
ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 

     ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 

หลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ประจำบา้น  

เพ่ือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม  

อนุสาขารังสีร่วมรักษาของลำตัว  

 

  



หลักสูตรการฝ+กอบรมแพทย3ประจำบ8านเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู8ความชำนาญ 

ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมอนุสาขารังสีรJวมรักษาของลำตัว  
 

  
ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร5โรงพยาบาลรามาธิบด ี 1 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน 

เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

อนุสาขารังสีร่วมรักษาของลำตัว ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 
 

 

 

 

ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 

 

 

  

 

 



หลักสูตรการฝ+กอบรมแพทย3ประจำบ8านเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู8ความชำนาญ 

ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมอนุสาขารังสีรJวมรักษาของลำตัว  
 

  
ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร5โรงพยาบาลรามาธิบด ี 2 

 

 

สารบัญ 

เน้ือหา                                                                               หน้า 

1. ช่ือหลักสูตร          4 

2. ช่ือวุฒิบัตร          4 

3. หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ        4 

4. พันธกิจของแผนการฝึกอบรม/หลักสูตร      5 

5. ผลลัพธ์ของแผนการฝึกอบรม/หลักสูตร      6 

6. วิธีการฝึกอบรม/หลักสูตร          9 

• เน้ือหาของการฝึกอบรม/หลักสูตร      17 

• การทำวิจัย        22 

• การวัดและประเมินผล        28 

7. การรับและคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม     34 

8. อาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม       35 

9. ทรัพยากรทางการศึกษา                37 

10. การประเมินแผนการฝึกอบรม/หลักสูตร              38 

11. การทบทวนและการพัฒนา       43 

12. ธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการ               44 

13. การประกันคุณภาพการฝึกอบรม      45 

 

ภาคผนวก 

 ภาคผนวก ก  

โครงสร้างการบริหารจัดการหลักสูตร                                                 48 

คณะกรรมการพัฒนาและบริหารหลักสูตร              49 

คณะกรรมการบริหารผู้รับผิดชอบด้านการศึกษา             52 

แผนการดำเนินการบริหารจัดการหลักสูตรฝึกอบรมฯ   58 

ภาคผนวก ข  

ภาระหน้าท่ีของอาจารย์ท่ีปรึกษาแพทย์ประจำบ้านอนุสาขาฯ   63 

แนวทางการพบอาจารย์ท่ีปรึกษา      65 

 

 



หลักสูตรการฝ+กอบรมแพทย3ประจำบ8านเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู8ความชำนาญ 

ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมอนุสาขารังสีรJวมรักษาของลำตัว  
 

  
ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร5โรงพยาบาลรามาธิบด ี 3 

 

ภาคผนวก ค  

เน้ือหาของการฝึกอบรม/หลักสูตร และ Milestone     

- ความรู้ด้านรังสีวิทยาวินิจฉัยโรคหลอดเลือด    67 

- ความรู้เก่ียวกับเคร่ืองมือ, อุปกรณ์และเภสัชภัณฑ์   71 

- ความรู้เก่ียวกับหัตถการทางรังสีร่วมรักษาของลำตัว   74 

- ความรู้ด้านบูรณาการ      83 

การประเมิน EPA และ Milestone      85 

ภาคผนวก ง  

การวัดและประเมินผลระหว่างการฝึกอบรม     92 

การประเมิน EPA        93 

• แบบประเมินด้านสมรรถนะการปฏิบัติงานหลังการหมุนเวียน   99 

• Multi-disciplinary Teamwork (MDT) Assessment   100 

• Radiology Direct Observation of Procedural Skills (Rad-DOPS) 

Evaluation form for vascular CTA and MRA    100  

Evaluation form for vascular interventional radiology            106 

Evaluation form for non-vascular interventional radiology  112 

• แบบประเมินแพทย์ประจำบ้านแบบรอบด้าน    117 

• แบบประเมิน Journal Presentation     118 

• แบบประเมิน Topic และ Interesting case presentation   119 

• Ramathibodi radiology resident self and mentor- assessment 120 

เกณฑ์ประเมินด้านความประพฤติ      124 

แนวทางการจัดการข้อร้องเรียนด้านการศึกษา    127 

คำส่ังคณะกรรมการพิจารณาและวินิจฉัยข้อร้องเรียนด้านการศึกษา  130 

ภาคผนวก จ  

ประกาศหลักเกณฑ์การลา       132 

ภาคผนวก ฉ 

ประกาศข้อปฏิบัติการทำวิจัยในคน      137 

  

   

 



หลักสูตรการฝ+กอบรมแพทย3ประจำบ8านเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู8ความชำนาญ 

ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมอนุสาขารังสีรJวมรักษาของลำตัว  
 

  
ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร5โรงพยาบาลรามาธิบด ี 4 

 

 

หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน 

เพ่ือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

อนุสาขารังสีร่วมรักษาของลำตัว 

ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 

ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 

 

1. ช่ือหลักสูตร 
 

 (ภาษาไทย)  หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านอนุสาขาฯเพ่ือวุฒิบัตรแสดงความรู้ 

   ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขารังสีร่วมรักษาของลำตัว 

 (ภาษาอังกฤษ)  Fellowship Training in Body Interventional Radiology 

 

2. ช่ือวุฒิบัตร 
 

 ช่ือเต็ม 

 (ภาษาไทย) วุฒิบัตรเพ่ือแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม  

   อนุสาขารังสีร่วมรักษาของลำตัว 

 (ภาษาอังกฤษ) Diploma of the Thai Subspecialty Board of Body Interventional    

   Radiology 

 ช่ือย่อ 

 (ภาษาไทย) วว. รังสีร่วมรักษาของลำตัว 

 (ภาษาอังกฤษ) Dip. Thai board of Body Interventional Radiology 

 

 

3. หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ  

3.1. ราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทยและคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบวุฒิบัตร 

      อนุสาขารังสีร่วมรักษาของลำตัว 

 

3.2. หน่วยรังสีร่วมรักษาระบบลำตัว ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
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4. พันธกิจของแผนการฝึกอบรม/หลักสูตร 

    วิสัยทัศน์ (Vision) เป็นสถาบันฝึกอบรมท่ีมีความเป็นเลิศในระดับสากล 

    พันธกิจ (Mission)  

        หลักสูตรน้ีมีจุดประสงค์ท่ีจะผลิตแพทย์ประจำบ้านอนุสาขาฯ ท่ีมีความรู้ความสามารถและทักษะ

เชิงลึกท่ีเพียบพร้อมทางด้านรังสีร่วมรักษาของลำตัวให้เทียบเท่าระดับสากล โดยมีทักษะเจตคติท่ีดี มีจริยธรรมใน

วิชาชีพ มีความเอ้ืออาทร ใส่ใจในความปลอดภัย โดยยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางบนพ้ืนฐานของการดูแลแบบองค์รวม 

อีกท้ังยังต้องมีการส่ือสารกับผู้ป่วยและญาติอย่างเหมาะสม บัณฑิตจะต้องมีความเป็นมืออาชีพในการทำงานและ

มีเจตนารมณ์ท่ีจะพัฒนาปรับปรุงตนเองโดยการเรียนรู้จากการปฏิบัติไปตลอดชีวิตเพ่ือให้มีความรู้อย่างทันยุค

ทันสมัย ท่ีสำคัญจะต้องมีทักษะในการปฏิสัมพันธ์ การส่ือสาร และพฤติกรรมท่ีเหมาะสมต่อเพ่ือนร่วมงานท้ังใน

วิชาชีพของตนเองและวิชาชีพอ่ืนๆ เพ่ือให้สามารถทำงานเป็นทีมร่วมกันอย่างสหสาขาได้ เพ่ือให้ผู้ป่วยได้รับ

ประโยชน์สูงสุด อีกท้ังยังต้องถึงพร้อมด้วยจิตสำนึกท่ีจะรับผิดชอบต่อสังคม เพ่ือท่ีจะทำงานให้สอดคล้องกับความ

ต้องการทางสาธารณสุขของประเทศต่อไปสอดคล้องกับพันธกิจของราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทยและ

สอดคล้องกับพันธกิจหลักของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ด้านการศึกษา ด้าน

การวิจัย ด้านบริการวิชาการ และด้านการดูแลสุขภาพ ดังต่อไปน้ี  

1. จัดหลักสูตรการฝึกอบรมท่ีมีคุณภาพดีเลิศด้านรังสีร่วมรักษาของลำตัวตามความต้องการของระบบ

บริการสุขภาพ ชุมชน และสังคม   

2. ผลิตรังสีแพทย์เฉพาะทางท่ีมีความพร้อมและความชำนาญท่ีมีมาตรฐานในระดับสากลในการ 

ปฏิบัติงานพร้อมรับสถานการณ์ในสภาวะท่ัวไปและสภาวะฉุกเฉินโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ป่วยและ

บุคลากรทางการแพทย์  

3. สร้างบุคลากรท่ีมีความสามารถด้านการวิจัยและติดตามงานวิจัยใหม่ๆ เพ่ือนำความรู้ไปสู่การ 

แก้ปัญหาสาธารณสุขได้อย่างมีประสิทธิภาพ   

4. ส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ืองและพร้อมท่ีจะเรียนรู้ตลอดชีวิต   

5. ผลิตบุคลากรท่ีมีความพร้อมดูแลด้านสุขภาพตามนโยบายระบบสุขภาพของประเทศสามารถช้ีนำ

สังคมด้านสุขภาพและพัฒนาสาธารณสุขของประเทศอย่างเป็นอิสระทางวิชาการ   

6. ผลิตบุคลากรให้มีจริยธรรมธำรงไว้ซ่ึงศิลปวัฒนธรรมอันดีงามและมีจิตสำนึกในการบริการ 
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ความเก่ียวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 

หลักสูตรได้มีการจัดการฝึกอบรมอย่างสอดคล้องกับพันธกิจของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล

รามาธิบดีในทุกด้านและมีการกำหนดพันธกิจของหลักสูตรไปในทิศทางเดียวกัน 

พันธกิจของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี :  

จัดการศึกษา สร้างงานวิจัย ให้การบริการวิชาการและดูแลสุขภาพ เพ่ือสุขภาวะของสังคม 

พันธกิจ : ด้านการศึกษา 

จัดการศึกษาด้านการแพทย์ พยาบาลและวิทยาศาสตร์สุขภาพเพ่ือตอบสนองความต้องการของประเทศ 

พันธกิจ : ด้านการวิจัย 

สร้างงานวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและการนำไปประยุกต์ใช้ 

พันธกิจ : ด้านบริการวิชาการ 

ให้ความรู้หรือคำปรึกษาทางวิชาการด้านการแพทย์ พยาบาลและวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

พันธกิจ : ด้านการดูแลสุขภาพ 

ให้การดูแลสุขภาพ (สร้างเสริม ป้องกัน รักษาพยาบาล และฟื้นฟูสุขภาพ) ที่มีคุณภาพเพื่อสนับสนุนการ

เรียนการสอนและการวิจัย 

 

5. ผลลัพธ์ของแผนการฝึกอบรม/หลักสูตร     

         แพทย์ที่จบการฝึกอบรมเป็นแพทย์เฉพาะทางสาขารังสีร่วมรักษาของลำตัว ต้องมีผลลัพธ์การ

ฝึกอบรมท่ีพึงประสงค์ (intended learning outcomes / milestones) ท่ีชัดเจน ครอบคลุมประเด็นท้ัง 6 ด้าน 

ดังต่อไปน้ี 

 5.1 ทักษะและเจตคติในการบริบาลผู้ป่วย (Patient care)  

ก. ทักษะในการให้คำปรึกษาและแนะนำ (Counseling and recommendation) เกี ่ยวกับ

การตรวจทางภาพรังสีวินิจฉัย การทำหัตถการและการรักษาทางรังสีร่วมรักษาของลำตัวใน

ภาวะหรือโรคที่หลากหลายให้แก่แพทย์สาขาอื่นได้อย่างเหมาะสมกับข้อบ่งชี้ของโรค โดย
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ยึดถือผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางบนพื้นฐานของการดูแลแบบองค์รวม พิจารณาและคำนึงถึงมี

ประสิทธิภาพ ความปลอดภัย ความเส่ียงและประโยชน์ของผู้ป่วยเป็นหลัก 

ข. มีทักษะในการขอใบแสดงความยินยอม (Obtaining informed consent) ในกรณีที่ทำการ

ตรวจด้วยทางภาพทางรังสีวิทยาหลอดเลือดที่มีการใช้ contrast agent (Angiography) 

การทำหัตถการ และวิธีการรักษาทางรังสีร่วมรักษาของลำตัว (Body interventional 

radiology) 

ค. มีทักษะในการเตรียมและดูแลผู้ป่วยที่มารับการตรวจวินิจฉัยและทำหัตถการทางรังสีร่วม

รักษาของลำตัวได้อย่างเหมาะสม ท้ังก่อนทำ ขณะทำและหลังทำการักษาเสร็จ 

ง. มีทักษะในการตรวจพบภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ ้นระหว่างการตรวจวินิจฉัยและการทำ

หัตถการทางรังสีร่วมรักษาของลำตัวและสามารถให้การดูแลรักษาเบ้ืองต้นได้อย่างเหมาะสม 

หรือปรึกษาแพทย์ในสาขาอ่ืนต่อได้ถูกต้องเม่ือจำเป็น 

 

 5.2  ความรู้ทางด้านรังสีร่วมรักษาของลำตัวในทุกระบบของร่างกายทั้งในภาวะที่ไม่รีบด่วนและใน

ภาวะฉุกเฉินหรือวิกฤต (Medical knowledge and technical skill) 

ก. มีความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่สามารถประยุกต์ใช้กับการอ่าน วิเคราะห์ และ

รายงานผลภาพวินิจฉัยทางรังสีวิทยาหลอดเลือดและรังสีร่วมรักษาของลำตัว 

ข. รู้ข้อบ่งช้ี ข้อห้าม ข้อดี ข้อเสีย ข้อจำกัด ความเสี่ยง อันตรายและภาวะแทรกซ้อนในการ

ตรวจทางรังสีร่วมรักษาของลำตัว 

ค. มีความรู้ความสามารถในวิชาชีพ และเชี่ยวชาญในหัตถการของรังสีร่วมรักษาของลำตัวใน

กลุ่มโรคท่ีต้องรู้และควรรู้ในระดับท่ีไม่ซับซ้อนหรือซับซ้อน 

ง. มีความรู้ทางคลินิกทางด้านอื่นๆที่จะดูแลผู้ป่วยได้ด้วยตนเองทั้งก่อนทำ ขณะทำและหลังทำ

หัตถการทางรังสีร่วมรักษา  ตลอดจนการติดตามดูแลผู้ป่วยอย่างต่อเน่ือง 

 

 5.3 ทักษะปฏิสัมพันธ์ และการส่ือสาร (Interpersonal and communication skills) 

ก. สื่อสารให้ข้อมูลแก่ผู้ป่วยและญาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีเมตตาเคารพการตัดสินใจ

และศักด์ิศรีของความเป็นมนุษย์ได้แก่ 

i. การสื่อสารเกี่ยวกับวิธีการตรวจและรักษาทางรังสีวิทยาหลอดเลือดและรังสีร่วมรักษา
ของลำตัว 

ii. การขอใบแสดงความยินยอม 
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iii. การส่ือสารเก่ียวกับข้อผิดพลาด ภาวะแทรกซ้อน หรือเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์   
ข. สื่อสารให้ข้อมูลโดยการรายงานผลการตรวจเป็นเอกสาร (reports) หรือด้วยวาจา กับทีม

ดูแลสุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ค. นำเสนอข้อมูลผู้ป่วยและอภิปรายปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ    

ง. ถ่ายทอดความรู้และทักษะให้แก่แพทย์ นักศึกษาแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์ 

จ. เป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำทางรังสีร่วมรักษาของลำตัวให้แก่แพทย์ นิสิตนักศึกษาแพทย์ 

และบุคลากรอ่ืน 

ฉ. มีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดี  ทำงานกับผู้ร่วมงานทุกระดับได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

 5.4 การพัฒนาปรับปรุงตนเองและการเรียนรู้จากการปฏิบัติ (Practice-based learning and 

improvement) 

ก. เรียนรู้และเพ่ิมประสบการณ์ได้ด้วยตนเองจากการปฏิบัติงาน 
ข. ดำเนินการวิจัยทางการแพทย์และสาธารณสุขได้ 
ค. วิพากษ์บทความ และงานวิจัยทางการแพทย์ได้ 

 

 5.5 มีพฤติกรรมแห่งวิชาชีพและความเป็นมืออาชีพ (Professionalism) แสดงให้เห็นถึงพฤติกรรม

แห่งวิชาชีพท่ีดีของแพทย์ดังน้ี  

ก. มีคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติอันดีต่อผู้ป่วย ญาติ ผู้ร่วมงาน เพ่ือนร่วมวิชาชีพและชุมชน 
ข. มีทักษะด้านท่ีไม่ใช่เทคนิค (non-technical skills) และสามารถบริหารจัดการได้ 

ค. มีความสนใจใฝ่รู้ และสามารถพัฒนาไปสู่ความเป็นผู้เรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิต(continuing 

professional development)  

ง. มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพและมีเจตคติที่ดีที่จะใช้ความรู้ทางรังสีร่วมรักษาของลำตัวในการ
ให้บริการสุขภาพแบบองค์รวมแก่ประชาชนทุกระดับ 

จ. มีความรับผิดชอบต่องานท่ีได้รับมอบหมาย 
ฉ. คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม 

 

 5.6  การปฏิบัติงานตามระบบ (System-based practice)   

ก. ความรู้ด้านระบบพัฒนาคุณภาพ (quality improvement) ทางรังสีร่วมรักษา ได้แก่ 
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i. กระบวนการในการกำกับดูแลความปลอดภัยทางด้านรังสี (radiation safety) ทั้งต่อ  

ผู้ป่วยและบุคลากร 

ii. การรายงานอุบัติการณ์ของความเส่ียง 
iii.  กระบวนการในการกำกับดูแลและการใช้เครื่องมือและระบบสารสนเทศทางด้านรังสี

ร่วมรักษา 

ข. ความรู้เก่ียวกับระบบสุขภาพของประเทศ 
ค. มีความรู้และมีส่วนร่วมในระบบพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผู้ป่วย 
ง. ใช้ทร ัพยากรสุขภาพอย่างเหมาะสม (cost consciousness medicine) และสามารถ

ปรับเปลี่ยนการดูแลรักษาผู้ป่วยให้เข้ากับบริบทของการบริการสาธารณสุขได้ตามมาตรฐาน

วิชาชีพ 

 

6. วิธีการฝึกอบรม 

 6.1  วิธีการให้การฝึกอบรม 

หลักการจัดการการฝึกอบรม 

  ภาควิชาฯ ดำเนินการด้านการเรียนการสอนของแพทย์ประจำบ้านอนุสาขารังสีร่วมรักษาของ

ลำตัวตามเกณฑ์หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบ

วิชาชีพเวชกรรมอนุสาขารังสีร่วมรักษาของลำตัว ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 โดยยึดหลักการจัดการฝึกอบรมให้ผู้

เข้ารับการฝึกอบรมได้รับประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีสอดคล้องและบรรลุผลลัพธ์ของแผนการฝึกอบรมที่กำหนดท้ัง

ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ เน้นการฝึกอบรมโดยใช้การปฏิบัติเป็นฐาน (practice-based training) มีส่วนร่วมในการ

บริบาลและรับผิดชอบผู้ป่วย คำนึงถึงศักยภาพและการเรียนรู้ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม (trainee-centered) มี

การบูรณาการภาคทฤษฎีกับภาคปฏิบัติ บูรณาการการฝึกอบรมกับงานบริบาลผู้ป่วยอย่างเหมาะสม สอดคล้อง

กับเกณฑ์ที่ราชวิทยาลัยฯได้ระบุเป้าประสงค์หลักในแต่ละช่วงหรือชั้นปี (milestone) ระดับสมรรถนะการเรียนรู้ 

6 ด้าน (competency) ของการฝึกอบรม และ Entrustable professional activity (EPA) ทางรังสีร่วมรักษา

ของลำตัวทั ้ง 6 ข้อ ตลอดจนมีการติดตามตรวจสอบ กำกับดูแล (supervision) และให้ข้อมูลป้อนกลับ 

(feedback) แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมอย่างสม่ำเสมอ (แบบประเมินแสดงใน ภาคผนวก ง )  

          Entrustable professional activity (EPA) ของทางอนุสาขารังส ีร ่วมร ักษาของลำตัวได้

กำหนดให้มี 6 ข้อดังแสดงในตารางที่ 1 และความสัมพันธ์ระหว่าง EPA และ competency ทั้ง 6 ด้าน ดังแสดง

ในตารางท่ี 2 
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 ตารางท่ี 1  Entrustable professional activity (EPA) Body intervention  
 

EPA 1  Integrate clinical information, interpret examination and formulate diagnosis of 

vascular and non-vascular diseases  

EPA 2 Recommend appropriate procedures and implement management plan 

 

EPA 3 Obtain informed consent and prepare pre-procedural management 

 

EPA 4 Accomplish interventional procedures and post-procedural care 

 

EPA 5 Present oral and written reports that document the procedures 

 

EPA 6 Collaborate as a member of an interprofessional team 

 
 

 

ตารางท่ี 2 แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง EPA และ competency 6 ด้าน 
 

Competency EPA1 EPA2 EPA3 EPA4 EPA5 EPA6 

Patient care X X X X  X 

Medical knowledge & technical 

skills 

X X X X X X 

Interpersonal & communication 

skills 

 X X X X X 

Practice based learning & 

improvement 

X X X X X X 

Professionalism  X X X X X 

System-based practice  X  X  X 
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รูปแบบและลักษณะของหลักสูตร 

1. รูปแบบ การฝึกอบรมเพ่ือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขา

รังสีร่วมรักษาของลำตัว 

2. ภาษาท่ีใช้ ใช้ภาษาไทยในการส่ือสาร 

3. การเข้ารับการฝึกอบรม เปิดรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดโดยสมัครผ่าน

กระบวนการรับสมัครของแพทยสภาดำเนินการโดยราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย และการรับสมัคร

ผ่านคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 

4. ความเช่ือมโยงท่ีเก่ียวข้องกับการฝึกอบรมกับสถาบันอ่ืนท้ังภายในและภายนอก 

5. การให้วุฒิการศึกษาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา 

5.1. ใบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการฝึกอบรมฯ โดยคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 

5.2. วุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมอนุสาขารังสีร่วมรักษาของ

ลำตัว ดำเนินการโดยราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทยและแพทยสภา 

สถานภาพของหลักสูตร 

หลักสูตรปรับปรุงจากหลักสูตรเดิม ปรับปรุงครั้งสุดท้ายเมื่อปีการศึกษา 2557 รับรองโดยราชวิทยาลัย

รังสีแพทย์แห่งประเทศไทยภายใต้การกำกับดูแลของแพทยสภา 

ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน 

ปีการศึกษา 2563 

 

6.1.1 การดำเนินการฝึกอบรม 

 ช่วงเวลาการฝึกอบรม 

1. วงรอบปีการศึกษา 1 กรกฎาคม ถึง 30 มิถุนายน 

2. การแบ่งภาค/ระดับช้ันปี 

การดำเนินการฝึกอบรมเป็นไปตามวงรอบปีการศึกษา โดยแบ่งระยะเวลาฝึกอบรมทั้งหมด 2 ปี หรือ 24 

เดือนเป็นสองช่วงโดยแต่ละช่วง (หรือแต่ละปีการศึกษา) ใช้ระยะเวลาฝึกอบรม 12 เดือน (52 สัปดาห์

โดยประมาณ) 

การให้การฝึกอบรมในแต่ละช่วง (ปีการศึกษา) หรือแต่ละระดับชั้นปีมีการกำหนดให้ผู ้เข้ารับการ

ฝึกอบรมผ่านประสบการณ์เรียนรู้ทั ้งด้านทฤษฎีและปฏิบัติตามระดับชั้นปีในลักษณะที่เป็น competency-
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based ที่กำหนดหลักการโดยราชวิทยาลัยฯ สถาบันได้จัดประสบการณ์การเรียนรู้ตาม competency ทั้ง 6 

ด้าน ดังน้ี 

1) ทักษะและเจตคติในการบริบาลผู้ป่วย (Patient care) 

 จัดตารางการฝึกอบรมโดยมีการมอบหมายให้ผู้รับการฝึกอบรมมีความรับผิดชอบต่างๆ โดยมีอาจารย์

ผู ้ให้การฝึกอบรมดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องให้ครอบคลุมหัวข้อหลักและจัดระดับความซับซ้อน  

ดังต่อไปน้ี 

ก. ในช่วงท่ี 1 ของการฝึกอบรม (0-12 เดือน) ให้แพทย์ประจำบ้านอนุสาขาฯ   

i. มีการเรียนรู้และฝึกทักษะในการให้คำปรึกษาและแนะนำเกี่ยวกับการตรวจและรักษา
ทางด้านรังสีร่วมรักษาของลำตัวในกลุ่มโรคท่ีต้องรู้   

ii. มีการเรียนรู้และเลือกใช้ contrast agent ในแต่ละสถานการณ์ ภายใต้การกำกับดูแล

ของอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม 

iii. มีทักษะในการขอความยินยอมในการตรวจและการทำหัตถการทางรังสีร่วมรักษาของ
ลำตัว 

iv. ตระหนักถึงปัญหาและภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการตรวจและรักษาทาง
รังสีร่วมรักษาของลำตัวและสามารถปรึกษาขอความช่วยเหลือในการดูแลรักษา

เบื้องต้นได้อย่างเหมาะสมในแต่ละสถานการณ์ ภายใต้การกำกับดูแลของอาจารย์ผู้ให้

การฝึกอบรม 

v. มีการเรียนรู้ในการดูแลและเตรียมผู้ป่วยท้ังก่อน ระหว่าง และ หลังทำหัตถการ 
 

ข.  ในช่วงท่ี 2 ของการฝึกอบรม (12-24 เดือน) ให้แพทย์ประจำบ้านอนุสาขาฯ   

i. มีทักษะในด้านการให้คำปรึกษาและแนะนำเกี่ยวกับการตรวจรักษาทางรังสีร่วมรักษา
ของลำตัวในกลุ่มโรคที่ต้องรู้และควรรู้ได้ด้วยตนเอง ภายใต้การกำกับดูแลของอาจารย์

ผู้ให้การฝึกอบรม  

ii. ให้คำแนะนำการตรวจและรักษาเพิ่มเติมในกลุ่มโรคที่ต้องรู้ต่อแพทย์เจ้าของไข้ได้ด้วย
ตนเองหรือ ภายใต้การกำกับดูแลของอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม  

iii. ตระหนักถึงปัญหาและภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการตรวจทางรังสีร่วม
รักษาของลำตัวและสามารถให้การดูแลรักษาเบื ้องต้นได้อย่างเหมาะสมในแต่ละ

สถานการณ์ได้ด้วยตนเอง หรือปรึกษาขอความช่วยเหลือแพทย์สาขาที่เกี่ยวข้องต่อไป

ได้อย่างถูกต้อง 
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2) ความรู ้ ความเชี ่ยวชาญและความสามารถในการนำไปใช้แก้ปัญหาของผู ้ป่วยและสังคมรอบด้าน 

(Medical knowledge and technical skills) 

        ก.  ในช่วงท่ี 1 ของการฝึกอบรม (0-12 เดือน) ให้แพทย์ประจำบ้านอนุสาขาฯ 

i. มีการเรียนรู้วิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐานเกี่ยวกับ radiation safety และการบูรณา

การท่ัวไปทางการแพทย์  

ii. มีการเรียนรู ้เกี ่ยวกับการตรวจรังสีวินิจฉัยและรังสีวิทยาหลอดเลือดในด้านต่างๆ 
ดังต่อไปน้ี digital subtraction angiography (DSA), digital subtraction imaging 

(DSI) , color Doppler ultrasonography (CDUS), computed tomography 

angiography (CTA) และ  magnetic resonance angiography (MRA) รู้ข้อบ่งช้ี ข้อ

ห้าม ข้อดี ข้อเสีย และข้อจำกัด ของการตรวจแต่ละชนิด รวมทั้งการแปลผลความ

ผิดปรกติท่ีพบในการตรวจโดยภาพวินิจฉัยแต่ละวิธี 

iii. มีการเรียนรู้ หรือฝึกทักษะ หรือมีส่วนช่วยในการตรวจและรักษาทางรังสีร่วมรักษาของ
ลำตัว ในกลุ่มหัตถการที่ต้องรู้และสามารถเลือกวิธีตรวจและรักษาได้ตามขั้นตอนท่ี

เหมาะสมภายใต้การกำกับดูแลของอาจารย์  

iv. มีการเรียนรู้ หรือมีส่วนช่วยในการตรวจและรักษาทางรังสีร่วมรักษาของลำตัวในกลุ่ม
หัตถการท่ีควรรู้ท่ีสำคัญภายใต้การกำกับดูแลของอาจารย์  

v. สามารถเลือกอุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจทางรังสีวิทยาหลอดเลือดและรังสีร่วมรักษาของ
ลำตัวในกลุ่มหัตถการที่ต้องรู้ได้อย่างเหมาะสมด้วยตนเองหรือภายใต้การกำกับดูแล

ของอาจารย์  

ข. ในช่วงท่ี 2 ของการฝึกอบรม (12-24 เดือน) ให้แพทย์ประจำบ้านอนุสาขาฯ 

i. มีการเรียนรู้หรือมีส่วนช่วยในการตรวจและรักษาทางรังสีร่วมรักษาของลำตัวในกลุ่ม

หัตถการท่ีต้องรู้และควรรู้ภายใต้การกำกับดูแลของอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม  

ii. สามารถเลือกอุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจทางรังสีวิทยาหลอดเลือดและรังสีร่วมรักษาของ
ลำตัวในกลุ่มหัตถการที่ต้องรู้และควรรู้ได้อย่างเหมาะสมด้วยตนเองหรือภายใต้การ

กำกับดูแลของอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม   

iii. เร ียนรู ้อ ันตรายและภาวะแทรกซ้อนของวิธ ีการตรวจ  การป้องกันและรักษา
ภาวะแทรกซ้อนเหล่าน้ันภายใต้การกำกับดูแลของอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม  
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iv. มีการเรียนรู้เรื ่อง advanced technique ในการตรวจและรักษาด้วยเครื่องมือที่มี

ประสิทธิภาพ และเทคโนโลยีท่ีทันสมัย  

ค. ให้แพทย์ประจำบ้านอนุสาขาฯทุกชั้นปี เข้าร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรม
ทางวิชาการของสถาบันฝึกอบรมอย่างสม่ำเสมอ อาทิ lectures, topics, journal club, 

interesting cases, interdepartmental conferences, interhospital conferences, 

morbidity/mortality conferences เป็นต้น       

 

3)  ทักษะปฏิสัมพันธ์ และการส่ือสาร (Interpersonal and communication skills) จัดให้ 

ก. แพทย์ประจำบ้านอนุสาขาฯ ทุกชั้นปีเรียนรู้เกี่ยวกับทักษะปฏิสัมพันธ์และการสื่อสาร กับ
ผู้ป่วย ญาติ ผู้ร่วมงานทุกระดับและแพทย์สหสาขา  

ข. แพทย์ประจำบ้านอนุสาขาฯ ทุกชั้นปีฝึกทักษะในการขอความยินยอมในการตรวจทางรังสี
ร่วมรักษาและการฉีด contrast agent จากผู้ป่วยหรือญาติสายตรง 

ค. แพทย์ประจำบ้านอนุสาขาฯ ทุกชั้นปีฝึกทักษะการสื่อสารในสถานการณ์เฉพาะ เช่น การ
แจ้งข่าวร้าย การจัดการเม่ือเกิดข้อผิดพลาด เป็นต้น 

ง. แพทย์ประจำบ้านอนุสาขาฯ ทุกช้ันปีปฏิบัติงานสอนแพทย์ประจำบ้านรุ่นน้อง   
จ. แพทย์ประจำบ้านอนุสาขาฯ ทุกชั้นปีจะต้องนำเสนอข้อมูลผู้ป่วย แปลผลภาพวินิจฉัย และ
การรักษาทางรังสีร ่วมรักษาของลำตัวในกิจกรรมวิชาการ เช่น interdepartmental 

conference, interesting case เป็นต้น 

ฉ. แพทย์ประจำบ้านอนุสาขาฯ ทุกชั้นปีสามารถเขียนรายงานผลตรวจด้วยภาษาอังกฤษได้
อย่างถูกต้องได้ใจความ 

 

4) การพัฒนาตนเองและการเรียนรู้จากการปฏิบัติ (Practice-based learning and improvement)จัด

ให้ 

ก. แพทย์ประจำบ้านอนุสาขาฯ ทุกชั ้นปี ได้รับการเรียนรู ้เรื ่องความปลอดภัยของผู ้ป่วย 
(patient safety) เก่ียวกับ contrast agent, radiation safety 

ข. แพทย์ประจำบ้านอนุสาขาฯ ทุกช้ันปี ได้รับการพัฒนาแผนการเรียนรู้และการประเมิน 
ค. การปรับปรุงการเรียนรู้ด้วยตนเองจากการสะท้อนตนเองและการสะท้อนกลับจากหลักสูตร 
ง. แพทย์ประจำบ้านอนุสาขาฯ ทำงานวิจัยที่ได้ค้นคว้าวิจัยด้วยตนเอง ในรูปแบบ original 

research ที ่มีการเก็บข้อมูลแบบ retrospective, prospective หรือ cross-sectional 
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study ที่มีการกล่าวถึงความเป็นมาของปัญหา วัตถุประสงค์ ระเบียบวิธีการศึกษาวิจัย 

ผลงานวิจัย การวิเคราะห์ วิจารณ์ และการสรุปผล ภายใต้การกำกับดูแลของอาจารย์ผู้ให้

การฝึกอบรม และต้องผ่านการอนุมัติหัวข้อวิจัยโดยคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน

ของแต่ละสถาบัน  

 

5) ความเป็นมืออาชีพ  (Professionalism) จัดให้ 

ก. แพทย์ประจำบ้านอนุสาขาฯ ทุกชั้นปี เข้าร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนของสถาบัน
ฝึกอบรม กิจกรรมแพทยศาสตรศึกษาต่อเนื่อง และกิจกรรมที่ให้ความรู้ทางด้านบูรณาการ

ท่ัวไปทางการแพทย์  

ข. แพทย์ประจำบ้านอนุสาขาฯ ทุกช้ันปี พัฒนาให้มีเจตคติท่ีดีระหว่างการปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วย
โดยเข้าอบรม counselling และ non-technical skills  

ค.  แพทย์ประจำบ้านอนุสาขาฯ มีความเป็นอิสระทางวิชาชีพ ดูแลผู้ป่วยตามหลักวิชาการ

ปราศจากการถูกช้ีนำโดยอิทธิพลหรือผลประโยชน์ 

 

6) การปฏิบัติงานให้เข้ากับระบบ (System-based practice) 

ก. จัดให้แพทย์ประจำบ้านอนุสาขาฯ มีประสบการณ์การเรียนรู้เกี่ยวกับระบบคุณภาพทางรังสี
วิทยา การรายงานอุบัติการณ์ของความเสี่ยงทางรังสี การดูแลและการใช้เครื่องมือด้านรังสี

ร่วมรักษาและค่าตรวจทางรังสีท่ีพบบ่อย  

ข. แนะนำหรือให้การอบรมระบบคุณภาพของโรงพยาบาลที่ครอบคลุมเรื่องการชดเชยการ
รักษาและเข้าใจถึงระบบสุขภาพแห่งชาติ  

 

6.1.2  การหมุนเวียนศึกษาและปฏิบัติงาน 

ข้อกำหนด 

 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมต้องผ่านการหมุนเวียนศึกษาและปฏิบัติงานในกลุ่มวิชาต่างๆดังน้ี 

 1. ความรู้(วิชา)พื้นฐาน ได้แก่ การอบรมด้านความรู้บูรณาการทั่วไป ดำเนินการโดยราชวิทยาลัยรังสี

แพทย์แห่งประเทศไทย 

 2. ความรู้(วิชา)ในสาขารังสีร่วมรักษาของลำตัว 

 3. ความรู้ด้านอ่ืน ๆ ได้แก่ Elective และการทำวิจัย 
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 เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่หลากหลาย หลักสูตรจัดให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม

สามารถเลือกเรียนวิชาในสาขารังสีวิทยาหรือสาขาทางการแพทย์อื่นๆที่เกี่ยวข้องภายในคณะแพทยศาสตร์

โรงพยาบาลรามาธิบดีหรือสถาบันภายนอก ครอบคลุมถึงโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลชุมชนภายในประเทศ 

และสถาบันในต่างประเทศได้อย่างอิสระโดยผ่านการพิจารณาความเหมาะสมจากประธานหลักสูตรฯ และมีการ

สรุปสิ่งท่ีได้เรียนรู้ และข้อเสนอแนะเมื่อสิ้นสุดการศึกษาดูงานวิชาเลือกตามแบบการขออนุมัติวิชาเลือก และ

รายงานวิชาเลือก ท่ีกำหนดของภาควิชาฯ โดยกำหนดระยะเวลาฝึกอบรมแต่ละรายวิชาดังน้ี 

• ปฏิบัติงานในหน่วยรังสีร่วมรักษาของลำตัว 24 เดือน 

• ศึกษาดูงานต่างสถาบันท้ังในประเทศและ/หรือต่างประเทศท่ีรับรองโดยภาควิชาหรือราช
วิทยาลัยเป็นเวลา 3 เดือน (selective 2 เดือน และ free elective 1 เดือน) 

• หมุนเวียนศึกษาและปฎิบัติงานด้านสาขารังสีวิทยาวินิจฉัยท่ีเก่ียวข้อง (Doppler ultrasound, 

CTA และ MRA) รวม 1 เดือน 

• การทำวิจัย 1 เดือน 

ระบบการหมุนเวียนศึกษาและปฏิบัติงาน 

ระบบการจัดการหมุนเวียนศึกษาและปฏิบัติงาน (rotation) จัดเป็นระบบตามรอบเดือน ทั้งนี้เพื่อให้ผู้

เข้าฝึกอบรมได้ประสบการณ์การเรียนรู้ท้ังในภาคทฤษฎีและปฏิบัติครบถ้วนในทุกกลุ่มความรู้ท่ีกาหนด 

การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 

รูปแบบการฝึกอบรมประกอบด้วยภาคทฤษฎีและปฏิบัติดังน้ี 

1. การเรียนภาคทฤษฎีในห้องเรียน 

2. การฝึกปฏิบัติในห้องเรียนโดยใช้กรณีผู้ป่วยตัวอย่าง 

3. การเรียนบูรณาการภาคทฤษฎีและปฏิบัติกลุ ่มย่อยในห้องเรียนหรือในสถานที่ปฏิบัติงานตาม 

rotation 

4. การปฏิบัติงานกับผู้ป่วยภายใต้การกำกับดูแลของอาจารย์ 

5. การปฏิบัติงานนอกเวลา (การอยู่เวร) 

6. การรับปรึกษา 

7. การเรียนรู้ด้วยตนเอง 

8. การร่วมกิจกรรมวิชาการรูปแบบอ่ืนๆ 

9. การร่วมกิจกรรมอ่ืนๆ เพ่ือส่งเสริมการพัฒนา competency ด้านต่างๆ 

10. การทำงานวิจัย 

ทั้งนี ้การฝึกอบรมจะมุ่งเน้นภาคปฏิบัติโดยไม่มีการกำหนดสัดส่วนตายตัวระหว่างภาคทฤษฎีและ

ภาคปฏิบัติและสนับสนุนให้ผู้เข้าฝึกอบรมเป็นผู้รับผิดชอบต่อกระบวนการเรียนรู้ของตนเองโดยมีอาจารย์เป็น

ผู้ดูแลช้ีแนะให้คำปรึกษาและช่วยสนับสนุน 
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Milestone 

การกำหนดระดับขั้นความก้าวหน้าในการเรียนรู้จากประสบการณ์การเรียนรู้ในวิชาต่างๆเป็นไปตาม

เกณฑ์ที่ราชวิทยาลัยฯ ได้ระบุเป้าประสงค์หลักในแต่ละช่วงหรือชั้นปีดังระบุไว้ในเนื้อหาของการฝึกอบรม/

หลักสูตร และ Milestone (ภาคผนวก ค)   

         

6.2   เน้ือหาสังเขปของการฝึกอบรม/หลักสูตร  

6.2.1. ความรู้ท่ีเก่ียวกับรังสีวิทยาวินิจฉัยโรคหลอดเลือด (diagnostic vascular imaging), basic 

vascular anatomy, principles, indications และ contraindication (ภาคผนวก ค) 

1) Vascular imaging  

   1.1) Non-invasive vascular imaging  

    1.1.1) Doppler ultrasound 

    1.1.2) CTA  

    1.1.3) MRA  

   1.2) Diagnostic angiography  

1.2.1) Digital subtraction angiogram: basic equipment and imaging 

technique  

    1.2.2) Patient preparation and patient care 

โดยระดับศักยภาพ แบ่งเป็น 

ระดับที่  1  : สามารถปฏิบัติงานในการเลือก imaging protocol การใช้ contrast agent ให้การ

วินิจฉัยหรือวินิจฉัยแยกโรคได้อย่างเหมาะสมภายใต้การควบคุมของอาจารย์อย่างใกล้ชิด 

ระดับที่  2  : สามารถปฏิบัติงานในการเลือก imaging protocol การใช้เครื ่องมือและ contrast 

agent ให้การวินิจฉัยหรือวินิจฉัยแยกโรคได้อย่างเหมาะสมภายใต้การช้ีแนะของอาจารย์ 

ระดับที่  3  : สามารถปฏิบัติงานในการเลือก imaging protocol การใช้เครื่องมือและ contrast ให้

การวินิจฉัยหรือวินิจฉัยแยกโรคได้อย่างเหมาะสมโดยอาจขอหรือไม่ขอคําช้ีแนะจากอาจารย์ 

ระดับที่  4  : สามารถปฏิบัติงานในการเลือก imaging protocol การใช้เครื่องมือและ contrast ให้

การวินิจฉัยหรือวินิจฉัยแยกโรคได้อย่างเหมาะสมสามารถปฏิบัติงาน ให้การวินิจฉัยหรือวินิจฉัยแยกโรค

ได้เองและสามารถให้การช้ีแนะหรือควบคุมผู้ท่ีมีประสบการณ์น้อยกว่าได้   

2) โรคหรือภาวะของหลอดเลือดต่างๆ ท่ีสำคัญ  

โดยระดับศักยภาพ แบ่งเป็น 

ระดับที่  1  สามารถตรวจวินิจฉัยโรคชนิดที่มีความสำคัญและพบบ่อย ซึ่งแพทย์ประจำบ้านอนุสาขาฯ

ต้องสามารถตรวจวินิจฉัยได้ด้วยตนเองและสามารถแนะนำทางเลือกการรักษาท่ีเหมาะสมได้ 
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ระดับที่  2  สามารถตรวจวินิจฉัยโรคชนิดที่พบน้อยกว่าระดับ  1  และมีความสำคัญ ซึ่งแพทย์ประจำ

บ้านอนุสาขาฯ ควรตรวจวินิจฉัยได้  

ระดับที่  3  สามารถตรวจวินิจฉัยโรคชนิดที่ซับซ้อนซึ่งแพทย์ประจำบ้านอนุสาขาฯ อาจตรวจวินิจฉัยได้ 

หรือตรวจวินิจฉัยได้ภายใต้การควบคุมของอาจารย์หรือสามารถเรียนรู้เพ่ิมเติมได้ด้วยตนเอง  

 

6.2.2 ความรู้ท่ีเก่ียวกับเคร่ืองมือ, อุปกรณ์ และเภสัชภัณฑ์ท่ีเก่ียวข้องทางรังสีร่วมรักษาของลำตัว 

(common equipments and medicines in interventional radiology) (ภาคผนวก ค) 

1) Imaging guidance: fluoroscopy, ultrasound, CT 

โดยระดับศักยภาพแบ่งเป็น 

ระดับท่ี  1  : สามารถปฏิบัติงานได้ภายใต้การควบคุมของอาจารย์อย่างใกล้ชิด 

ระดับท่ี  2  : สามารถปฏิบัติงานภายใต้การช้ีแนะของอาจารย์ 

ระดับท่ี  3  : สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสมโดยอาจขอหรือไม่ขอคําช้ีแนะจากอาจารย์ 

ระดับที่ 4  : สามารถปฏิบัติงานอย่างเหมาะสมได้เองและสามารถให้การชี้แนะหรือควบคุมผู้ที ่มี

ประสบการณ์น้อยกว่าได้     

2 )  Vascular intervention: catheters, guide wires, embolic materials, balloon catheters, stents, 

thrombolytic agents, closure devices 

โดยระดับศักยภาพแบ่งเป็น 

ระดับที่  1  : สามารถเลือกใช้เครื่องมือ, อุปกรณ์ และเภสัชภัณฑ์ได้ภายใต้การควบคุมของอาจารย์

อย่างใกล้ชิด 

ระดับท่ี  2  : สามารถเลือกใช้เคร่ืองมือ, อุปกรณ์ และเภสัชภัณฑ์ได้ภายใต้การช้ีแนะของอาจารย์ 

ระดับที่  3  : สามารถเลือกใช้เครื่องมือ, อุปกรณ์ และเภสัชภัณฑ์ได้อย่างเหมาะสมโดยอาจขอหรือไม่

ขอคําช้ีแนะจากอาจารย์ 

ระดับที่  4  : สามารถเลือกใช้เครื่องมือ, อุปกรณ์ และเภสัชภัณฑ์ได้อย่างเหมาะสมได้เองและสามารถ

ให้การช้ีแนะแก่ผู้ท่ีมีประสบการณ์น้อยกว่าได้      

3 )  Non-vascular intervention: percutaneous access devices (needles and drainage catheters), 

biopsy devices, ablation devices  

โดยระดับศักยภาพแบ่งเป็น 

ระดับท่ี 1  : สามารถเลือกใช้เคร่ืองมือ, อุปกรณ์ และเภสัชภัณฑ์ได้ภายใต้การควบคุมของอาจารย์อย่าง

ใกล้ชิด 

ระดับท่ี  2  : สามารถเลือกใช้เคร่ืองมือ, อุปกรณ์ และเภสัชภัณฑ์ได้ภายใต้การช้ีแนะของอาจารย์ 



หลักสูตรการฝ+กอบรมแพทย3ประจำบ8านเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู8ความชำนาญ 

ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมอนุสาขารังสีรJวมรักษาของลำตัว  
 

  
ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร5โรงพยาบาลรามาธิบด ี 19 

 

ระดับที่  3  : สามารถเลือกใช้เครื่องมือ, อุปกรณ์ และเภสัชภัณฑ์ได้อย่างเหมาะสมโดยอาจขอหรือไม่

ขอคําช้ีแนะจากอาจารย์ 

ระดับที่  4  : สามารถเลือกใช้เครื่องมือ, อุปกรณ์ และเภสัชภัณฑ์ได้อย่างเหมาะสมได้เองและสามารถ

ให้การช้ีแนะแก่ผู้ท่ีมีประสบการณ์น้อยกว่าได้ 

 

6.2.3  หัตถการทางรังสีร ่วมรักษาของลำตัวต่างๆ ที ่สำคัญ รวมทั ้ง anatomy, basic principles, 

indications, contraindications และ complications (ภาคผนวก ค) 

  โดยระดับหัตถการแบ่งเป็น 

ระดับท่ี  1  หัตถการท่ีควรรู้จักหรือเคยเป็นผู้สังเกตการณ์เท่าน้ันไม่จำเป็นต้องปฏิบัติได้  

ระดับท่ี  2  หัตถการท่ีสามารถปฏิบัติได้ภายใต้การดูแลอย่างเต็มท่ี 

ระดับท่ี  3  หัตถการท่ีสามารถปฏิบัติได้ภายใต้การกำกับดูแล 

ระดับท่ี  4  หัตถการท่ีสามารถปฏิบัติได้โดยไม่ต้องกำกับดูแล 

ระดับท่ี  5  หัตถการท่ีสามารถกำกับดูแลผู้อ่ืนปฏิบัติได้ 

 1) Vascular interventional procedures 

   1.1) Arterial system 

     1.1.1) Visceral 

     1.1.2) Peripheral 

    1.1.3) Aortic intervention 

   1.2) Venous system 

    1.2.1) Central venous catheters 

    1.2.2) Venous interventions 

    1.2.3) Hemodialysis access interventions 

 2) Non-vascular interventional procedure 

   2.1) Percutaneous aspiration and biopsy 

   2.2) Percutaneous drainage 

   2.3) Biliary intervention 

   2.4) Percutaneous tumor ablation 

  3) Complications of interventional procedure 

  3.1) Arterial system 

   3.2) Venous system 

   3.3) Non-vascular  
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6.2.4  ความรู้ด้านการบูรณาการท่ัวไป (ภาคผนวก ค) 

1) Professionalism 

1.1)  การบริบาลโดยมีผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง (Patient-centered care)  

1.1.1) การยึดถือประโยชน์ของผู้ป่วยเป็นหลัก 
1.1.2) การรักษาความน่าเช่ือถือแก่ผู้ป่วยและสังคม 

- ให้การรักษาดูแลผู้ป่วยที่เป็นไปตามมาตรฐานเพื่อให้เกิดประโยชน์และความ
ปลอดภัยแก่ผู้ป่วย 

- ให้ข้อมูลท่ีเป็นความจริงแก่ผู้ป่วย รักษาความลับและเคารพในสิทธิผู้ป่วย 
- มีความสามารถในการปรับตัวและจัดการสภาวะหรือเหตุการณ์ท่ีไม่คาดคิดไว้
ก่อน 

- มีทักษะด้านการสื่อสารและการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลซึ่งรวมถึง
การให้เกียรติและยอมรับเพ่ือนร่วมวิชาชีพ เพ่ือนร่วมงาน ผู้ป่วย และญาติ 

2) พฤตินิสัย 

- การตรงต่อเวลา 
- ความรับผิดชอบต่อผู้ป่วยและงานท่ีได้รับมอบหมาย  
- มีบุคลิกภาพอันเป็นที่น่าศรัทธารวมถึงการแต่งกายให้เหมาะสมกับกาลเทศะ 
การวางตัวและการแสดงความคิดเห็นได้เหมาะสมกับบทบาทและหน้าท่ี 

- แสดงออกถึงการเคารพสิทธิ คุณค่า และศักด์ิศรีของผู้ป่วย  
- ปฏิบัติตามมาตรฐานด้านคุณธรรมจริยธรรมทางการแพทย์ 
- แสดงออกถึงความกระตือรือร้นมุ่งมั่นพัฒนาตนเองและเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวิต 

3) จริยธรรมทางการแพทย์ (Medical ethics) 

3.1)   มีความซื ่อสัตย์สุจริตต่อตนเองและวิชาชีพ เช่น การหลีกเลี ่ยงการรับ  

ผลประโยชน์ส่วนตัวรวมถึงการรับของจากบริษัทผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ 

3.2)   ปกป้องและพิทักษ์สิทธิประโยชน์ของผู้ป่วย 
3.3)   เคารพให้เกียรติในความคิดเห็นของผู้ป่วย  
- ในกรณีท่ีผู้ป่วยไม่เห็นด้วยหรือปฏิเสธการรักษา  
- กรณีญาติและผู้ป่วยร้องขอตามสิทธิแต่ผู้ป่วยอยู่ในสภาวะท่ีไม่มีความสามารถใน
การตัดสินใจต้องสามารถเลือกผู้ตัดสินใจแทนผู้ป่วยได้ 
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- ให้คำแนะนำที่เหมาะสมในกรณีที่ผู้ป่วยร้องขอการรักษาที่ไม่มีประโยชน์หรือมี
อันตราย 

3.4)   การรักษาความลับและการเปิดเผยข้อมูลผู้ป่วย 
3.5)   การประเมินขีดความสามารถ และรับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดของตนเอง 

  4) การเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต 

- การกำหนดความต้องการในการเรียนรู้ของตนเอง 
- การค้นคว้าความรู้และประเมินความน่าเช่ือถือได้ด้วยตนเอง 
- การประยุกต์ความรู้ท่ีค้นคว้ากับปัญหาของผู้ป่วยได้อย่างเหมาะสม 
- การวิเคราะห์และวิจารณ์บทความทางวิชาการ 
- การเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการอย่างสม่ำเสมอ 
- การใช้ electronic databases และการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการเรียนรู้ 

- การถ่ายทอดความรู้แก่แพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ นิสิต นักศึกษา ผู้ป่วยและ
ญาติ 

5) System-based practice  

- เข้าใจระบบสุขภาพและการพัฒนาสาธารณสุขของชาติ 
- เข้าใจระบบประกันสุขภาพ เช่น ระบบประกันสุขภาพ ระบบประกันสังคม   

      ระบบสวัสดิการการรักษาพยาบาลของข้าราชการ ระบบประกันชีวิต  

- มีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพและกระบวนการ hospital accreditation 

- ประเมินประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของการดูแลรักษา 

- เข้าใจ cost consciousness medicine 

- เข้าใจความรู้กฎหมายทางการแพทย์ 
- เข้าใจนโยบายการใช้ยาระดับชาติ เช่น องค์การอาหารและยา บัญชียาหลัก

แห่งชาติ เป็นต้น 

  6) Practice-based learning 

- ทักษะและจริยธรรมในการวิจัย 
- ทักษะการดูแลผู้ป่วยแบบทีมสหวิชาชีพ 

- เรียนรู้การลงรหัสโรคและรหัสหัตถการ 
- มีความรู้ในการป้องกันและควบคุมการติดเช้ือในโรงพยาบาล 
- การประเมินความพอใจของผู้ป่วย 
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- การมีส่วนร่วมในองค์กร เช่น ภาควิชา/แผนก/กลุ่มงาน โรงพยาบาล/สถาบัน 
ราชวิทยาลัย เป็นต้น 

 

 

6.3  การทำวิจัย 

แพทย์ประจำบ้านอนุสาขารังสีร่วมรักษาของลำตัวต้องมีผลงานวิจัยที่ดำเนินการเก็บข้อมูลภายในคณะ

แพทยศาสตร์รามาธิบดีภายใต้การกำกับดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัยที่เป็นอาจารย์ในสังกัดภาควิชารังสี

วิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีอย่างน้อย 1 เรื่อง และดำเนินการภายใต้ระเบียบข้อปฏิบัติในการ

ทำวิจัยในคนของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี (ภาคผนวก ฉ) ซึ่งทางภาควิชาฯ มีการจัดการเรียน

การสอนร่วมกับทางคณะฯ ที่สนับสนุนความรู้พื้นฐานของการทำวิจัยเพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้แพทย์ประจำบ้าน

ในภาควิชาฯ ได้ประสบการณ์การเรียนรู้ในด้านการวิเคราะห์บทความทางวิชาการในเชิงสถิติสอดแทรกไปกับการ

เรียนรู้ เพื่อนำสู่การเลือกหัวข้อวิจัยที่สนใจด้วยตนเอง นอกจากนี้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมยังได้รับโอกาสที่จะขอ

ปรึกษางานวิจัยที่ตนสนใจกับอาจารย์ที่ปรึกษาที่มีความรู้ความชำนาญด้วยตนเองด้วย ทั้งนี้ผลงานวิจัยดังกล่าว

สามารถใช้เพื่อนาเสนอต่อราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทยในกระบวนการขออนุมัติวุฒิบัตรฯ อนุสาขา

รังสีร่วมรักษาของลำตัวโดยรูปแบบและข้อกำหนดการทำวิจัยและผลงานวิจัยต้องเป็นไปตามเกณฑ์หลักสูตรฯ

ของราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย 

 

ข้อกำหนดเก่ียวกับการทำงานวิจัย 

6.3.1 ข้อกำหนดการทำงานวิจัยเพื่อวุฒิบัตรฯ อนุสาขารังสีร่วมรักษาของลำตัวโดยราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่ง

ประเทศไทยมีดังน้ี 

1. ลักษณะงานวิจัยแบบ retrospective, prospective หรือ cross sectional อย่างน้อย 1 เรื่อง หรือ

ทำ systematic review หรือ meta-analysis 1 เรื ่อง ในช่วงระยะเวลาการฝึกอบรม 2 ปี โดยเป็นผู้รับการ

ฝึกอบรมเป็นผู้วิจัยหลัก 

2. หัวข้อหลักในงานวิจัยดังกล่าวต้องประกอบด้วย 

(1) จุดประสงค์ของการวิจัย 

(2) วิธีการวิจัย 

(3) ผลการวิจัย 

(4) การวิจารณ์ผลการวิจัย 

(5) บทคัดย่อ 
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3. คุณลักษณะของงานวิจัย 

(1) เป็นผลงานที ่ร ิเริ ่มใหม่หรือเป็นงานวิจัยที ่ใช้แนวคิดที ่มีการศึกษามาก่อนทั ้งในและ

ต่างประเทศ แต่นำมาดัดแปลงหรือทำซ้ำในบริบทของสถาบัน 

(2) แพทย์ประจำบ้านและอาจารย์ผู้ดำเนินงานวิจัยทุกคน ควรผ่านการอบรมด้านจริยธรรมการ

วิจัยในคน และ Good Clinical Practice (GCP) 

(3) งานวิจัยต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยฯ ของสถาบัน 

(4) งานวิจัยควรดำเนินภายใต้ข้อกาหนดของ GCP หรือระเบียบวิจัยที่ถูกต้องและเหมาะสมกับ

คำถามวิจัย 

(5) ควรใช้ภาษาอังกฤษในการนำเสนอผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โดยเฉพาะในบทคัดย่อ 

4. ส่ิงท่ีต้องปฏิบัติสาหรับการดำเนินการวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับผู้ป่วย 

(1) เมื่อได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยแล้วต้องดำเนินการทำวิจัยตาม

ข้อตกลงโดยเคร่งครัดรวมถึงมีการลงนามในเอกสารชี้แจงผู้ป่วยหรือผู้แทนเพื่อให้ยินยอมเข้า

ร่วมวิจัยโดยเฉพาะในกรณีของ randomized control trial หรือ prospective study 

(2) หากเกิดกรณีอื่นนอกเหนือการคาดการณ์ ให้รีบปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการวิจัย หรือ

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย กรณีที่ไม่สามารถปรึกษาได้ให้ย้อนกลับไปใช้หลักพื้นฐาน 

3 ข้อ ของจริยธรรมทางการแพทย์ในการตัดสินใจ คือ 

ก. การถือประโยชน์สุขของผู้ป่วยเป็นหลักและการไม่ก่อให้เกิดความทุกข์ทรมานกับผู้ป่วย 

ข. การเคารพสิทธิของผู้ป่วย 

ค. การยึดมั่นในหลักความเสมอภาคของทุกคนในสังคมที่จะได้รับบริการทางการแพทย์ตาม

มาตรฐาน         

       5. กรอบการดำเนินงานวิจัย ในเวลา 2 ปี (ไม่น้อยกว่า 24 เดือนของการฝึกอบรม) มีระยะเวลา

ประมาณการมีดังน้ี 
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6.3.2 กระบวนการประเมินผลเพื่อส่งชื่อผู้เข้าฝึกอบรมที่มีผลงานวิจัยเข้าสอบเพื่อรับวุฒิบัตรฯ ภาควิชาฯ เป็น

ผู้ดำเนินการติดตามความก้าวหน้างานวิจัยและนำส่งรายงานความก้าวหน้างานวิจัยระหว่างระยะเวลาการ

ฝึกอบรมตามที่ราชวิทยาลัยฯ กำหนดและดำเนินการส่งรายชื่อผู้เข้าฝึกอบรมที่มีผลงานวิจัยที่สมบูรณ์และมีการ

ดำเนินกระบวนการวิจัยเป็นไปตามข้อกาหนดของหลักสูตรและของราชวิทยาลัยฯ เข้าสอบเพื่อขออนุมัติวุฒิบัตร

ฯ แก่ราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้คณะกรรมการการศึกษาของภาควิชาฯ มีสิทธิ์พิจารณาไม่ส่ง

รายชื่อผู้เข้าฝึกอบรมที่มีผลงานวิจัยที่ไม่สมบูรณ์หรือมีการดำเนินกระบวนการวิจัยไม่เป็นไปตามข้อกำหนดของ

หลักสูตรหรือข้อกำหนดของราชวิทยาลัยฯ หรือไม่สามารถแสดงให้เห็นความก้าวหน้าของงานวิจัยได้ตาม

ระยะเวลาท่ีกาหนด 

 

6.3.3 การใช้ผลงานวิจัยเพ่ือรับรอง วุฒิบัตร สาขารังสีร่วมรักษาของลำตัว ให้มีคุณวุฒิ “เทียบเท่าปริญญาเอก”  

การ ท่ีแพทย ์ประจำบ ้านอน ุสาขาฯ  สอบผ ่านและม ีส ิทธ ิ ์ ได ้ ร ับว ุฒ ิบ ัตรอน ุสาขาร ั ง สีร ่ วมร ักษา 

ของลำตัวแล้ว หากมีความประสงค์จะให้ราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย ดำเนินการออกเอกสารเพ่ือ

รับรองว่า วุฒิบัตรอนุสาขารังสีร่วมรักษาของลำตัว มีคุณวุฒิ “เทียบเท่าปริญญาเอก” นั้น จะต้องทำให้ผล

งานวิจัยหรือส่วนหนึ่งของผลงานวิจัยที่ส่งมาให้ราชวิทยาลัยฯ ประกอบการเข้าสอบ วุฒิบัตรฯ ในครั้งนั้น มี

ลักษณะดังน้ี 

เดือนท่ี ประเภทกิจกรรม 

4 จัดเตรียมคำถามวิจัยและติดต่ออาจารย์ท่ีปรึกษา 

 

6 จัดทำโครงร่างงานวิจัย 

 

8 ขออนุมัติจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยและขอทุนสนับสนุนงานวิจัยจากแหล่งทุนท้ังภายใน

และนอกสถาบัน (หากมี) 

18 จัดทำรายงานวิจัยฉบับร่างให้อาจารย์ท่ีปรึกษาปรับแก้ไข 

 

21 ส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ต่อสถาบัน เพ่ือส่งต่อไปยังราชวิทยาลัยฯ ให้ทำการประเมินผลสำหรับ

ประกอบคุณสมบัติการเข้าสอบเพ่ือวุฒิบัตรภาคปฏิบัติข้ันสุดท้าย 

22 เสนอผลงานวิจัยปากเปล่าต่อราชวิทยาลัย หรือ คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯอนุสาขารังสี

ร่วมรักษาของลำตัวหรือสมาคมวิชาชีพ 

23 ส่งงานวิจัยแบบรูปเล่มต่อคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯอนุสาขารังสีร่วมรักษาของลำตัว 
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1. ผลงานวิจัยต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับชาติหรือนานาชาติที ่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื ่อง 

หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 

2. ให้ใช้ภาษาอังกฤษในการเขียนบทคัดย่อ 
การตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพที่อยู่นอกเหนือประกาศของ TCI ให้เป็นบทความท่ี

ตีพิมพ์ในวารสารที่ถูกคัดเลือกให้อยู่ใน PubMed, Scopus, Web of Science หรือ Google Scholar หรือใน

วารสารนานาชาติที่ใช้ภาษาอังกฤษในบทความหรือในบทคัดย่อและมีการตีพิมพ์วารสารฉบับนี้มานานเกิน 10 ปี 

(วารสารเริ่มออกอย่างช้าในปี พ.ศ. 2549 หรือ ค.ศ. 2006) ผู้ท่ีได้รับการรับรองวุฒิการศึกษาน้ี อาจจะมีคำว่า 

“เทียบเท่าปริญญาเอก” ต่อท้ายได้เท่าน้ัน 

 

6.4  จำนวนปีการฝึกอบรม ไม่น้อยกว่า 2 ปี สามารถขยายระยะเวลาการฝึกอบรมได้มากกว่า 2 ปี โดยประเมิน

จาก milestone เกณฑ์การเล่ือนช้ันปี เกณฑ์การสาเร็จการฝึกอบรมตามหลักสูตร รวมถึงเกณฑ์การประเมินอ่ืนๆ

ท่ีกำหนด 

 

6.5  การบริหารการจัดการฝึกอบรม 

6.5.1 การบริหารจัดการสภาวะการฝึกอบรมเป็นตามเกณฑ์ที่กำหนดโดยราชวิทยาลัยฯ มีการจัดประสบการณ์

การเรียนรู้และรูปแบบการฝึกอบรมประกอบด้วยภาคทฤษฎีและปฏิบัติดังน้ี 

1. การเรียนภาคทฤษฎีในห้องเรียน 

2. การฝึกปฏิบัติในห้องเรียนโดยใช้กรณีผู้ป่วยตัวอย่าง 

3. การเรียนบูรณาการภาคทฤษฎีและปฏิบัติกลุ ่มย่อยในห้องเรียนหรือในสถานที่ปฏิบัติงานตาม 

rotation 

4. การปฏิบัติงานกับผู้ป่วยภายใต้การกำกับดูแลของอาจารย์ 

5. การปฏิบัติงานนอกเวลา (การอยู่เวร) 

6. การรับปรึกษา 

7. การเรียนรู้ด้วยตนเอง 

8. การร่วมกิจกรรมวิชาการรูปแบบอ่ืนๆ 

9. การร่วมกิจกรรมอ่ืนๆเพ่ือส่งเสริมการพัฒนา competency ด้านต่างๆ 

10 การทำงานวิจัย 

ทั้งนี ้การฝึกอบรมจะมุ่งเน้นภาคปฏิบัติโดยไม่มีการกำหนดสัดส่วนตายตัวระหว่างภาคทฤษฎีและ

ภาคปฏิบัติและสนับสนุนให้ผู้เข้าฝึกอบรมเป็นผู้รับผิดชอบต่อกระบวนการเรียนรู้ของตนเองโดยมีอาจารย์เป็น

ผู้ดูแล ช้ีแนะ ให้คำปรึกษาและช่วยสนับสนุน 
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ระเบียบการอยู่เวรรวมถึงค่าตอบแทน การลาและการฝึกอบรมทดแทน ระเบียบการลาและการฝึกอบรม

และสภาวะสิ่งแวดล้อมในการทำงานรวมถึงสวัสดิการ ระบุในคู่มือแพทย์ประจำบ้านอนุสาขารังสีร่วมรักษาของ

ลำตัว พ.ศ.2562 และ ภาคผนวก จ 

 

6.5.2 การบริหารจัดการการฝึกอบรม แผนงาน กระบวนการดำเนินการและกำกับการฝึกอบรม โดยสังเขป 

เพื่อให้หลักสูตรได้ถูกขับเคลื่อนอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ด้วยความโปร่งใสเป็นระบบภาควิชาฯ 

มีกระบวนการดำเนินการบริหารจัดการการฝึกอบรม ได้แก่ 

1. มีการวางระบบและกำหนดรูปแบบกลไกในการดำเนินการหลักสูตรและการประกันคุณภาพการศึกษา

ดัง ภาคผนวก ก 

2. มีการระบุผู้รับผิดชอบหลักสูตรรวมถึงมีการกำหนดภาระหน้าที่ให้ผู้ช่วยหัวหน้าภาคฯ ฝ่ายการศึกษา

และคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฝึกอบรมฯ หรือคณะกรรมการผู้ดูแลการศึกษาดูแลกำกับการดำเนินการ

หลักสูตรและบริหารจัดการด้านการเรียนการสอนของภาควิชา ประกันคุณภาพการศึกษา ประสานงานกับคณะฯ 

และภาควิชาต่างๆ และจัดทีมอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อดูแลแพทย์ประจำบ้านอนุสาขารังสีร่วมรักษาของลำตัว 

ภาคผนวก ก และ ข 

3. มีการทบทวนและปรับแผนการจัดกระบวนการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านตั้งแต่แรกรับจนถึงการจัด

ประสบการณ์เรียนรู้เป็นประจำทุกปีการศึกษาและตลอดระหว่างปีการศึกษา 

4. มีการจัดข้ันตอนกระบวนการการดำเนินงานตามวงรอบปีการศึกษา ซ่ึงประกอบด้วย 

ก. ก่อนข้ันตอนการรับสมัครแพทย์ประจำบ้านอนุสาขา มีการเผยแพร่และให้ข้อมูลเก่ียวกับหลักสูตรการ

ฝึกอบรมเพื่อเปิดโอกาสให้บัณฑิตแพทย์ที่มีความสนใจในด้านรังสีวิทยา อนุสาขารังสีร่วมรักษาของลำตัวได้ทราบ

ข้อมูลสำคัญตลอดจนวิธีการรับสมัครเพื่อประกอบการตัดสินใจในการสมัครเข้ารับการฝึกอบรม อีกทั้งมีการ

กำหนดคุณสมบัติผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมสอดคล้องกับเกณฑ์ที่กำหนดโดยแพทยสภา ราชวิทยาลัยฯ และ

คณะฯ 

ข. ขั้นตอนการคัดเลือกแพทย์ประจำบ้านอนุสาขารังสีร่วมรักษาของลำตัวมีการกำหนดเกณฑ์การ

คัดเลือกที่โปร่งใส คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัครด้วยความเป็นกลางโดยไม่มี

อคติส่วนบุคคล 

ค. มีการปฐมนิเทศแพทย์ประจำบ้านอนุสาขาฯ และการเตรียมความพร้อมในการเร่ิมฝึกอบรม 

ง. จัดเนื้อหาและรูปแบบการศึกษาให้เป็นไปตามหลักสูตรของราชวิทยาลัยฯ มีการทบทวนและปรับปรุง

กิจกรรมการศึกษาเป็นประจำทุกปี อาทิ การทบทวนปรับปรุงตารางเรียน หัวข้อการเรียนการสอน การจัด

ประสบการณ์การเรียนรู้ การทำวิจัย การประเมินผลตลอดจนกระบวนการจัดการสอบ เพื่อเป็นการประกัน

คุณภาพการศึกษา นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมเสริมนอกหลักสูตรเพื่อสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่าง

เพ่ือนแพทย์ประจำบ้าน แพทย์ประจำบ้านอนุสาขาฯ และระหว่างแพทย์ประจำบ้านกับผู้อ่ืน 
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จ. มีการประชุมระหว่างคณะกรรมการการศึกษาร่วมกับแพทย์ประจำบ้าน/แพทย์ประจำบ้านอนุสาขาฯ

เป็นประจำทุกเดือนเพ่ือรับฟังข้อคิดเห็นและร่วมกันแก้ไขปัญหาท่ีเกิดข้ึนในระหว่างการฝึกอบรมและนำข้อมูลเข้า

สู่การประชุมคณะกรรมการการศึกษาเพ่ือดำเนินการต่อไป 

ฉ. มีการจัดให้มีการพบอาจารย์ท่ีปรึกษาเป็นประจำ 

ช. มีการจัดงานปัจฉิมนิเทศ 

ซ. มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในทุกกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการศึกษา อาทิ 

การคัดเลือกแพทย์ประจำบ้านอนุสาขารังสีร่วมรักษาของลำตัว การจัดการเรียนการสอน รวมถึงจัดให้มีแหล่งการ

เรียนรู้เพื่อให้แพทย์ประจำบ้านศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เช่น ระบบการเรียนการสอน E-Learning ผลิตส่ือ 

Multimediaโดยภาควิชารังสีวิทยา และ Website ของภาควิชาฯ 

สถาบันจะจัดสภาวะการปฏิบัติงาน ดังต่อไปน้ี   

- ให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการ (รวมถึงการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ) ที่เกี่ยวข้อง

กับการฝึกอบรม ระบุกฎเกณฑ์และประกาศให้ชัดเจนเรื่องเงื่อนไขงานบริการและความรับผิดชอบ

ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม  

- มีการกำหนดการฝึกอบรมทดแทนในกรณีที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีการลาพัก เช่น การลาคลอดบุตร 

การเจ็บป่วย การเกณฑ์ทหาร การถูกเรียกฝึกกำลังสำรอง การศึกษาดูงานนอกแผนการฝึกอบรม/

หลักสูตร เป็นต้น 

- จัดมีค่าตอบแทนผู้เข้ารับการฝึกอบรมอย่างเหมาะสมกับตำแหน่งและงานท่ีได้รับมอบหมาย  

- มีการระบุช่ัวโมงการทำงาน การลาพักผ่อน และการลาป่วย ท่ีเหมาะสม 

- สภาวะส่ิงแวดล้อมการทำงานท่ีเหมาะสมให้กับผู้รับการฝึกอบรม 

 

6.5.3 สถานการณ์ภายนอกท่ีมีความสัมพันธ์กับการจัดการหลักสูตร 

ความจำเป็นด้านความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยี 

สถานการณ์ความก้าวหน้าทางด้านรังสีวิทยาวินิจฉัยและรังสีร่วมรักษาส่งผลต่อการพัฒนาและปรับปรุง

เนื้อหาและเทคนิคการสอนของหลักสูตรเป็นอย่างยิ่ง ในปัจจุบันวิทยาการทางการแพทย์ได้ก้าวหน้าไปมากอย่าง

รวดเร็ว ภาควิชารังสีวิทยาจึงได้มีการพัฒนาไปในเชิงลึกครอบคลุมทุกด้านในสาขารังสีวิทยาวินิจฉัยบนพื้นฐาน

การใช้หลักฐานทางการแพทย์มาปรับปรุงเนื้อหาวิชาต่างๆ ให้ทันสมัยอยู่เสมอ อีกทั้งต้องมีการปรับตัวเพื่อให้มี

การถ่ายทอดความรู้ที่ทันสมัย ด้วยความตั้งใจที่จะให้ผู้ผ่านการฝึกอบรมในหน่วยรังสีร่วมรักษาระบบลำตัว มี

ความรู้ ความสามารถรวมถึงประสบการณ์เพียงพอที่จะตรวจแปลผล วินิจฉัยภาพ และรู้ข้อดี ข้อจำกัดของการ

ตรวจแต่ละชนิด และสามารถให้คาแนะนำในการเลือกใช้เครื่องมือการตรวจท่ีถูกต้องเหมาะสม เพื่อประโยชน์

สูงสุดต่อผู้ป่วย 
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ความจำเป็นด้านสาธารณสุขของประเทศ 

สถานการณ์ความขาดแคลนบุคลากรสาธารณสุขของประเทศ ตลอดจนความต้องการด้านการบริบาล

และความรู้ด้านสาธารณสุขในชุมชนน้ันมีมาอย่างต่อเน่ือง 

ในการบริหารจัดการหลักสูตร อาทิ การคัดเลือกผู้สมัคร การเสนอขอศักยภาพการฝึกอบรมมีความ

สอดคล้องกับความต้องการบุคลากรสาธารณสุขของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสาขารังสีร่วมรักษาของลำตัว 

นอกจากนี้การจัดเนื้อหารวมถึงกระบวนการเรียนการสอนต่าง ๆ คำนึงถึงความต้องการด้านสาธารณสุขในชุมชน

และสังคม 

ความคาดหวัง 

การจัดการหลักสูตรคำนึงถึงความคาดหวังของสังคมและผู้เก่ียวข้องทุกภาคส่วน อาทิ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ภาครัฐ ภาคประชาชน 

ระเบียบ กติกา นโยบาย และกฎต่างๆ 

หลักสูตรดำเนินการตามหลักเกณฑ์ กฎระเบียบรวมถึงนโยบายของหน่วยงานที่กำกับดูแลอย่างถูกต้อง 

สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม และมีธรรมาภิบาล 

 

6.5.4 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

1. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก 

1.1 อาจารย์ผู้สอน 

1.2 ผู้เรียน 

1.3 ศิษย์เก่า 

1.4 ผู้ใช้บัณฑิต 

2. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอ่ืนๆ 

2.1 งานการศึกษาหลังปริญญาคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 

2.2 แพทยสภา/ราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย 

2.3 กรรมการบริหารการฝึกอบรม/คณะกรรมการการศึกษา 

2.4 ผู้รับบริการ 

 

6.6   การวัดและประเมินผล 

การวัดและประเมินผลผู้เข้ารับการฝึกอบรม ประกอบด้วย 

6.6.1  แจ้งกระบวนการวัดและประเมินผลให้ผู้รับการฝึกอบรม 

- แจ้งกระบวนการวัดและประเมินผลให้ผู้รับการฝึกอบรมรับทราบก่อนการฝึกอบรม  
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- มีการตรวจสอบความถูกต้องของการวัดและการประเมินผล 
- มีกระบวนการของการอุทธรณ์หากผู้รับการฝึกอบรมร้องขอ 

 

6.6.2  การวัดและประเมินผลระหว่างการฝึกอบรม 

สถาบันจัดให้มีการประเมินผู้เข้ารับการฝึกอบรมระหว่างการฝึกอบรม ครอบคลุมทั้งด้านความรู้ ทักษะ

เจตคติ และกิจกรรมทางการแพทย์ในมิติต่างๆ ซ่ึงสอดคล้องกับ competency ท่ีกำหนดไว้ดังน้ี 

มิติและรูปแบบการประเมิน Competency*  

ท่ีได้รับการตรวจสอบ 

มิติท่ี 1  ประเมินสมรรถนะ EPA โดยอาจารย์ผู้ฝึกอบรมตามท่ีกำหนดใน

หลักสูตร 

ความรู้ ทักษะ และเจตคติ 

Competency A, B, C, D, E, F 

มิติท่ี 2  การรายงานผลการสอบจัดโดยสถาบัน วัดความรู้และทักษะ 

Competency B 

มิติท่ี 3  การรายงานประสบการณ์เรียนรู้จากผู้ป่วย: portfolio วัดทักษะและเจตคติ 

Competency A, C, D, E, F 

มิติท่ี 4  การรายงานประสบการณ์วิจัย วัดทักษะและเจตคติ 

Competency C, F 

มิติท่ี 5  การร่วมกิจกรรมประชุมวิชาการทางรังสีร่วมรักษาของลำตัว วัดทักษะและเจตคติ 

Competency A, B, C, D, E,F 

มิติท่ี 6  การรายงานประสบการณ์เรียนรู้จาก counselling, non-

technical skills และ workshop 

ทักษะและเจตคติ 

Competency A, B, C, D, E 

มิติท่ี 7  การประเมินสมรรถนะด้าน professionalism และ 

interpersonal and communication skills โดยอาจารย์และผู้ร่วมงาน 

(multi-source feedback) 

ทักษะและเจตคติ 

Competency D, E 

*Competency 

A ทักษะและเจตคติในการบริบาลผู้ป่วย (Patient care) 

B ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และความสามารถในการนำไปใช้แก้ปัญหาของผู้ป่วยและสังคมรอบด้าน (Medical 

knowledge and technical skills) 

C การพัฒนาตนเองและการเรียนรู้จากการปฏิบัติ (Practice-based learning and improvement) 

D ทักษะปฏิสัมพันธ์ และการส่ือสาร (Interpersonal and communication skills) 

E ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism) 

F การปฏิบัติงานให้เข้ากับระบบ (System-based practice) 
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            มีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้และวิธีการวัดผลประเมินผล ดังน้ี 

 

ความรู้ความสามารถทางวิชาชีพ 

 

การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 

 

การวัดและ

ประเมินผล 

 

1.ทักษะและเจตคติในการบริบาลผู้ป่วย 

(Patient care) 

 

- กิจกรรมเตรียมตัวการเป็นรังสีแพทย์อนุสาขารังสี

ร่วมรักษาของลำตัวสำหรับ แพทย์ผู้เข้ารับการ

ฝึกอบรมชั้นปีที่ 1 ในสัปดาห์แรกของการฝึกอบรม 

โดยเฉพาะเรื่องการเตรียมตัวผู้ป่วยและหัตถการ

พื้นฐาน  

 

-กิจกรรมวิชาการเรื่อง Ethics เช่น Ethics/inform 

consent เป็นต้น  

 

-กิจกรรม MM conference เพื่อรู้ถึง ความ

หลากหลายของผลแทรกซ้อนหรืออุบัติการณ์ที่ไม่พึง

ประสงค์ที่เกิดขึ้นและการจัดการการรักษาที่เหมาะสม  

 

ประเมินการ

ปฏิบัติงานโดย 

แบบประเมิน EPA 

2.ความรู้และทักษะทางด้านรังสีร่วม

รักษาของลำตัว (Medical knowledge 

and technical skills) ทั้งในภาวะที่ไม่

รีบด่วนและในภาวะฉุกเฉินหรือวิกฤต  

 

- การเรียนโดยใช้ผู้ป่วยจริงร่วมกับการปฏิบัติงานจริง

ในการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคทางรังสีร่วมรักษา 

อ่านและรายงานผลการตรวจ บันทึกหัตถการ 

(workplace-based learning)  

 

- Lecture  

- Conference 

- Topic presentation 

  

-ให้เข้าร่วมประชุมวิชาการในคณะแพทยศาสตร์ 

สมาคมและราชวิทยาลัยรวมถึงการประชุมทั้งใน

ประเทศและต่างประเทศ 

 

การสอบข้อเขียน 

 

การสอบปากเปล่า 

 

แบบประเมินศักยภาพ

ด้าน Vascular CTA, 

MRA, Doppler 

ultrasound, Non 

vascular 

intervention และ 

non vascular 

intervention 

 

ประเมินการ

ปฏิบัติงานโดย 

แบบประเมิน EPA 

เพื่อการเข้าถึง
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มาตรฐานการดูแล

ผู้ป่วย 

 

Logbook/Portfolio  

 

การสะท้อนตนเองด้วย 

self reflection จาก 

Portfolio  

 

Workplace-based 

assessment  

 

Audit assessment 

หลังทำ 

topics/conference  

 

3.การเรียนรู้จากการปฏิบัติและการ

พัฒนาตนเอง (Practice-based 

Learning and improvement) 

 

-  การทำวิจัยและการทำกิจกรรมเกี่ยวกับการวิจัย 

เช่น การอ่านและประเมิน journal   

 

-  การเรียนโดยใช้ผู้ป่วยจริงร่วมกับการปฏิบัติงานจริง

ในการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคทางรังสีร่วมรักษา 

อ่านและรายงานผลการตรวจ บันทึกหัตถการโดยผ่าน

การค้นหาความรู้ด้วยตนเองและร่วม discuss กับ

อาจารย ์

 

Timeline งานวิจัยใน 

Portfolio 

 

Logbook/Portfolio 

 

การสะท้อนตนเองด้วย 

self reflection จาก 

Portfolio  

 

4.ทักษะปฏิสัมพันธ์และการสื่อสาร 

(Interpersonal and 

communication skills) 

 

- ให้อิสระในการรายงานผลการตรวจวินิจฉัยหรือ

ผลการรักษาทางรังสีร่วมรักษาระหว่างการปฏิบัติงาน

จริงเพื่อการส่งต่อข้อมูลที่ค้นพบไปสื่อสารกับแพทย์

ผู้ดูแลโดยผ่านการปรึกษาและตรวจทานกับอาจารย์

อีกครั้ง 

 

-กิจกรรมการเรียนรู้และส่งเสริมให้มี 

interpersonal/communication skills ที่ดีทั้ง

ภายในและภายนอกภาควิชา เช่น 

interdepartmental conference, topic 

ประะเมินการ

ปฏิบัติงานโดย 

แบบประเมิน EPA 

 

การประเมิน 360 

องศา 
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presentation, lecture ด้าน communication 

skills และ nontechnical skills, MM conference 

 

5.มีพฤติกรรมแห่งวิชาชีพและความเป็น

มืออาชีพ (Professionalism) 

 

- การเรียนโดยใช้ผู้ป่วยจริงร่วมกับ การปฏิบัติงานจริง

ในการตรวจวินิจฉัยหรือผลการรักษาทางรังสีร่วม

รักษา   

 

- กิจกรรมวิชาการ Ethics  

 

- กิจกรรม non-technical skill activity 

 

-  ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตโดยให้ เข้าร่วมประชุม

วิชาการในคณะแพทยศาสตร์ สมาคมและงราช

วิทยาลัยรวมถึงการประชุมทั้งในประเทศและ

ต่างประเทศ 

 

ประะเมินการ

ปฏิบัติงานโดย 

แบบประเมิน EPA 

 

Logbook/Portfolio 

 

การสะท้อนตนเองด้วย 

self reflection จาก 

Portfolio 

  

การประเมิน 360 

องศา 

 

บันทึกการเข้าร่วม

กิจกรรมวิชาการต่าง 

ๆ และการประชุมจาก 

Portfolio 

 

6.การปฏิบัติงานให้เข้ากับระบบ 

(System-based practice) 

 

-กิจกรรมการบรรยายความรู้ด้านบูรณาการทั่วไปของ

ราชวิทยาลัยรังสีแพทย์ ได้แก่  

- Radiation safety / กฎหมาย  

- Risk management  

- Patient Safety  

- PACS  

- ระบบสุขภาพของประเทศ 

- Cost consciousness medicine 

  

- จัดกิจกรรมฝึกอบรมต่าง ๆ เช่น Patient care 

team, Patient Safety (radiation, contrast 

media) และงานประกันคุณภาพ เป็นต้น 

 

บันทึกการเข้าร่วม

ฝึกอบรมจาก 

Portfolio 

 

การประเมิน 360 

องศา 
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6.6.3 เกณฑ์การการเล่ือนช้ันปีและแนวทางการดำเนินการ 

  6.6.3.1  เกณฑ์การเล่ือนช้ันปี ประกอบด้วย 

- การบันทึกข้อมูล Portfolio ในแต่ละการหมุนปฏิบัติงาน (rotation) เป็นไปตามที่ราช

วิทยาลัยฯ กำหนด 

- ผลการประเมินผู้เข้ารับการฝึกอบรมในมิติ 1-7 เป็นไปตามท่ีราชวิทยาลัยฯ กำหนด 

  6.6.3.2   แนวทางการดำเนินการบันทึกข้อมูลการประเมินผู้เข้ารับการฝึกอบรมทำโดย 

- ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ทำการบันทึกข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องลงใน portfolio ตามที่ราช

วิทยาลัยฯ กำหนดในแต่ละการหมุนเวียนปฏิบัติงาน 

- สถาบันจะทำการบันทึกข้อมูลการประเมินผู ้เข้ารับการฝึกอบรมในมิติที ่ 1-6 ท้ัง

รายบุคคลและรายสถาบัน ส่งมาท่ีราชวิทยาลัยฯ  

 

6.6.4  การวัดและประเมินผลเพ่ือวุฒิบัตรฯ  

  การสอบเพ่ือวุฒิบัตร  

   6.6.4.1  ผู้เข้ารับการประเมินการสอบเพ่ือวุฒิบัตรฯ   

                     ในการประเมินวุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขา

รังสีร่วมรักษาของลำตัว  ผู้เข้ารับการประเมินต้องเป็นผู ้ที ่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมตาม

พระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2525 และจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนดังต่อไปน้ี  

                (1)  คุณสมบัติผู้มีสิทธ์ิเข้าสอบ  

- ผ่านการฝึกอบรมครบตามหลักสูตร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของระยะเวลา

การฝึกอบรม และสถาบันฝึกอบรมเห็นสมควรให้เข้าสอบ 

                (2)  เอกสารประกอบ 

- เอกสารรับรองประสบการณ์ภาคปฏิบัติจากสถาบันฝึกอบรมตามท่ีกำหนด  

- บทความงานว ิจ ัยฉบ ับสมบ ูรณ ์หร ือในร ูปแบบท ี ่พร ้อมส ่งต ีพ ิมพ์  

(manuscript) และใบรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์   

- เอกสารรับรองการปฏิบัติงานตามแฟ้มสะสมผลงาน (portfolio)  

 6.6.4.2  วิธีการประเมิน   (ภาคผนวก ง) 

ก.  ผู้เข้ารับการประเมิน จะต้องผ่านการทดสอบความรู้ ดังต่อไปน้ี  
i. การสอบข้อเขียน 

ii. การสอบปากเปล่า   
iii. การสอบเพ่ือประเมินทักษะทางคลินิก (OSCE) 
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ข.  เกณฑ์การสอบผ่าน  

                       เกณฑ์การสอบผ่าน  ต้องสอบผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำตามเกณฑ์ที่คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและ

สอบฯ อนุสาขารังสีร่วมรักษาของลำตัวกำหนด (ภาคผนวก ง) ทั้งนี้คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสอบ วิธีการประเมิน 

เกณฑ์การตัดสินต้องสอดคล้องกับข้อบังคับแพทยสภา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การออกหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตรเพ่ือ

แสดงความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2552 

ผู้ผ่านการประเมินต้องสอบผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำทั้งการสอบข้อเขียนและการสอบปากเปล่าและ

การสอบเพื่อประเมินทักษะทางคลินิก (OSCE) จึงจะมีสิทธิได้รับวุฒิบัตรเพ่ือแสดงความรู้ความชำนาญในการ

ประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขารังสีร่วมรักษาของลำตัวจากแพทยสภา 

ค. ในกรณีที่ผู้เข้ารับการประเมินสอบไม่ผ่านการประเมินในประเภทใด ให้สอบ
ซ่อมเฉพาะการประเมินในประเภทน้ันๆ ตามการเปิดสอบของราชวิทยาลัยฯเป็นกรณีๆ ไป 

 

 

7. การรับและคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

         7.1  คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

                 1.   ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปน้ี 

     1.1  ได้รับปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิตหรือเทียบเท่าท่ีแพทยสภารับรอง  

              1.2  ได้รับการข้ึนทะเบียนประกอบวิชาชีพเวชกรรมจากแพทยสภาแล้ว 

              1.3  ต้องมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหน่ึงดังต่อไปน้ี 

-  เป็นผู้ได้รับวุฒิบัตรฯ ในสาขารังสีวิทยาวินิจฉัยหรือรังสีวิทยาทั่วไปจากราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่ง

ประเทศไทย 

-  เป็นแพทย์ประจำบ้านปีสุดท้าย ในสาขาวิชารังสีวิทยาวินิจฉัยหรือรังสีวิทยาท่ัวไปในปีการศึกษาน้ัน 

                 2.   มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์แพทยสภาในการเข้ารับการฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทาง 

       3.   มีความประพฤติดี มีคุณธรรม และจริยธรรมอันดี 

 7.2  การคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม สถาบันฝึกอบรมมีการดำเนินการเกี่ยวกับการคัดเลือกผู้เข้ารับ

การฝึกอบรมดังน้ี 

1. แต่งต้ังคณะกรรมการการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
2. มีเกณฑ์การคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นลายลักษณ์อักษร 
3. กระบวนการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีวิธีการยึดหลักความเสมอภาค โปร่งใส และ
ตรวจสอบได้ 
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         7.3 จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม หน่วยรังสีร่วมรักษาระบบลำตัว ภาควิชารังสีวิทยา สามารถรับผู้เข้า

อบรมได้ช้ันปีละ 3 คน ศักยภาพได้รับการรับรองโดยราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทยเม่ือปี 2557 และ

การกำหนดศักยภาพเป็นไปตามเกณฑ์หลักสูตรฯ ของราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย โดยมีงานบริการ

ต่อจำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม ตามตารางต่อไปน้ี 

 

 ข้อมูลของ

สถาบัน 

ข้อมูลตามเกณฑ์เฉพาะที่กำหนดไว้ในเกณฑ์หลักสูตรที่แพทยสภา

อนุมัติ 

ศักยภาพรับแพทย์ประจำบ้านอนุสาขาได้

ระดับชั้นปีละ 

1 3 1 2 3 4 5 6 7 

จำนวนอาจารย์ที่ทำหน้าที่ให้การฝึกอบรม (คน) 2 7 2 4 6 8 10 12 14 

จำนวนผู้ป่วย/หัตถการ/สิ่งส่งตรวจ ฯลฯ  

(ปีละ) 

         

1. Vascular Intervention 3 2,096 200 300 400 500 600 700 800 

2. Non-vascular Intervention 4 11,773 200 300 400 500 600 700 800 

3. Doppler Ultrasound 5 5,411 200 300 400 500 600 700 800 

4. CTA and MRA 6 3,435 200 250 300 350 400 450 500 

 

8.  อาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม 

สถาบันมีคณะกรรมการซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบและอำนาจในการจัดการ การประสานงาน การบริหาร 

และการประเมินผล สำหรับแต่ละข้ันตอนของการฝึกอบรม รวมถึงการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีเหมาะสมมีส่วนร่วม

ในการวางแผนการฝึกอบรม  

 

 8.1.  ประธานการฝึกอบรม 

ช่ือ - สกุล คุณวุฒิ 

รศ.นพ. ธนพงศ์  พันธ์ุพิกุล พ.บ.,วว.รังสีวิทยาวินิจฉัย, 

วว.รังสีร่วมรักษาของลำตัว 

 

 8.2.  กรรมการบริหารหลักสูตรและหัวหน้าวิชา 

หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านอนุสาขารังสีร่วมรักษาของลำตัว บริหารและรับผิดชอบโดย

คณะกรรมการบริหารผู้รับผิดชอบด้านการศึกษา ของภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 

ดังประกาศแต่งต้ังใน ภาคผนวก ก 
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8.3. อาจารย์ประจำหลักสูตร 

8.3.1. อาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม 

ลำดับ ช่ือ - สกุล คุณวุฒิ ประเภท(ถ้าเป็นบาง

เวลาระบุจำนวน

ช่ัวโมง/สัปดาห์ 

เต็มเวลา บางเวลา 

1. รศ.นพ. ธนพงศ์  พันธ์ุพิกุล 

ประธานหลักสูตรฯ 

พ.บ.,วว.รังสีวิทยาวินิจฉัย, 

วว.รังสีร่วมรักษาของลำตัว 

ü  

2 ศ.คลินิก พญ.เจียมจิตร  ตปนียากร 

 

พ.บ.,วว. รังสีวิทยาท่ัวไป,   

อว. รังสีร่วมรักษาของลำตัว 

ü  

3 อ.พญ. ธรินธร  ตรีสิทธ์ิ พ.บ.,วว. รังสีวิทยาวินิจฉัย,  

วว. รังสีร่วมรักษาของลำตัว 

ü  

4 ผศ.นพ. ชินรัตน์  บัวงาม  พ.บ.,วว.รังสีวิทยาท่ัวไป, 

วว.รังสีร่วมรักษาของลำตัว 

ü  

5 อ.พญ. อรพิณ  ชาญสันติ พ.บ.,วว.รังสีวิทยาท่ัวไป, 

วว. รังสีร่วมรักษาของลำตัว 

ü  

 

คุณสมบัติของอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรมเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด เกณฑ์หลักสูตรฯ ของราชวิทยาลัย

รังสีแพทย์แห่งประเทศไทย  (เกณฑ์หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านอนุสาขาฯ พ.ศ. 2562) 

 

 

8.3.2. อาจารย์ผู้สอน 

ลำดับ ช่ือ - สกุล คุณวุฒิ ประเภท(ถ้าเป็นบาง

เวลาระบุจำนวน

ช่ัวโมง/สัปดาห์ 

เต็มเวลา บางเวลา 

1 รศ. นพ.สุทธิพงษ์  จงจิระศิริ พ.บ.,วว. สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย,  

อว. ภาพวินิจฉัยช้ันสูง 

ü  

2 อ.นพ. บรรจงศักด์ิ เวชศาสตร์ พ.บ.,วว. รังสีวิทยาท่ัวไป, 

วว. รังสีร่วมรักษาของลำตัว 

 ü 

   



หลักสูตรการฝ+กอบรมแพทย3ประจำบ8านเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู8ความชำนาญ 

ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมอนุสาขารังสีรJวมรักษาของลำตัว  
 

  
ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร5โรงพยาบาลรามาธิบด ี 37 

 

8.3.3. หน้าท่ีและความรับผิดชอบของอาจารย์  

1. ให้การกำกับ ดูแล และควบคุมผู้เข้ารับการฝึกอบรม ตามพันธกิจของหลักสูตรเผื่อให้ได้ผลลัพธ์ตาม

วิธีการฝึกอบรมและเนื้อหาของหลักสูตร รวมทั้งควบคุมดูแลการทำวิจัย ให้การวัดผลประเมินผล มีส่วนร่วมใน

การรับและคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม จัดหาทรัพยากรทางการศึกษา ประเมิน ทบทวนและพัฒนาหลักสูตร 

2. ให้คำปรึกษาทางด้านวิชาการบนพ้ินฐานของความก้าวหน้าของการฝึกอบรมอย่างสม่ำเสมอ 

3. ให้คำปรึกษาด้านสังคม แนะแนวด้านวิชาชีพและการวางแผนในอนาคต 

4. มีส่วนร่วมในกิจกรรมวิชาการต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

5. พัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องทั้งความก้าวหน้าทางการแพทย์ รังสีร่วมรักษาของลำตัว ภาพวินิจฉัยโรค

หลอดเลือดและแพทยศาสตร์ศึกษา 

 

8.3.4. การคัดเลือก การกำกับควมคุมและการพัฒนาอาจารย์ 

สถาบันอบรมมีข้อกำหนดและดำเนินนโยบายการสรรหาและคัดเลือกอาจารย์ผู ้ให้การฝึกอบรมให้

สอดคล้องกับพันธกิจของแผนการฝึกอบรม/หลักสูตร ระบุคุณสมบัติของอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรมที่ชัดเจน โดย

ครอบคลุมความชำนาญท่ีต้องการ ได้แก่ คุณสมบัติทางวิชาการ ความเป็นครู และความชำนาญทางคลินิก   

สถาบันฝึกอบรมมีการระบุหน้าที่ความรับผิดชอบ ภาระงานของอาจารย์ และสมดุลระหว่างงาน ด้าน

การศึกษา การวิจัย  สถาบันฝึกอบรมต้องจัดให้มีการพัฒนาอาจารย์อย่างเป็นระบบ และมีการประเมินอาจารย์

เป็นระยะ ตามข้อกำหนดด้านบุคลากรในสังกัดคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี อาทิ ข้อกำหนดด้าน 

คุณสมบัติ หน้าที่ ความรับผิดชอบ ภาระงานและ performance agreement การคัดเลือก การเตรียมการ

สำหรับอาจารย์ใหม่  การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่อาจารย์และการประเมินอาจารย์ เป็นไปตามระเบียบ

หรือประกาศของภาควิชารังสีวิทยาคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีหรือมหาวิทยาลัยมหิดล 

 

9. ทรัพยากรทางการศึกษา 

สถาบันฝึกอบรมกำหนดและดำเนินนโยบายเกี ่ยวกับทรัพยากรการศึกษาครอบคลุมประเด็น 

ดังต่อไปน้ี 

• สถานที่และโอกาสในการเรียนรู ้ทั ้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ การเข้าถึงแหล่งข้อมูลทาง
วิชาการที่ทันสมัย ภาควิชารังสีวิทยาและคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีจัดให้มี

ทรัพยากรการเรียนรู้ที่จำเป็นต่อการฝึกอบรม เช่น ห้องสมุดและบริการด้านวารสารวิชาการ 

การเข้าถึงวารสารวิชาการ electronic ระบบ E learning การเข้าถึงฐานข้อมูลด้านรังสีวิทยา

จาก StatDx 

• สามารถใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้อย่างเพียงพอ มีอุปกรณ์สำหรับ
ฝึกอบรมภาคปฏิบัติและมีสิ่งแวดล้อมทางการศึกษาที่ปลอดภัย เช่น บริการคอมพิวเตอร์และ
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อินเตอร์เน็ต อุปกรณ์ tablet การอำนวยความสะดวกในการเป็นสมาชิกสมาคมวิชาการใน

ระดับนานาชาติ 

• การคัดเลือกและรับรองการเป็นสถานที่สำหรับการฝึกอบรม จำนวนผู้ป่วยเพียงพอและชนิด
ของผู้ป่วยหลากหลายสอดคล้องกับผลลัพธ์ของการเรียนรู้ที่คาดหวัง ทั้งผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน 

และผู้ป่วยนอกเวลาราชการ 

• การเข้าถึงสิ่งอำนวยความสะดวกทางคลินิกและการเรียนภาคปฏิบัติที่พอเพียงสำหรับสนับสนุน 
การเรียนรู้สื่ออิเล็กทรอนิกส์สำหรับการเรียนรู้ที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถเข้าถึงได้ มีการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้เป็นส่วนหนึ่งของการฝึกอบรมอย่างมีประสิทธิภาพและ

ถูกหลักจริยธรรม 

• การจัดประสบการณ์ในการปฏิบัติงานเป็นทีมร่วมกับผู้ร่วมงานและบุคลากรวิชาชีพอื่นความรู้
และการประยุกต์ความรู้พื้นฐานและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในสาขาวิชาที่ฝึกอบรม มี

การบูรณาการและสมดุลระหว่างการฝึกอบรมกับการวิจัยอย่างเพียงพอ 

• การนำความเชี ่ยวชาญทางแพทยศาสตรศึกษามาใช้ในการจัดทำแผนการฝึกอบรม การ
ดำเนินการฝึกอบรม การประเมินการฝึกอบรม 

• การฝึกอบรมในสถาบันอื่นทั้งในและนอกประเทศตามที่ระบุไว้ในหลักสูตร ตลอดจนระบบการ
โอนผลการฝึกอบรม เช่น เง ินทุนสนับสนุนเพื ่อการประชุมวิชาการทั ้งในประเทศและ

ต่างประเทศ เงินทุนสนับสนุนเพื่อการฝึกอบรมในวิชาเลือกในสถาบันต่างประเทศ (อ้างอิงตาม

คู่มือแพทย์ประจำบ้านอนุสาขา พ.ศ. 2562) 

 

 

10. การประเมินแผนการฝึกอบรม/หลักสูตร 

สถาบันมีการกำกับดูแลการฝึกอบรมให้เป็นไปตามแผนการฝึกอบรม/หลักสูตรเป็นประจำ มี

กลไกและแผนการดำเนินงานในการประเมินแผนการฝึกอบรม/หลักสูตรและนำไปใช้จริง การประเมินแผนการ

ฝึกอบรม/หลักสูตร ครอบคลุม 

• พันธกิจของแผนการฝึกอบรม/หลักสูตร  

• ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีพึงประสงค์  

• แผนการฝึกอบรม  

• ข้ันตอนการดำเนินงานของแผนการฝึกอบรม  

• การวัดและประเมินผล  

• พัฒนาการของผู้รับการฝึกอบรม  

• ทรัพยากรทางการศึกษา  
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• คุณสมบัติของอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม  

• ความสัมพันธ์ระหว่างนโยบายการรับสมัครผู้รับการฝึกอบรมและความต้องการของระบบ 

สุขภาพ  

• สถาบันฝึกอบรมร่วม  

• ข้อควรปรับปรุง 

  มีกลไลและแผนดำเนินงานในการประเมินแผนการฝึกอบรม ดังน้ี 

 

 

เป้าประสงค ์

การประเมิน 

 

วิธีการประเมิน 

 

แหล่งข้อมูล 

 

ช่วงเวลา

ที่

ประเมิน 

 

 

ผลการดำเนิน 

การประเมิน 

 

ผลประเมิน 

ที่นำมาปรับปรุง 

 

พันธกิจของแผนการ

ฝึกอบรม/หลักสูตร 

 

- การประชุม  

- การสัมมนา  

- การเก็บข้อมูล

โดยแบบสอบถาม 

 

- อาจารย์  

- แพทย์ประจำบ้าน 

- ผู้ใช้บัณฑิต 

- ผู้สำเร็จการ

ฝึกอบรม 

 

 

ทุก 5 ป ี

 

- ความเข้าใจ รับทราบ 

และข้อคิดเห็นเกี่ยวกับ

พันธกิจของหลักสูตร 

 

- นำข้อสรุปและผล

วิเคราะห์การประเมินเข้า

ที่ประชุมอนุสาขา

ภาควิชา/สัมมนาหลักสูตร 

 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่พึง

ประสงค์  

(สมรรถนะ 6 ด้าน) 

 

- การประชุม  

- การสัมมนา  

- การเก็บข้อมูล

โดยแบบสอบถาม 

 

- อาจารย์  

- แพทย์ประจำบ้าน 

- ผู้ใช้บัณฑิต 

- ผู้สำเร็จการ

ฝึกอบรม 

 

ทุก 1 ป ี

 

- สรุปผลลัพธ์จากการ 

ปรับปรุงหลักสูตร  

- สรุปผลแบบประเมิน 

ต่าง ๆ เช่น EPA, 360 

องศา, self-reflection, 

portfolio  

- ผลสอบ formative 

และ summative 

assessment 

 

- นำข้อสรุปและผล

วิเคราะห์การประเมินเข้า

ที่ประชุมอนุสาขา 

ภาควิชา/สัมมนาหลักสูตร 

- อาจารย์ที่ปรึกษา 

รายงานข้อสรุปและผล

การวิเคราะห์แก่แพทย์

ประจำบ้านพร้อมนำเสนอ

แนวทาง ปรับปรุงแก้ไข 

รวมทั้งติดตาม

ความก้าวหน้าต่อไป 
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ความสัมพันธ์ระหว่าง

นโยบายการรับสมัครผู้รับ

การฝึกอบรมและ ความ

ต้องการของ ระบบสุขภาพ 

 

- การประชุม  

- การสัมมนา  

- การเก็บข้อมูล

โดยแบบสอบถาม 

- นโยบายจากราช

วิทยาลัยรังสีแพทย ์

 

 

- อาจารย์  

- แพทย์ประจำบ้าน 

- ผู้ใช้บัณฑิต 

- ผู้สำเร็จการ

ฝึกอบรม 

- ราชวิทยาลัยรังสี

แพทย์ 

 

ทุก 1 ป ี

 

- ผลการคัดเลือกและ 

รายละเอียดการให้ 

คะแนนผู้สมัครแพทย์

ประจำบ้านต่อยอดในการ

สอบสัมภาษณ์ย้อนหลัง 

อย่างน้อย 3 ป ี

 

- นำผลการคัดเลือก 

ผู้สมัครมาวิเคราะห์

สัดส่วนการให้คะแนน

เพื่อให้ได้ผู้เข้ารับการ

ฝึกอบรมที่มีคุณสมบัติ

เหมาะสมและตอบสนอง

ต่อความต้องการของ

ระบบสุขภาพ  

 

 

ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับ 

การฝึกอบรม/หลักสูตร 

 

- การประชุม  

- การสัมมนา  

- การเก็บข้อมูล

โดยแบบสอบถาม 

 

- อาจารย์  

- แพทย์ประจำบ้าน 

- ผู้ใช้บัณฑิต 

- ผู้สำเร็จการ

ฝึกอบรม 

 

ทุก 1 ป ี

 

- สรุปผลการประเมิน

หลักสูตรฯ โดยอาจารย์ 

แพทย์ประจำบ้านและ

ผู้สำเร็จการฝึกอบรม  

- สรุปผลการประเมิน ผู้ใช้

บัณฑิต  

- สรุปผลการประเมิน

วิธีการประเมินผลการ

ฝึกอบรมฯ  

- ผลการประชุม/สัมมนา 

เพื่อปรับปรุงและพัฒนา

หลักสูตร 

 

 

- นำผลลัพธ์ต่าง ๆ ที่ได้

เข้าสู่ที่ประชุมอนุสาขา

ภาควิชา/สัมมนาหลักสูตร 

เพื่อหาข้อสรุปในการ

ดำเนินการปรับปรุงและ

พัฒนาหลักสูตร 

 

ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับ

ความสามารถในการ

ปฏิบัติงานของแพทย์

ผู้สำเร็จการฝึกอบรม 

 

- การประชุม  

- การสัมมนา  

- การเก็บข้อมูล

โดยแบบสอบถาม 

 

- ผู้ใช้บัณฑิต 

- ผู้สำเร็จการ

ฝึกอบรม 

 

ทุก 1 ป ี

 

- สรุปผลการประเมิน ผู้ใช้

บัณฑิต  

- สรุปผลการประเมิน

ตนเองของแพทย์ที่สำเร็จ

การฝึกอบรม 

 

- นำผลลัพธ์ต่าง ๆ ที่ได้

เข้าสู่ที่ประชุมอนุสาขา

ภาควิชา/สัมมนาหลักสูตร 

เพื่อหาข้อสรุปในการ

ดำเนินการปรับปรุงและ

พัฒนาหลักสูตร รวมทั้ง

การปฏิบัติงานของแพทย์

ประจำบ้านต่อยอดเพื่อให้

สอดคล้องกับบริบทที่

ต้องการ 
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แผนการฝึกอบรมและ

หลักสูตร 

 

- การประชุม  

- การสัมมนา  

- การเก็บข้อมูล

โดยแบบสอบถาม 

 

- อาจารย์  

- แพทย์ประจำบ้าน 

- ผู้ใช้บัณฑิต 

- ผู้สำเร็จการ

ฝึกอบรม 

 

ทุก 1 ป ี

 

- ผลสรุปและวิเคราะห์

จากการประชุม/สัมมนา

หลักสูตรและข้อมูลจาก

แบบประเมินหลักสูตร 

 

- นำผลลัพธ์ต่าง ๆ ทีไ่ด้

เข้าสู่ที่ประชุมอนุสาขา

ภาควิชา/สัมมนาหลักสูตร 

เพื่อหาข้อสรุปในการ

ดำเนินการปรับปรุงและ

พัฒนาหลักสูตร 

 

 

คุณสมบัติของอาจารย์ผู้ให้

การฝึกอบรม 

 

- การประชุม  

- การสัมมนา  

- การเก็บข้อมูล

โดยแบบสอบถาม 

 

- อาจารย์  

- แพทย์ประจำบ้าน 

 

 

ทุก 1 ป ี

 

- ผลสรุปและวิเคราะห์

จากการประชุม/สัมมนา

หลักสูตรและข้อมูลจาก

แบบประเมินหลักสูตร 

- สรุปผลการประเมิน

อาจารย์โดยภาควิชา 

- สรุปผลการประเมิน

อาจารย์โดยแพทย์ประจำ

บ้าน 

 

- นำผลลัพธ์ต่าง ๆ ที่ได้

เข้าสู่ที่ประชุมอนุสาขา 

ภาควิชา/สัมมนาหลักสูตร 

เพื่อหาข้อสรุปในการ

ดำเนินการปรับปรุงและ

พัฒนาหลักสูตร 

- นำผลการประเมินแจ้ง

ต่อที่ประชุมอาจารย์อนุ

สาขาหรือแจ้งต่ออาจารย์

รายบุคคลเพื่อการ

ปรับปรุงและพัฒนาต่อไป 

 

 

สถาบันร่วม 

 

- การประชุม  

- การสัมมนา  

- การเก็บข้อมูล

โดยแบบสอบถาม 

- แบบประเมิน

สถาบัน Elective 

 

- แพทย์ประจำบ้าน 

 

ทุก 1 ป ี

 

- สรุปผลการประเมินการ

ไปศึกษาดูงานที่สถาบัน 

elective 

 

- นำผลลัพธ์ต่าง ๆ ที่ได้

เข้าสู่ที่ประชุมอนุสาขา 

ภาควิชา/สัมมนาหลักสูตร 

เพื่อหาแนวทางสำหรับ

การไป elective ในปี

การศึกษาต่อไป 

 

 

 

ข้อควรปรับปรุง 

 

- การประชุม  

- การสัมมนา  

- การเก็บข้อมูล

โดยแบบสอบถาม 

 

- อาจารย์  

- แพทย์ประจำบ้าน 

- ผู้ใช้บัณฑิต 

- ผู้สำเร็จการ

ฝึกอบรม 

 

ทุก 1 ป ี

 

-  สรุปและวิเคราะห์ผล 

การประเมินหลักสูตร โดย

อาจารย์ แพทย์ประจำ

บ้าน ผู้สำเร็จการฝีกอบรม  

 

- นำผลลัพธ์ต่าง ๆ ที่ได้

เข้าสู่ที่ประชุมอนุสาขา 

ภาควิชา/สัมมนาหลักสูตร 

เพื่อหาข้อสรุปในการ



หลักสูตรการฝ+กอบรมแพทย3ประจำบ8านเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู8ความชำนาญ 

ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมอนุสาขารังสีรJวมรักษาของลำตัว  
 

  
ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร5โรงพยาบาลรามาธิบด ี 42 

 

-  สรุปผลการประเมิน 

ผู้ใช้บัณฑิต 

 

ดำเนินการปรับปรุงและ

พัฒนาหลักสูตร 

 

ขั้นตอนการดำเนินงานของ 

แผนการฝึกอบรม 

 

- การประชุม  

- การสัมมนา  

- การเก็บข้อมูล

โดยแบบสอบถาม 

 

- อาจารย์  

- แพทย์ประจำบ้าน 

 

ทุก 1 ป ี

 

-  สรุปและวิเคราะห์ผล 

การประเมินหลักสูตร โดย

อาจารย์ แพทย์ประจำ

บ้าน 

 

- นำผลลัพธ์ต่าง ๆ ที่ได้

เข้าสู่ที่ประชุมอนุสาขา 

ภาควิชา/สัมมนาหลักสูตร 

เพื่อหาข้อสรุปในการ

ดำเนินการปรับปรุงและ

พัฒนาหลักสูตร 

 

 

การวัดและประเมินผล 

 

- การประชุม  

- การสัมมนา  

- การเก็บข้อมูล

โดยแบบสอบถาม 

 

- อาจารย์  

- แพทย์ประจำบ้าน 

 

ทุก 1 ป ี

 

- สรุปผลการประเมิน

วิธีการประเมินผลการ

ฝึกอบรม  

- สรุปผลการจากการ 

ประชุมต่าง ๆ 

 

- นำผลลัพธ์ต่าง ๆ ที่ได้

เข้าสู่ที่ประชุมอนุสาขา 

ภาควิชา/สัมมนาหลักสูตร 

เพื่อหาข้อสรุปในการ

ดำเนินการปรับปรุงและ

พัฒนาวิธีการวัดและ

ประเมินผล 

 

 

การประเมินพัฒนาการของ

ผู้รับการฝึกอบรม 

 

- การประชุม  

- การสัมมนา  

- การเก็บข้อมูล

โดยแบบสอบถาม 

 

- อาจารย์  

- แพทย์ประจำบ้าน 

 

ทุก 1 ป ี

 

-  สรุปและวิเคราะห์ผล 

จากแบบประเมินต่าง ๆ 

 -  ความก้าวหน้าของ  

Portfolio  

-  ผลการสอบ 

 

- นำผลลัพธ์ต่าง ๆ ที่ได้

เข้าสู่ที่ประชุมอนุสาขา 

ภาควิชา/สัมมนาหลักสูตร 

เพื่อปรับปรุงแนวทางใน

การประเมินติดตาม

พัฒนาการของผู้รับการ

ฝึกอบรม 

-อาจารย์ที่ปรึกษา  

feedback ผลการ 

ประเมิน/การสอบให้แก่

แพทย์ประจำบ้านเป็น

รายบุคคลและดำเนินการ

ติดตามพัฒนาการต่อไป 

 

 



หลักสูตรการฝ+กอบรมแพทย3ประจำบ8านเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู8ความชำนาญ 

ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมอนุสาขารังสีรJวมรักษาของลำตัว  
 

  
ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร5โรงพยาบาลรามาธิบด ี 43 

 

 

ทรัพยากรทางการศึกษา 

 

- การประชุม  

- การสัมมนา  

- การเก็บข้อมูล

โดยแบบสอบถาม 

 

- อาจารย์  

- แพทย์ประจำบ้าน 

 

ทุก 1 ป ี

 

-  สรุปผลการประเมิน 

หลักสูตร 

-  สรุปผลประเมินการ

บริหารจัดการงบประมาณ

ของภาคฯ  

-  สรุปผลการจากการ 

ประชุมต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับ 

ทรัพยากรทางการศึกษา 

 

 

- นำผลลัพธ์ต่าง ๆ ที่ได้

เข้าสู่ที่ประชุมอนุสาขา 

ภาควิชา/สัมมนาหลักสูตร 

เพื่อหาแนวทางปรับปรุง

และพัฒนาทรัพยากรทาง

การศึกษาต่อไป 

 

โดยแสวงหาข้อมูลป้อนกลับเก่ียวกับการฝึกอบรมจาก 

1.   การประเมินการจัดการเรียนการสอนโดยผู้รับการฝึกอบรม ผ่าน แบบประเมินการจัดการ

เรียนการสอนและแบบประเมินตนเองโดยแพทย์ประจำบ้านอนุสาขาฯ 

2.   การประเมินผลการดำเนินงานหลักสูตรอย่างเป็นรูปธรรมและสม่ำเสมอ ผ่านแบบการ

ประเมินหลักสูตรตาม CIPP model (Context, Input, Process and Product)  

3.   การประเมินสมรรถนะแพทย์ประจำบ้านอนุสาขาฯ และความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตท่ี

จัดทำโดยคณะฯ หรือภาควิชาฯ  

ทั้งนี้สถาบันได้มีการการดำเนินการทบทวนและปรับปรุงแผนดำเนินงานหลักสูตรเป็นประจำ

และต่อเนื่อง มีการทบทวนและปรับปรุงคู่มือการฝึกอบรมสำหรับแพทย์ประจำบ้านอนุสาขาฯ ทุกปีการศึกษา 

ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพและรับการประเมินสถาบันฝึกอบรม 5 ปี/คร้ัง               

หรือเม่ือมีการปรับปรุงเกณฑ์หลักสูตรฯ โดยราชวิทยาลัยฯ 

 

 

11. การทบทวนและการพัฒนา 

มีการทบทวนและพัฒนาคุณภาพของหลักสูตรทุก 5 ปี โดยราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย  

เพื่อปรับปรุงกระบวนการ โครงสร้าง เนื้อหา ผลลัพธ์ และสมรรถนะของผู้สำเร็จการฝึกอบรม รวมถึงการวัดและ

การประเมินผลและสภาพแวดล้อมในการฝึกอบรม ให้ทันสมัยอยู่เสมอ ปรับปรุงแก้ข้อบกพร่องที่ตรวจพบ มี

ข้อมูลอ้างอิง และแจ้งผลการทบทวน และพัฒนา 

มีการกำกับดูแลกระบวนการจัดการฝึกอบรมและการทบทวน โดย 

1. ภาควิชาฯ มีการกำหนดเป้าหมายตาม KPI ด้านการศึกษาร่วมกับคณะฯเป็นประจำทุกปี 
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2. มีแนวทางการประเมินตามนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล

รามาธิบดี และจัดทำรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาประจำปี ตามเกณฑ์ประกันคุณภาพของภาควิชาฯ

และคณะฯ 

3. ดำเนินการประชุมทีมการศึกษาทุกเดือน เพ่ือร่วมกันพิจารณาเพ่ือดาเนินงานตามแผนงานเพ่ือให้ได้

ตามเป้าหมาย รวมท้ังนาข้อมูลจากแหล่งต่างๆ มาพัฒนาและแก้ไขปัญหาอย่างต่อเน่ือง 

4. มีวาระประจำด้านการศึกษาในการประชุมภาควิชาฯ ซ่ึงจัดเป็นประจำทุกเดือนเพ่ือแจ้งข้อมูลหรือ

ร่วมกันในระดับภาควิชาฯ 

5. มีการประชุมหารือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักเป็นประจำทุกปีเพ่ือแลกเปล่ียนข้อมูลและร่วมหารือใน

ประเด็นต่างๆ เพ่ือการพัฒนาหลักสูตรและมีช่องทางรับข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอ่ืนๆ 

 

12. ธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการ 

หน่วยรังสีร่วมรักษาระบบลำตัว ภาควิชารังสีวิทยา ดำเนินการฝึกอบรมโดยคำนึงถึงหลักธรรมาภิบาล

และการบริหารจัดการหลักสูตรฯ ดังต่อไปน้ี 

• บริหารจัดการหลักสูตรให้สอดคล้องกับกฎระเบียบท่ีกำหนดไว้ในด้านต่างๆ ได้แก่ การรับสมัครผู้เข้า
รับการฝึกอบรม (เกณฑ์การคัดเลือกและจำนวนท่ีรับ) กระบวนการฝึกอบรม การวัดและประเมินผล 

และผลลัพธ์ของการฝึกอบรมท่ีพึงประสงค์ การออกเอกสารท่ีแสดงถึงการสำเร็จการฝึกอบรมในแต่ละ

ระดับ หรือ หลักฐานอย่างเป็นทางการอ่ืนๆ ท่ีสามารถใช้เป็นหลักฐานแสดงการผ่านการฝึกอบรมใน

ระดับน้ันได้ท้ังในประเทศและต่างประเทศ 

• กำหนดหน้าท่ีรับผิดชอบและอำนาจในการบริหารจัดการงบประมาณของแผนการฝึกอบรม/หลักสูตร
ให้สอดคล้องกับความจำเป็นด้านการฝึกอบรม 

• มีบุคลากรปฏิบัติงานและมีความเช่ียวชาญท่ีเหมาะสม  
• เพ่ือสนับสนุนการดำเนินการของการฝึกอบรมและกิจกรรมอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง  
• มีการบริหารจัดการท่ีดีและใช้ทรัพยากรได้อย่างเหมาะสม 
• จัดให้มีจำนวนสาขาความเช่ียวชาญทางการแพทย์และหน่วยงานสนับสนุนด้านอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง
ครบถ้วนสอดคล้องกับข้อบังคับและประกาศของแพทยสภาในการเปิดการฝึกอบรม 
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13. การประกันคุณภาพการฝึกอบรม 

         สถาบันฝึกอบรมจัดให้มีการประเมินความพร้อมในการเป็นสถาบันฝึกอบรม และการประกันคุณภาพ

การฝึกอบรมอย่างต่อเน่ือง ตามท่ีราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทยกำหนด ดังน้ี 

          13.1. การประกันคุณภาพการฝึกอบรมภายในสถาบันฝึกอบรมจะต้องจัดให้มีระบบและกลไกการ

ประกันคุณภาพการฝึกอบรมภายใน อย่างน้อยทุก 2 ปี 

          13.2. การประกันคุณภาพการฝึกอบรมภายนอก สถาบันฝึกอบรมจะต้องได้รับการประเมินคุณภาพ

จากคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ อย่างน้อยทุก 5 ปี 
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• โครงสร้างการบริหารจัดการหลักสูตร 
• คณะกรรมการบริหารผู้รับผิดชอบด้านการศึกษา 
• แผนการดำเนินการบริหารจัดการหลักสูตรฝึกอบรมฯ 
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แผนดำเนินการบริหารจัดการหลักสูตรฝึกอบรมฯ 
การบริหารจัดการฝึกอบรม ช่องทาง เวลา ผู้รับผิดชอบ 

1. นำปNจจัยภายนอก:  

ความคาดหวังบัณฑิต ผู8ใช8บัณฑิต

จากผลการประเมิน กฎระเบียบ 

กฎหมาย เศรษฐกิจสังคม 

ปNจจัยภายใน: นโยบายภาค, 

ทรัพยากร ยุทธศาสตร3 

คณะฯ 

ประชุมราชวิทยาลัย 

ประชุมการศึกษาหลังปริญญา

คณะฯ 

ประชุมร9วมกับกรรมการบริหาร

ภาควิชาฯ 

ประชุมร9วมกับทีมการศึกษาของ

ภาควิชาฯ 

 

มี.ค. ผูBช9วยหัวหนBาภาควิชาฯ ฝEาย

การศึกษา 

ประธานหลักสูตรการฝIกอบรม 

กรรมการบริหารหลักสูตรฯที่ไดBรับ

การแต9งตั้งเปPนผูBประสานงานกับ

หน9วยงานที่เกี่ยวขBอง 

2. ดำเนินการตามกลยุทธ3ทาง

การศึกษา 

ประชุมร9วมกับทีมการศึกษา

ภาควิชาฯ 

ทุก 1 เดือน ผูBช9วยหัวหนBาภาคฝEายการศึกษา 

ประธานหลักสูตรการฝIกอบรม 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ 

 

3.กระบวนการทำงาน 

3.1 หลักสูตร 

3.1.1 ออกแบบและปรับปรุง

หลักสูตรโดยใช8หลักสูตรที่ปรับปรุง

จากราชวิทยาลัยฯ เป^นกรอบ 

ประชุมกรรมการการศึกษาหลัง

ปริญญา 

ประชุมร9วมกับทีมการศึกษา

ภาควิชาฯ 

 

เม.ย. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ 

(กลุ9ม Designer) 

3.1.2 นำเสนอในที่ประชุมภาคฯ

เพื่อรับการรับรองหลักสูตรและรับ

ความคิดเห็นจากอาจารย3และแพทย3

ประจำบ8านอนุสาขาฯ 

ประชุมร9วมกับอาจารย]ใน

ภาควิชาฯ 

ประชุมร9วมกับแพทย]ประจำบBาน

อนุสาขาฯ 

 

พ.ค. ผูBช9วยหัวหนBาภาคฯฝEายการศึกษา

หรือประธานหลักสูตร 

3.2 การรับสมัครแพทย3ประจำบ8านอนุสาขาฯ 

3.2.1 ทบทวนเกณฑ3การสมัครและ

คัดเลือกแพทย3ประจำบ8านอนุสาขา

ฯ ของภาควิชาฯ 

 

ประชุมร9วมกับทีมการศึกษา

ภาควิชาฯ 

ก.ย. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ 

(กลุ9ม Designer) 

3.2.2 ดำเนินการประกาศรับสมัคร

ทาง website โดยกำหนดกรอบ

เวลาและคุณสมบัติตามราช

วิทยาลัยและแพทยสภากาหนด 

Website แพทยสภาและราช

วิทยาลัย 

Website ภาควิชาฯ 

การสัมภาษณ] 

ต.ค. เจBาหนBาทีธุ่รการการศึกษา 
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3.2.3 ดำเนินการสัมภาษณ์และ

ประกาศรับรองผู้ได้รับการคัดเลือก 

โดยส่งผลที่ราชวิทยาลัยฯและ

การศึกษาหลังปริญญาของคณะฯ 

 

 ตาม 

ประกาศ 

ราชวิทยาลัย ฯ 

กรรมการสัมภาษณ์ 

3.3 การจัดการเรียนการสอน 
3.3.1 ภาคทฤษฎี เนื้อหากรอบตาม

ราชวิทยาลัย 

3.3.2 ภาคปฏิบัติ เนื้อหากรอบตาม

ราชวิทยาลัย 

3.3.2.1 การจัดตาราง Rotation 

3.3.2.2 การจัด Academic 

Activity 

3.3.2.3 การจัดตาราง Elective 

 

ประชุมกรรมการศึกษาหลัง

ปริญญา 

ประชุมร9วมกับทีมการศึกษา

ภาควิชาฯ 

พ.ย. 

 

เม.ย. 

 

พ.ค. 

พ.ค. 

 

ก.ค. 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ 

(กลุ9ม Schedule) และแพทย]

ประจำบBานอนุสาขาฯ 

3.4 การประเมินผล 
3.4.1 Formative Evaluation 

3.4.1.1 ประเมินแพทย3ประจำบ8าน

ด8านสมรรถนะการปฏิบัติงานหลัง

การหมุนเวียน, ประเมินการรายงาน

ผลทางรังสีวิทยา, mini-IPX, Rad-

DOPS, Multi-disciplinary 

Teamwork 

3.4.1.2 รวบรวมสรุปผลการ

ประเมินและ logbook สJงอาจารย3

ที่ปรึกษา 

3.4.1.3 รวบรวมผลและรายงาน

ประธานหลักสูตร  

3.4.1.4 ติดตามกำกับดูแลให8เป^นไป

ตามเกณฑ3 

 

แบบประเมินแพทย]ประจำบBาน

ดBานสมรรถนะการปฏิบัติงาน

หลังการหมุนเวียน, แบบ

ประเมินการรายงานผลทางรังสี

วิทยา, mini-IPX, Rad-DOPS, 

Multi-disciplinary 

Teamwork 

ประชุมร9วมกับทีมการศึกษา

ภาควิชาฯ 

ทุกเดือน 

 

 

 

 

 

 

ทุก 3 เดือน 

 

 

ทุก 6 เดือน 

คณาจารย] 

เจBาหนBาที่ฝEายการศึกษา 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ 

อาจารย]ที่ปรึกษา 

3.4.2 Summative Evaluation 

3.4.2.1 สอบเลื่อนชั้นป� 

- กำหนดวันสอบ 

- ขอข8อสอบ 

- ทบทวนข8อสอบ 

ประชุมร9วมกับทีมการศึกษา

ภาควิชาฯ 

 

 

 

 

 

มิ.ย. 

ธ.ค.-ม.ค. 

ก.พ. 

ทีมการศึกษาภาควิชาฯ 

 

 

 

 



หลักสูตรการฝ+กอบรมแพทย3ประจำบ8านเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู8ความชำนาญ 

ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมอนุสาขารังสีรJวมรักษาของลำตัว  
 

  
ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร5โรงพยาบาลรามาธิบด ี 60 

 

- ดำเนินการสอบ 

- พิจารณาผลสอบและให8ข8อมูล

ป�อนกลับ 

3.4.2.2 สอบวุฒิบัตรแสดงความรู8

ความชำนาญในการประกอบ

วิชาชีพเวชกรรม 

 

 

 

 

ประชุมจากราชวิทยาลัยฯ 

มี.ค 

มี.ค.-เม.ย. 

 

พ.ค.– มิ.ย. 

 

 

 

อฝส.ราชวิทยาลัยฯ 

3.4.4 ประเมินหลักสูตร โดย 

3.4.4.1 แพทย3ประจำบ8านอนุสาขา

ฯ ทุกชั้นป� 

3.4.4.2 อาจารย3  

3.4.4.3 ผู8สำเร็จการฝ+กอบรม 

3.4.4.4 ผู8ใช8บัณฑิต 

3.4.4.5 ผู8มีสJวนได8สJวนเสียหลัก 

 

 

ประเมินผล Online 

 

ประเมินผล Online 

ประเมินผล Online 

แบบประเมินผลจากการศึกษา

หลังปริญญาของคณะฯ 

ทุก 1 ป� เจBาหนBาที่ฝEายการศึกษาภาคฯ 

เจBาหนBาที่การศึกษาหลังปริญญา

คณะฯ 

3.4.5 ประเมินอาจารย3 โดยแพทย3

ประจำบ8าน เมื่อจบแตJละ Rotation 

 

ประเมินผล Online ทุก Rotation เจBาหนBาที่ฝEายการศึกษาภาคฯ 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ 

3.4.6 รวบรวมผลและรายงาน

อาจารย3 

 

ประชุมร9วมกับทีมการศึกษา

ภาควิชาฯ 

ทุก 1 ป� คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ 

(กลุ9ม QA) 

4. วิเคราะห3 และการประมวลผล 

สรุปรายงานผล EPA, 

Competency, Milestones นา

เสนอในที่ประชุมภาควิชาฯ 

 

ประชุมภาควิชาฯ ทุก 6-12 เดือน อาจารย]ที่ปรึกษา 

5. สรุปผลการดำเนินงานด8าน

การศึกษาเข8าที่ประชุมภาควิชาฯ 

ประชุมภาควิชาฯ 

สัมมนาภาควิชาฯ 

ทุก 1 ป� คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ

,คณาจารย] และเจBาหนBาที่ฝEาย

การศึกษา 

 

ปฐมนิเทศแพทย3ประจำบ8าน 

อนุสาขาฯ 

 มิ.ย.-ก.ค. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ 

คณาจารย] 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ 

(กลุ9ม Designer) 
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กิจกรรมนอกหลักสูตร เชJน ทัศน

ศึกษา กิจกรรม วันป�ใหมJและ 

กิจกรรมวันไหว8ครู 

 ทุก 1 ป� คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ 

(กลุ9ม Extra curriculum) 

เจBาหนBาที่ฝEายการศึกษา และ 

แพทย]ประจำบBานอนุสาขาฯ 
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ภาคผนวก ข 
 

• ภาระหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษาแพทย์ประจำบ้านอนุสาขาฯ 
• แนวทางการพบอาจารย์ที่ปรึกษา 
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แนวทางการพบอาจารย์ที่ปรึกษาของแพทย์ประจำบ้านอนุสาขารังสีร่วมรักษาของลำตัว 
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ภาคผนวก ค 

 

• เนื้อหาของการฝึกอบรม/หลักสูตร และ Milestone 

Ø ความรูท้างรังสีวิทยาวินิจฉัยโรคหลอดเลือด 
Ø ความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือ, อุปกรณ์ และเภสัชภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง 
ทางรังสรี่วมรักษาของลำตัว 

Ø ความรู้เกี่ยวกับหัตถการทางรังสีร่วมรักษาของลำตัวที่สำคัญ 

Ø ความรู้ด้านบูรณาการ 
• การประเมิน EPA และ Milestone 
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เน้ือหาของการฝึกอบรม/หลักสูตร 

 

1.   ความรู้ท่ีทางรังสีวิทยาวินิจฉัยโรคหลอดเลือด (diagnostic vascular imaging), basic vascular 

anatomy, principles, indications และ contraindications  

1.1. Vascular imaging 

Medical knowledge Minimum requirement 

Vascular anatomy • Normal vascular anatomy 

• Common variant vascular anatomy 

• Common vascular anastomosis 

• Anatomical correlation with other image modalities 

    1.1)  Non-invasive vascular imaging  

  1.1.1)  Doppler ultrasound 

  1.1.2)  CTA  

  1.1.3)  MRA  

     1.2)  Diagnostic angiography      

                      1.2.1) Digital subtraction angiogram: basic equipment and imaging technique  

   1.2.2) Patient preparation and patient care 

 

Medical knowledge Minimum requirement 

Doppler ultrasound • Lower extremities ; Deep venous thrombosis, popliteal artery 

aneurysms 

• Upper extremities ; deep venous thrombosis 

• Peripheral ; peripheral vascular disease, traumatic injury 

• Renal ; renal artery stenosis, Takayasu, renal transplant 

• Hepatic ; transplant (artery, vein, portal vein), Budd-Chiari 

syndrome, portal hypertension 

 

CTA and MRA • Acute aortic syndrome ; aneurysm, dissection, IMH, PAU 

• Vasculitis 

• Non atherosclerotic inflammatory disease 
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• Vascular malformation 

• AVF 

• Endoleak, by pass graft patency 

• Thrombous occlusion (a and v) 

• Vessels stenosis 

• Traumatic vascular injury 

• Venous disease ; May-Thurner syndrome  

 

Diagnostic Vascular Imaging 

 Doppler ultrasound CTA/MRA Diagnostic Angiography 

 ระดับศักยภาพ

Medical 

knowledge 

ระดับศักยภาพ

โดยรวม 

ระดับศักยภาพ

Medical 

knowledge 

ระดับศักยภาพ

โดยรวม 

ระดับศักยภาพ

Medical 

knowledge 

ระดับศักยภาพ

โดยรวม 

ชั้นปีที่ 1 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 

ชั้นปีที่ 2 2-3 3-4 2-3 3-4 2-3 3-4 

 

 

โดยระดับศักยภาพ Medical knowledge แบ่งเป็น 

 

ระดับท่ี  1 สามารถตรวจวินิจฉัยโรคชนิดท่ีมีความสำคัญและพบบ่อยซ่ึงแพทย์ประจำบ้านอนุสาขาฯ 

ต้องสามารถตรวจวินิจฉัยได้ด้วยตนเองและสามารถแนะนำทางเลือกการรักษาที่เหมาะสม

ได้ 

ระดับท่ี  2 สามารถตรวจวินิจฉัยโรคชนิดท่ีพบน้อยกว่าระดับ  1  และมีความสำคัญซ่ึงแพทย์ 

ประจำบ้านอนุสาขาฯ ควรตรวจวินิจฉัยได้ 

 

ระดับท่ี  3 สามารถตรวจวินิจฉัยโรคชนิดที่ซับซ้อนซึ่งแพทย์ประจำบ้านอนุสาขาฯ อาจตรวจวินิจฉัยได้ 

หรือตรวจวินิจฉัยได้ภายใต้การควบคุมของอาจารย์หรือสามารถเรียนรู้เพ่ิมเติมได้ด้วยตนเอง 
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โดยระดับศักยภาพโดยรวม แบ่งเป็น 

 

ระดับท่ี 1 สามารถปฏิบัติงานในการเลือก imaging protocol การใช้ contrast agent ให้การวินิจฉัย

หรือวินิจฉัยแยกโรคได้อย่างเหมาะสมภายใต้การควบคุมของอาจารย์อย่างใกล้ชิด 

 

ระดับท่ี  2 สามารถปฏิบัติงานในการเลือก imaging protocol การใช้เครื่องมือและ contrast agent 

ให้การวินิจฉัยหรือวินิจฉัยแยกโรคได้อย่างเหมาะสมภายใต้การช้ีแนะของอาจารย์ 

 

ระดับท่ี  3 สามารถปฏิบัติงานในการเลือก imaging protocol การใช้เครื่องมือและ contrast ให้การ

วินิจฉัยหรือวินิจฉัยแยกโรคได้อย่างเหมาะสมโดยอาจขอหรือไม่ขอคําช้ีแนะจากอาจารย์ 

 

ระดับท่ี  4 สามารถปฏิบัติงานในการเลือก imaging protocol การใช้เครื่องมือและ contrast ให้การ

วินิจฉัยหรือวินิจฉัยแยกโรคได้อย่างเหมาะสมสามารถปฏิบัติงานและให้การวินิจฉัยหรือ

วินิจฉัยแยกโรคได้เองและสามารถให้การช้ีแนะหรือควบคุมผู้ท่ีมีประสบการณ์น้อยกว่าได้ 

 

 

 

1.2. โรคหรือภาวะของหลอดเลือดต่างๆ ท่ีสำคัญ  โดยระดับศักยภาพ แบ่งเป็น 

 

ระดับท่ี  1 สามารถตรวจวินิจฉัยโรคชนิดท่ีมีความสำคัญและพบบ่อยซ่ึงแพทย์ประจำบ้านอนุสาขาฯ 

ต้องสามารถตรวจวินิจฉัยได้ด้วยตนเองและสามารถแนะนำทางเลือกการรักษาท่ีเหมาะสมได้ 

ระดับท่ี  2 สามารถตรวจวินิจฉัยโรคชนิดท่ีพบน้อยกว่าระดับ  1  และมีความสำคัญ ซ่ึงแพทย์ประจำ

บ้านอนุสาขาฯ ควรตรวจวินิจฉัยได้ 

ระดับท่ี  3 สามารถตรวจวินิจฉัยโรคชนิดท่ีซับซ้อนซ่ึงแพทย์ประจำบ้านอนุสาขาฯ  อาจตรวจวินิจฉัยได้  

หรือตรวจวินิจฉัยได้ภายใต้การควบคุมของอาจารย์ หรือสามารถเรียนรู้เพ่ิมเติมได้ด้วยตนเอง 
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เน้ือความรู้ท่ีเก่ียวกับรังสีวิทยาวินิจฉัยโรคหลอดเลือดและ Milestones ของแต่ละช้ันปี ตามรายละเอียดดังน้ี 

 

System Diseases or abnormal conditions ช้ันปีท่ี 1 ช้ันปีท่ี 2 

Visceral Hemoptysis ระดับท่ี  1 ระดับท่ี  2-3 

Pulmonary AVM ระดับท่ี  1 ระดับท่ี  2-3 

GI bleeding ระดับท่ี  1 ระดับท่ี  2-3 

Hepatic tumor ระดับท่ี  1 ระดับท่ี  2-3 

Aneurysm ระดับท่ี  1 ระดับท่ี  2-3 

AVM, AVF ระดับท่ี  1 ระดับท่ี  2-3 

Trauma ระดับท่ี  1 ระดับท่ี  2-3 

Reproductive system : myoma uteri, 

placenta previa/accreta, varicocele, BPH 

ระดับท่ี  1 ระดับท่ี  2-3 

Post transplantation ระดับท่ี  1 ระดับท่ี  2-3 

Peripheral Arterial occlusive disease ระดับท่ี  1 ระดับท่ี  2-3 

Vascular injury ระดับท่ี  1 ระดับท่ี  2-3 

Vascular malformation ระดับท่ี  1 ระดับท่ี  2-3 

Vasculitis  ระดับท่ี  1 ระดับท่ี  2-3 

Aortic disease Aortic aneurysm ระดับท่ี  1 ระดับท่ี  2-3 

Endoleak ระดับท่ี  1 ระดับท่ี  2-3 

Dissection ระดับท่ี  1 ระดับท่ี  2-3 

Takayasu ระดับท่ี  1 ระดับท่ี  2-3 

Venous 

disease 

Thrombosis ระดับท่ี  1 ระดับท่ี  2-3 

Venous shunt ระดับท่ี  1 ระดับท่ี  2-3 

May-Thurner disease ระดับท่ี  1 ระดับท่ี  2-3 
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2.  ความรู้เก่ียวกับเคร่ืองมือ, อุปกรณ์ และเภสัชภัณฑ์ท่ีเก่ียวข้องทางรังสีร่วมรักษาของลำตัว (common 

equipments and medicines in interventional radiology) 

     

2.1. Imaging guidance: fluoroscopy, ultrasound, CT โดยระดับศักยภาพแบ่งเป็น 

 

ระดับท่ี  1 สามารถปฏิบัติงานได้ภายใต้การควบคุมของอาจารย์อย่างใกล้ชิด 

 

ระดับท่ี  2 สามารถปฏิบัติงานภายใต้การช้ีแนะของอาจารย์ 

 

ระดับท่ี  3 สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม โดยอาจขอหรือไม่ขอคําช้ีแนะจากอาจารย์ 

 

ระดับท่ี  4 สามารถปฏิบัติงานอย่างเหมาะสมได้เอง และสามารถให้การชี้แนะหรือควบคุมผู้ที ่มี

ประสบการณ์น้อยกว่าได้ 

 

 

2.2. Vascular intervention : catheters, guide wires, embolic materials, balloon catheters, 

stents, thrombolytic agents, closure devices โดยระดับศักยภาพแบ่งเป็น 

 

ระดับท่ี  1 สามารถเลือกใช้เคร่ืองมือ, อุปกรณ์ และเภสัชภัณฑ์ได้ภายใต้การควบคุมของอาจารย์

อย่างใกล้ชิด 

 

ระดับท่ี  2 สามารถเลือกใช้เคร่ืองมือ, อุปกรณ์ และเภสัชภัณฑ์ได้ภายใต้การช้ีแนะของอาจารย์ 

 

ระดับท่ี  3 สามารถเลือกใช้เคร่ืองมือ, อุปกรณ์ และเภสัชภัณฑ์ได้อย่างเหมาะสม โดยอาจขอ

หรือไม่ขอคําช้ีแนะจากอาจารย์ 

 

ระดับท่ี  4   สามารถเลือกใช้เคร่ืองมือ, อุปกรณ์ และเภสัชภัณฑ์ได้อย่างเหมาะสมได้เอง และ

สามารถให้การช้ีแนะแก่ผู้ท่ีมีประสบการณ์น้อยกว่าได้ 
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2.3. Non-vascular intervention: percutaneous access devices (needles and drainage 

catheters), biopsy devices, ablation devices โดยระดับศักยภาพแบ่งเป็น 

 

ระดับท่ี  1 สามารถเลือกใช้เคร่ืองมือ, อุปกรณ์ และเภสัชภัณฑ์ได้ภายใต้การควบคุมของอาจารย์

อย่างใกล้ชิด 

 

ระดับท่ี  2 สามารถเลือกใช้เคร่ืองมือ, อุปกรณ์ และเภสัชภัณฑ์ได้ภายใต้การช้ีแนะของอาจารย์ 

 

ระดับท่ี  3 สามารถเลือกใช้เคร่ืองมือ, อุปกรณ์ และเภสัชภัณฑ์ได้อย่างเหมาะสมโดยอาจขอหรือไม่

ขอคําช้ีแนะจากอาจารย์ 

 

ระดับท่ี 4 สามารถเลือกใช้เคร่ืองมือ, อุปกรณ์ และเภสัชภัณฑ์ได้อย่างเหมาะสมได้เองและสามารถ

ให้การช้ีแนะแก่ผู้ท่ีมีประสบการณ์น้อยกว่าได้ 
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ความรู้ที่เกี่ยวกับเครื่องมือ, อุปกรณ์ และเภสัชภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องทางรังสีร่วมรักษาของลำตัวและ Milestones 

ของแต่ละช้ันปี ตามรายละเอียดดังน้ี 

 ช้ันปีท่ี 1 ช้ันปีท่ี 2 

Imaging guidance Fluoroscopy ระดับท่ี  1-2 ระดับท่ี  3-4 

Ultrasound ระดับท่ี  1-2 ระดับท่ี  3-4 

CT  ระดับท่ี  1-2 ระดับท่ี  3-4 

Vascular 

intervention 

Catheters ระดับท่ี  1-2 ระดับท่ี  3-4 

Guide wires ระดับท่ี  1-2 ระดับท่ี  3-4 

Embolic materials ระดับท่ี  1-2 ระดับท่ี  3-4 

Balloon catheters ระดับท่ี  1-2 ระดับท่ี  3-4 

Stents ระดับท่ี  1-2 ระดับท่ี  3-4 

Thrombolytic agents ระดับท่ี  1-2 ระดับท่ี  3-4 

Prophylactic antibiotics ระดับท่ี  1-2 ระดับท่ี  3-4 

Anticoagulation  ระดับท่ี  1-2 ระดับท่ี  3-4 

Non steroidal anti-inflammatory drugs 

and opioids  

ระดับท่ี  1-2 ระดับท่ี  3-4 

Sedation and analgesia ระดับท่ี  1-2 ระดับท่ี  3-4 

Chemotherapy agent ระดับท่ี  1-2 ระดับท่ี  3-4 

Drug reverse effect of opioids ระดับท่ี  1-2 ระดับท่ี  3-4 

Sclerotherapy agents ระดับท่ี  1-2 ระดับท่ี  3-4 

Vasodilator agents ระดับท่ี  1-2 ระดับท่ี  3-4 

Vasoconstrictor agents ระดับท่ี  1-2 ระดับท่ี  3-4 

Antiemetics  ระดับท่ี  1-2 ระดับท่ี  3-4 

Bowel antiperistalsis agents ระดับท่ี  1-2 ระดับท่ี  3-4 

Central line catheter ระดับท่ี  1-2 ระดับท่ี  3-4 

Closure devices ระดับท่ี  1-2 ระดับท่ี  3-4 

Non-vascular 

intervention 

Needles ระดับท่ี  2-3 ระดับท่ี  3-4 

Drainage catheters ระดับท่ี  1-2 ระดับท่ี  3-4 

Ablation devices  ระดับท่ี  1-2 ระดับท่ี  3-4 

Biopsy devices  ระดับท่ี  1-2 ระดับท่ี  3-4 
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3. ความรู้เก่ียวกับหัตถการทางรังสีร่วมรักษาของลำตัวต่างๆ ท่ีสำคัญ รวมท้ัง anatomy, basic principles, 

indications, contraindications และ complications  

3.1. Vascular interventional procedures 

   3.1.1) Arterial system 

     3.1.1.1) Visceral 

     3.1.1.2) Peripheral 

    3.1.1.3) Aortic intervention 

   3.1.2) Venous system 

    3.1.2.1) Central venous catheters 

    3.1.2.2) Venous interventions 

    3.1.2.3) Hemodialysis access interventions 

3.2) Non-vascular interventional procedure 

   3.2.1) Percutaneous aspiration and biopsy 

   3.2.2) Percutaneous drainage 

   3.2.3) Biliary intervention 

   3.2.4) Percutaneous tumor ablation 

โดยศักยภาพโดยรวม แบ่งเป็น  

   

ระดับท่ี  1 หัตถการท่ีควรรู้จักหรือเคยเป็นผู้สังเกตการณ์เท่าน้ัน ไม่จำเป็นต้องปฏิบัติได้ 

 

ระดับท่ี  2 หัตถการท่ีสามารถปฏิบัติได้ภายใต้การดูแลอย่างเต็มท่ี 

 

ระดับท่ี  3 หัตถการท่ีสามารถปฏิบัติได้ภายใต้การกำกับดูแล 

 

ระดับท่ี  4 หัตถการท่ีสามารถปฏิบัติได้โดยไม่ต้องกำกับดูแล 

 

ระดับท่ี  5 หัตถการท่ีสามารถกำกับดูแลผู้อ่ืนปฏิบัติได้ 
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เน้ือหาความรู้เก่ียวกับหัตถการทางรังสีร่วมรักษาของลำตัวต่างๆ ท่ีสำคัญ รวมท้ัง anatomy, basic principles, 

indications และ Milestones ของแต่ละช้ันปี ตามรายละเอียดดังน้ี 

 

System Procedures ช้ันปีท่ี 1 ช้ันปีท่ี 2 

ระดับศักยภาพ ระดับศักยภาพ 

Arterial Visceral Chemoembolization of hepatic 

tumor 

2-3 3-4 

DEB-TACE 1 1 

Radioembolization of liver 

tumor 

1 1 

Traumatic patient (liver, spleen, 

kidney, pelvic, etc) 

2-3 4 

Non traumatic emergency 

patient (GI bleeding, 

hemoptysis, etc) 

2-3 4 

Partial splenic embolization for 

hypersplenism 

1 1 

Uterine fibroid embolization 1 1 

Renal tumor embolization  1 1 

Angioplasty (celiac, SMA, renal 

artery) 

1 1 

Angioplasty (portal vein , 

hepatic vein) 

1 1 

Vascular malformation (renal, 

pelvic, etc) 

1 1 

Pulmonary angiogram and 

procedures (AVM, Pulmonary 

embolism) 

- 1 

Peripheral Arteriogram 3-4 4-5 

Balloon angioplasty 1 2 
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Endovascular stent 1 2 

Thrombolysis 1 1 

Mechanical thrombectomy 1 1 

Artherectomy 1 1 

Embolization-Trauma 1 2 

Embolization-Non-Trauma 1 2 

Aortic Aortogram 3-4 4-5 

Thoracic aortic stent graft 1 1 

Abdominal aortic stent graft 1 1 

Embolization of endoleak  1 2 

Venous Central venous 

catheters 

Double lumen 1-3 4 

Tunneled-dialysis catheter 1-3 3-4 

Venous port 1 1 

PICC 1 3-4 

Venous 

intervention 

IVC filter insertion   1 3 

IVC filter retrieval 1 1 

Foreign body retrieval 1 1 

Transjugular Intrahepatic 

Portosystemic Shunt (TIPS) 

- 1 

Portal vein embolization (PVE) 1 3 

Transjugular liver biopsy - 1 

Hepatic venous pressure 

gradient measurement 

- 1 

Adrenal venous sampling (AVS) 1 2 

Hemodialysis 

access 

intervention 

Venoplasty-balloon 1-3 3-4 

Venous stent 1-2 3-4 

Mechanical thrombectomy  1 1 

Thrombolysis and infusion 

therapy 

 

 

1 1 
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System Procedures ช้ันปีท่ี 1 ช้ันปีท่ี 2 

ระดับศักยภาพ ระดับศักยภาพ 

Non-

vascular 

Biopsy, FNA Fluoroscopy guidance 1 3 

Ultrasoubd guidance 1-4 4 

CT guidance 1-3 4 

Percutaneous drainage 1-4 4 

Percutaneous nephrotomy 1 3 

Biliary 

intervention 

PTBD 1-4 4 

Biliary stent 1 1 

Cholangioplasty 1 1 

Percutaneous Cholecystostomy 1-2 3-4 

Tumor 

ablation 

Alcohol injection 1-3 3-4 

RFA, MWA 1-3 3-4 

Cryoablation - 1 

IRE - 1 

Lymphatic Lymphangiography 1 1 

Thoracic duct embolization - 1 
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3.3 Complications of interventional procedure 

  3.3.1) Arterial system 

   3.3.2) Venous system 

   3.3.3) Non-vascular 

โดยระดับศักยภาพแบ่งเป็น 

 

ระดับท่ี  1 มีความรู้พ้ืนฐานของข้อเสีย อันตราย และภาวะแทรกซ้อนท่ีอาจเกิดขึ้นจากหัตถการทาง

รังสีร่วมรักษาของลำตัว 

 

ระดับท่ี 2 ตระหนักถึงปัญหาและภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการตรวจทางรังสีร่วมรักษา

ของลำตัวของลำตัวและรักษาภาวะแทรกซ้อนภายใต้การควบคุมของอาจารย์อย่าง

ใกล้ชิด 

 

ระดับท่ี  3 สามารถเตรียมการการป้องกัน และ/หรือรักษาภาวะแทรกซ้อนจากหัตถการทางรังสี

ร่วมรักษาของลำตัวได้อย่างเหมาะสม โดยอาจขอหรือไม่ขอคําช้ีแนะจากอาจารย์ 

 

ระดับท่ี  4 สามารถเตรียมการการป้องกัน และ/หรือรักษาภาวะแทรกซ้อนจากหัตถการทางรังสี

ร่วมรักษาของลำตัวได้เอง และสามารถให้การชี้แนะหรือควบคุมผู้ที่มีประสบการณ์น้อย

กว่าได้ 

 

 

เนื ้อหาความรู ้เกี ่ยวกับหัตถการทางรังสีร่วมรักษาของลำตัวต่างๆ ที ่สำคัญเกี ่ยวกับ complication และ 

Milestones ของแต่ละช้ันปี ตามรายละเอียดดังน้ี 
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System Procedures ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 

ระดับ

ศักยภาพ 

ระดับ

ศักยภาพ 

Arterial Common 

complications 

Puncture site 

Hematoma, Bleeding, Pseudoaneurysm, Thrombosis, AV 

fistula, Nerve damage  

2 4 

Intervention site  

 Dissection, Thrombosis, Inadvertent   

occlusion/embolization, Rupture 

2 3 

Remote  

  

Distal embolization 1 2 

Contrast/drug allergic reaction 2 4 

Vagovagal reflex 1 3 

Renal dysfunction (contrast-

induced nephropathy) 

2 4 

 Procedure Complications ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 

ระดับ

ศักยภาพ 

ระดับ

ศักยภาพ 

Specific 

complications of 

visceral 

interventional 

procedures 

Chemoembolization of 

hepatic tumor, 

DEB-TACE 

Post embolization syndrome 1 3-4 

Liver infection/abscess 1 3 

Biliary complication/ biloma/ 

stricture 

1 2 

Liver dysfunction / failure 1 2 

Pulmonary oil embolism 1 2 

Non target embolization 1 2 

Radioembolization of 

liver tumor 

Radiation pneumonitis 1 1 

Radiation gastritis, enteritis 1 1 

Traumatic patient 

(liver, spleen, kidney, 

pelvic, etc) 

Non target embolization 1 2 

Non traumatic 

embolization: GI 

bleeding 

Non target embolization 1 2 

Non traumatic 

embolization: 

Hemoptysis 

Non target embolization 1 2 

Transverse myelitis 1 1 
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Other non traumatic 

embolization 

Non target embolization 1 2 

Partial splenic 

embolization for 

hypersplenism 

Splenic infection/abscess 1 1 

Uterine fibroid 

embolization 

Post procedural pain (pelvic pain) 1 1 

Ovarian dysfunction 1 1 

Renal tumor 

embolization  

Non target embolization 1 1 

Angioplasty (celiac, 

SMA, renal artery, 

portal vein, hepatic 

vein) 

During procedural pain 1 3 

Balloon rupture 1 2 

Stent displacement/ migration 1 2 

In-stent restenosis or thrombosis 1 2 

Vascular malformation 

(renal,  pelvic, etc) 

Non target embolization 1 1 

Pulmonary angiogram 

and procedures (AVM, 

Pulmonary embolism) 

Non target embolization,  1 1 

Cardiovascular complication 1 1 

 Procedure Complications ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 

ระดับ

ศักยภาพ 

ระดับ

ศักยภาพ 

Specific 

complications of 

peripheral 

interventional 

procedures 

Arteriogram Dissection, embolism, vasospasm 2-3 3-4 

Balloon angioplasty Dissection, embolism, vasospasm, 

ruptured balloon, ruptured artery 

1 2 

Endovascular stent Migration, acute thrombosis 1 2 

Thrombolysis Local bleeding, distant bleeding, 

embolism 

1 1 

Mechanical 

thrombectomy 

Distal embolism, vessel wall 

injury, hemoglobinuria 

1 1 

Artherectomy Distal embolism 1 1 

Embolization-Trauma Non-target embolization 2 2-3 

Embolization-Non-

Trauma 

 

 

Non-target embolization 2 2-3 
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 Procedure Complications ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 

ระดับ

ศักยภาพ 

ระดับ

ศักยภาพ 

Specific 

complications of 

aortic 

interventional 

procedures 

Aortogram Dissection, embolism 1-2 2-3 

Thoracic aortic stent 

graft 

Migration, acute thrombosis 1 1 

Abdominal aortic stent 

graft 

Migration, acute thrombosis, 

visceral organ ischemia 

1 1 

Embolization of 

endoleak  

Non-target embolization 1 2 

Venous  Procedure Complications ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 

ระดับ

ศักยภาพ 

ระดับ

ศักยภาพ 

Central venous 

catheters 

Double lumen Bleeding, hematoma 

Arterial injury 

Venous Thrombosis 

Air emboli 

Cardiac arrythmia 

2 4 

Tunneled-dialysis 

catheter 

Venous port 

PICC 

Venous 

intervention 

IVC filter insertion   Bleeding, hematoma 

Cardiac arrythmia 

Venous injury / thrombosis 

2 3 

IVC Filter Retrieval 

Foreign body retrieval 

Transjugular 

Intrahepatic 

Portosystemic Shunt 

(TIPS) 

Bleeding, hematoma 

Cardiac arrythmia 

Venous injury / thrombosis 

2 3 

Portal vein 

embolization (PVE) 

Bleeding, hematoma 

 Arterial injury, Non-target 

embolization  

2 3 

Transjugular liver 

biopsy 

Bleeding, hematoma 

Cardiac arrythmia 

Venous injury / thrombosis 

2 3 

Hepatic venous 

pressure gradient 

measurement 

Bleeding, hematoma 

Cardiac arrythmia 

Venous injury / thrombosis 

2 3 
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Adrenal venous 

sampling (AVS) 

Bleeding, hematoma 

Venous injury  

2 3 

Hemodialysis 

access 

intervention 

Venoplasty-balloon Bleeding, hematoma, venous 

injury 

1 2 

Venous stent Bleeding, hematoma, venous 

injury, stent migration, cardiac 

arrythmia 

1 2 

Mechanical 

Thrombectomy  

Bleeding, hematoma, venous 

injury, emboli, cardiac arrythmia 

 

1 

 

1 

Thrombolysis and 

infusion therapy 

Non vascular Procedure Complications ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 

ระดับ

ศักยภาพ 

ระดับ

ศักยภาพ 

Specific complications of 

visceral interventional 

procedures 

Tumor ablation Post ablation syndrome 1 3 

Liver infection/abscess 1 3 

Biliary complication, biloma 1 2 

Vascular injury 1 2 

Adjacent organ injury: stomach, 

bowel, gallbladder, diaphragm, lung, 

etc.  

1 2 

Skin burn 1 3 

Pneumothorax, pleural effusion 1 3 

Tumor seeding 1 2 

Percutaneous 

drainage: abscess 

drainage, biliary 

drainage, 

cholecystostomy  

 

Sepsis 1 3 

Post procedural pain 1 3 

Catheter malfunction: clogging, 

dislodgement, leakage 

1 3 

Percutaneous 

biopsy 

Pneumothorax, hemothorax 1 3 

Pulmonary air embolism 1 2 

Vascular injury 1 2 

Common complications  

at Puncture site 

 Hematoma, Bleeding, 

Pseudoaneurysm 

2 4 
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4. ความรู้ด้านบูรณาการท่ัวไป   

  เน้ือหาวิชาเป็นความรู้ท่ีบูรณาการศาสตร์ต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการประกอบวิชาชีพเวชกรรม  

และการบริการทางการแพทย์ด้านรังสีวิทยา ตลอดจนความรู้ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่เสริมสร้าง

ปัญญา เจตคติและความเข้าใจต่อเพ่ือนมนุษย์และสังคม ยกตัวอย่างเน้ือหาวิชา ดังน้ี 

1. ความรู้ด้านกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

1.1. หลักกฎหมายท่ัวไป ประมวลกฎหมายอาญา ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 

1.2. พระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรมพ.ศ. 2525 

1.3. พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติพ.ศ. 2550 ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2553 

1.4. พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 

1.5. พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 ฉบับท่ี 2 แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2541 

1.6. พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 

1.7. พระราชบัญญัติเคร่ืองมือแพทย์ พ.ศ. 2551 

1.8. พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2547 

1.9. ข้อบังคับและประกาศของแพทยสภา 
1.10. ประกาศสิทธิของผู้ป่วย สิทธิเด็ก สิทธิของผู้พิการและทุพพลภาพและสิทธิมนุษยชน 

2. ความรู้ด้านเวชสารสนเทศและกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 

2.1 ความรู้พ้ืนฐานด้านเวชสารสนเทศท่ีเก่ียวข้องกับรังสีวิทยา 
2.2 กฎหมายด้านเวชสารสนเทศ 
- พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์พ.ศ. 2544 

- พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 

3. ความรู้ด้านความปลอดภัยของผู้ป่วย 
- เน้ือหาหลักสูตรอ้างอิงจาก WHO patient safety curriculum guide  

4. ความรู้ด้านการจัดการด้านคุณภาพ 

- Hospital accreditation 

- JCI 

5. ความรู้ด้านการจัดการความเส่ียงเม่ือเกิดปัญหาทางการแพทย์ 
- Risk management 
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6. ความรู้ด้านมาตรฐานรหัสทางการแพทย์ท่ีเก่ียวข้องกับรังสีวิทยา 
- ICD 10-TM 

7. ความรู้ด้านมาตรฐานสากลท่ีเก่ียวกับรังสีวิทยา 
- DICOM 

- PACS 

- HL7 

- Radiation protection 
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การประเมิน EPA และ Milestone 

EPA 1. Integrate clinical information, interpret examination and formulate diagnosis of 

vascular & non-vascular diseases 

Integrate clinical information 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 

- รวบรวมข้อมูลจาก

ประวัติ ตรวจร่างกาย 

และ Lab ท่ีสำคัญและ

จำเป็นไม่ครบถ้วน และไม่

สามารถสรุปปัญหาได้ 

 

 

- รวบรวมข้อมูลจาก

ประวัติ ตรวจร่างกาย 

และ Lab ท่ีสำคัญและ

จำเป็นครบถ้วน และไม่

สามารถสรุปปัญหาได้ 

- รวบรวมข้อมูลจาก

ประวัติ ตรวจร่างกาย 

และ Lab ท่ีสำคัญและ

จำเป็นครบถ้วน แต่สรุป

ปัญหาและข้อควรระวัง

ด้านผู้ป่วยไม่ครบถ้วน 

- รวบรวมข้อมูลจากประวัติ 

ตรวจร่างกาย และ Lab ท่ี

สำคัญและจำเป็นครบถ้วน 

สามารถสรุปปัญหาและข้อ

ควรระวังได้ครบถ้วน 

Imaging protocol 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 

- ไม่สามารถเลือกใช้ 

imaging protocol และ 

contrast ท่ีเหมาะสม

เพ่ือให้การวินิจฉัย 

 

 

 

 

- ให้คำปรึกษาและ

แนะนำท่ีสำคัญเก่ียวกับ

การตรวจไม่ครบถ้วน 

 

 

 

 

 

- เลือก imaging 

protocol และ 

contrast ท่ีเหมาะสมได้ 

แต่ไม่สามารถบอก

เหตุผลท่ีเลือก 

 

 

 

- ให้คำปรึกษาและ

แนะนำท่ีสำคัญ 

เก่ียวกับการตรวจ

ครบถ้วน 

 

 

 

 

- เลือก imaging 

protocol และ contrast 

ท่ีเหมาะสม ทราบข้อดี

หรือข้อเสีย และปัญหาท่ี

อาจเกิดข้ึน แต่แก้ไขหรือ

ปรับเปล่ียนไม่ได้ 

 

 

- ให้คำปรึกษาและ

แนะนำท่ีสำคัญครบถ้วน 

และสามารถแนะนำ

ทางเลือกอ่ืนในตรวจ

วินิจฉัยได้ 

 

 

 

- เลือก imaging protocol 

และ contrast ท่ีเหมาะสม 

ทราบข้อดี ข้อเสีย และ

ปัญหาท่ีอาจเกิดข้ึน รวมท้ัง

สามารถปรับเปล่ียน 

imaging protocol ได้อย่าง

เหมาะสมเม่ือมีปัญหา 

 

- ให้คำปรึกษาและแนะนำท่ี

สำคัญครบถ้วน สามารถ

แนะนำทางเลือกอ่ืนในการ

ตรวจวินิจฉัย รวมท้ัง

สามารถอธิบาย

ภาวะแทรกซ้อนหรือปัญหา

ท่ีอาจเกิดข้ึน 
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- ไม่ตระหนักถึง

สถานการณ์และปัญหาท่ี

เกิดข้ึน หรือไม่สามารถ

แก้ไขปัญหาได้อย่าง

เหมาะสม 

- ไม่สามารถแก้ไข

ปัญหาท่ีควรแก้ได้ แต่

ปรึกษาขอความ

ช่วยเหลือในเวลาท่ี

เหมาะสม 

- แก้ไขปัญหาเหมาะสม

กับความสามารถของ

ตนเอง และได้ปรึกษาขอ

ความช่วยเหลือในเวลาท่ี

เหมาะสม 

 

- สามารถจัดการแก้ไข

ปัญหาและภาวะแทรกซ้อน

ได้เหมาะสม พร้อมแจ้งและ

รายงานส่ิงท่ีเกิดข้ึนเพ่ือ

ป้องกันการเกิดซ้ำในอนาคต 

Interpret examination and formulate diagnosis 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 

- สามารถบรรยาย

ลักษณะความผิดปกติท่ี

ตรวจพบได้ แต่ยังไม่

ครบถ้วน หรือต้อง

ปรับปรุง รวมท้ังไม่

สามารถให้ความเห็นถึง

ผลการวินิจฉัยและการ

จำแนกวินิจฉัยโรคอย่าง

ถูกต้อง   

- สามารถบรรยาย

ลักษณะความผิดปกติท่ี

ตรวจพบได้ดี แต่ไม่

สามารถให้ความเห็นถึง

ผลการวินิจฉัยและการ

จำแนกวินิจฉัยโรคอย่าง

ถูกต้อง   

- สามารถบรรยาย

ลักษณะความผิดปกติท่ี

ตรวจพบได้ดี และ

สามารถให้ความเห็นถึง

ผลการวินิจฉัยและการ

จำแนกวินิจฉัยโรคได้

ถูกต้อง แต่ไม่ยังสามารถ

ลำดับความสำคัญ

ก่อนหลัง  

 

  

- สามารถบรรยายลักษณะ

ความผิดปกติท่ีตรวจพบได้ดี 

และให้ความเห็นถึงผลการ

วินิจฉัยและการจำแนก

วินิจฉัยโรคได้ถูกต้องและให้

ลำดับความสำคัญก่อนหลัง

ได้ 

 

EPA 2. Recommend appropriate procedures and implement management plan 

Consultation and recommendation 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 

- ให้คำปรึกษาและ

แนะนำท่ีสำคัญเก่ียวกับ

การทำหัตถการไม่

ครบถ้วน 

 

 

- ให้คำปรึกษาและ

แนะนำท่ีสำคัญ ข้อดี 

ข้อเสีย ข้อบ่งช้ีเก่ียวกับ

การทำหัตถการได้

ครบถ้วน 

- ให้คำปรึกษาและ

แนะนำท่ีสำคัญ ข้อดี 

ข้อเสีย ข้อบ่งช้ีเก่ียวกับ

การทำหัตถการได้

ครบถ้วน และสามารถ

แนะนำทางเลือกอ่ืนใน

การรักษาได้ 

- ให้คำปรึกษาและแนะนำท่ี

สำคัญ ข้อดี ข้อเสีย ข้อบ่งช้ี

เก่ียวกับการทำหัตถการได้

ครบถ้วน สามารถแนะนำ

ทางเลือกอ่ืนในการรักษาได้ 

และสามารถอธิบาย

ภาวะแทรกซ้อนจากการทำ

หัตถการได้ 
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Implement management plan 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 

- ไม่ทราบข้ันตอนการ

เตรียมผู้ป่วยเพ่ือทำหัต

การอย่างหมาะสม 

หรือไม่ครบถ้วน  

 

 

 

 

- เตรียมอุปกรณ์และ

เคร่ืองมือพ้ืนฐาน ยาและ

เภสัชภัณฑ์สำหรับทำ

หัตถการไม่เหมาะสม 

หรือไม่ครบถ้วน 

- ทราบข้ันตอนการ

เตรียมผู้ป่วยเพ่ือทำหัต

การอย่างหมาะสมและ

ครบถ้วน 

 

 

 

 

- เตรียมอุปกรณ์และ

เคร่ืองมือพ้ืนฐาน ยา

และเภสัชภัณฑ์สำหรับ

ทำหัตถการได้เหมาะสม

และครบถ้วน 

- เตรียมผู้ป่วยก่อนทำ

หัตถการได้เหมาะสมและ

ครบถ้วน แต่ไม่ทราบข้อ

ควรระวัง 

ภาวะแทรกซ้อน หรือ

ปัญหาท่ีอาจเกิดข้ึน 

 

 

- เตรียมอุปกรณ์และ

เคร่ืองมือพ้ืนฐาน ยาและ

เภสัชภัณฑ์สำหรับทำ

หัตถการได้เหมาะสมและ

ครบถ้วน แต่ไม่สามารถ

อธิบายข้อดี ข้อเสีย และ

ทางเลือกอ่ืนในการรักษา 

 

- เตรียมผู้ป่วยก่อนทำ

หัตถการได้เหมาะสมและ

ครบถ้วน ทราบข้อควรระวัง 

รวมท้ังเตรียมตัวสำหรับการ

แก้ปัญหาหรือ

ภาวะแทรกซ้อนท่ีอาจ

เกิดข้ึน 

 

- เตรียมอุปกรณ์และ

เคร่ืองมือพ้ืนฐาน ยาและ

เภสัชภัณฑ์สำหรับทำ

หัตถการได้เหมาะสมและ

ครบถ้วน รวมท้ังสามารถ

อธิบายข้อดี ข้อเสีย และ

ทางเลือกอ่ืนในการรักษา 

EPA 3. Obtain informed consent and prepare pre-procedural management 

Obtain informed consent 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 

- ขอให้ผู้ป่วยเซ็นใบ

ยินยอมเลย โดยไม่ได้

อธิบาย หรืออธิบายไม่

ถูกต้องเหมาะสม 

- อธิบายถึงข้อบ่งช้ีของ

การตรวจ แล้วจึงขอให้

ผู้ป่วยเซ็นใบยินยอม 

- อธิบายถึงข้อบ่งช้ี ความ

เส่ียง และประโยชน์ท่ี

ผู้ป่วยจะได้รับการตรวจ 

แล้วจึงขอให้ผู้ป่วยเซ็นใบ

ยินยอม 

- อธิบายถึงข้อบ่งช้ี ความ

เส่ียง และประโยชน์ท่ีผู้ป่วย

จะได้รับการตรวจ และ

ทางเลือกอ่ืน แล้วจึงขอให้

ผู้ป่วยเซ็นใบยินยอม 
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Pre-procedural management 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 

- เตรียมผู้ป่วยก่อนทำ

หัตถการได้ไม่เหมาะสม 

หรือไม่ครบถ้วน 

- เตรียมผู้ป่วยก่อนทำ

หัตถการได้เหมาะสม 

และครบถ้วน 

- เตรียมผู้ป่วยก่อนทำ

หัตถการได้เหมาะสม 

และครบถ้วน แต่ทราบข้อ

ควรระวัง 

ภาวะแทรกซ้อน หรือ

ปัญหาท่ีอาจเกิดข้ึน 

 

- เตรียมผู้ป่วยก่อนทำ

หัตถการได้เหมาะสมและ

ครบถ้วน ทราบข้อควรระวัง

และเตรียมตัวสำหรับการ

แก้ปัญหาหรือ

ภาวะแทรกซ้อนท่ีอาจ

เกิดข้ึน 

 

EPA 4. Accomplish interventional procedures and post-procedural care 

Accomplish interventional procedures 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 

- ไม่สามารถทำหัตการได้

เองภายใต้การแนะนำของ

อาจารย์อย่างใกล้ชิด 

 

 

- ขณะทำหัตถการ ไม่

สามารถให้คำแนะนำ

สำหรับการตรวจเพ่ิมเติม 

หรือหัตการอย่างอ่ืนท่ี

จำเป็นได้อย่างเหมาะสม 

 

 

 

- ไม่ตระหนักถึง

สถานการณ์และปัญหา 

(complications) ท่ี

เกิดข้ึนขณะทำหัตถการ 

- สามารถทำหัตถการได้

เองภายใต้การช้ีแนะ

ของอาจารย์อย่าง

ใกล้ชิด 

 

- ขณะทำหัตถการ 

สามารถให้คำแนะนำ

สำหรับการตรวจ

เพ่ิมเติม หรือหัตการ

อย่างอ่ืนท่ีจำเป็นได้แต่

ไม่เหมาะสม หรือไม่

ครบถ้วน 

 

- ตระหนักถึงปัญหาท่ี

เกิดข้ึน แต่ไม่สามารถ

บอกวิธีแก้ไขปัญหา 

หรือต้องได้รับการ

- สามารถทำหัตถการได้

เองโดยมีอาจารย์ให้ความ

ช่วยเหลือเม่ือต้องการ 

 

 

- ขณะทำหัตถการ 

สามารถให้คำแนะนำและ

ทำหัตการเพ่ิมเติมท่ีจำ

เป็นได้เหมาะสม แต่ไม่

สามารถบอกเหตุผล ข้อดี

หรือข้อเสีย และทางเลือก

อ่ืนในการรักษา 

 

- ตระหนักถึงปัญหาท่ี

เกิดข้ึน สามารถ

เตรียมการการป้องกัน 

และ/หรือรักษา

ภาวะแทรกซ้อนได้อย่าง

- สามารถทำหัตถการได้เอง

และควบคุมผู้ท่ีมี

ประสบการณ์น้อยกว่า 

 

 

- ขณะทำหัตถการ สามารถ

ให้คำแนะนำและทำหัตการ

เพ่ิมเติมท่ีจำเป็นได้เหมาะสม 

พร้อมระบุเหตุผล ข้อดีหรือ

ข้อเสีย และทางเลือกในการ

รักษา 

 

 

- ตระหนักถึงปัญหาท่ีเกิดข้ึน 

สามารถเตรียมการการ

ป้องกัน และ/หรือรักษา

ภาวะแทรกซ้อนจากหัตการ

ทางรังสีร่วมรักษาของลำตัว
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แนะนำและควบคุมของ

อาจารย์อย่างใกล้ชิด 

เหมาะสม โดยอาจขอ

หรือไม่ขอคาช้ีแนะจาก

อาจารย์ 

ได้เอง และสามารถให้การ

ช้ีแนะหรือควบคุมผู้ท่ีมี

ประสบการณ์น้อยกว่าได้ 

 

Post-procedural care 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 

- ไม่สามารถดูแลผู้ป่วย 

หรือตระหนักถึง

ผลข้างเคียงท่ีอาจเกิดข้ึน

ต่อผู้ป่วยภายหลังการทำ

หัตถการ 

- ตระหนักถึง

ผลข้างเคียงท่ีอาจ

เกิดข้ึนต่อผู้ป่วย

ภายหลังการทำหัตถการ 

แต่ไม่สามารถบอก

ข้ันตอนการเฝ้าระวัง

และวิธีแก้ไขปัญหา หรือ

ต้องได้รับการแนะนำ

และควบคุมของอาจารย์

อย่างใกล้ชิด 

 

- ตระหนักถึงผลข้างเคียง

ท่ีอาจเกิดข้ึนต่อผู้ป่วย

ภายหลังการทำหัตถการ 

สามารถเตรียมการการ

ป้องกัน และ/หรือให้การ

ดูแลรักษาได้อย่าง

เหมาะสม โดยอาจขอ

หรือไม่ขอคําช้ีแนะจาก

อาจารย์ 

- ตระหนักถึงผลข้างเคียงท่ี

อาจเกิดข้ึนต่อผู้ป่วย

ภายหลังการทำหัตถการ 

สามารถเตรียมการการ

ป้องกัน และ/หรือให้การ

ดูแลรักษาได้เองอย่าง

เหมาะสม และสามารถให้

การช้ีแนะหรือควบคุมผู้ท่ีมี

ประสบการณ์น้อยกว่าได้ 

 

EPA 5. Present oral and written reports that document the procedures 

Written reports 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 

- มีการรายงานผลไม่

สอดคล้องกับท่ีได้ทบทวน

ฟิล์ม (review) กับ

อาจารย์บางส่วน แต่มี

ความสำคัญและมี

ผลกระทบต่อการรักษา

ผู้ป่วย 

 

 

 

 

- มีการรายงานผลไม่

สอดคล้องกับท่ีได้

ทบทวนฟิล์ม (review) 

กับอาจารย์บางส่วน แต่

ไม่มีผลต่อการรักษา

ผู้ป่วย 

- มีการรายงานผล

สอดคล้องกับท่ีได้ทบทวน

ฟิล์ม (review) กับ

อาจารย์ แต่ผลรายงาน

ฟิล์มยังใช้ภาษาได้ไม่

กระชับ/ยังต้องปรับปรุง 

 

- มีการรายงานผลสอดคล้อง

กับท่ีได้ทบทวนฟิล์ม 

(review) กับอาจารย์และใช้

ภาษาได้ถูกต้อง กระชับ 
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Present oral 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 

- ไม่ส่ือสารกับผู้ป่วยและ

ญาติ 

 

 

 

- ไม่ส่ือสารกับอาจารย์ผู้

ควบคุมการตรวจ และ

แพทย์ท่ีเก่ียวข้อง 

- ส่ือสารกับผู้ป่วยด้วย

ภาษา หรือใจความท่ีไม่

ถูกต้องเหมาะสม 

 

 

- ส่ือสารกับอาจารย์ผู้

ควบคุมการตรวจ และ

แพทย์ท่ีเก่ียวข้องได้แต่

ไม่ชัดเจน 

- ส่ือสารกับผู้ป่วยอย่าง

ถูกต้องเหมาะสม แต่ไม่

แสดงถึงความเห็นอกเห็น

ใจ 

 

- ส่ือสารกับอาจารย์ผู้

ควบคุมการตรวจ และ

แพทย์ท่ีเก่ียวข้องได้ดีเป็น

ส่วนใหญ่ 

- ส่ือสารกับผู้ป่วยอย่าง

เหมาะสม และแสดงให้เห็น

ถึงความเห็นอกเห็นใจ 

 

 

- ส่ือสารกับอาจารย์ผู้

ควบคุมการตรวจ และแพทย์

ท่ีเก่ียวข้องได้ดี ชัดเจนและ

ถูกต้องตลอดเวลา 

 

EPA 6. Collaborate as a member of an interprofessional team 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 

- ไม่ส่ือสารกับผู้ร่วมงาน 

และแพทย์ท่ีเก่ียวข้อง 

 

 

 

- ไม่รับผิดชอบในหน้าท่ี 

ท่ีได้รับมอบหมาย 

 

- ส่ือสารกับผู้ร่วมงาน 

แพทย์ท่ีเก่ียวข้องได้แต่

ไม่ชัดเจน 

 

 

- รับผิดชอบในหน้าท่ี ท่ี

ได้รับมอบหมาย แต่ไม่

ทันกำหนดเวลา หรือทำ

ให้เกิด 

ความล่าช้าท่ีมี

ผลกระทบต่อการรักษา

ผู้ป่วย 

 

- ส่ือสารกับผู้ร่วมงาน 

และแพทย์ท่ีเก่ียวข้องได้ดี

เป็นส่วนใหญ่ 

 

 

- รับผิดชอบในหน้าท่ี ท่ี

ได้รับมอบหมาย แต่มี

ความล่าช้าท่ีไม่มี

ผลกระทบสำคัญต่อการ

รักษาผู้ป่วย 

- ส่ือสารกับผู้ร่วมงาน และ

แพทย์ท่ีเก่ียวข้องได้ดี 

ชัดเจนและถูกต้อง

ตลอดเวลา 

 

- รับผิดชอบในหน้าท่ี ท่ี

ได้รับมอบหมายอย่างเต็มท่ี 

และตรงต่อเวลา 
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ภาคผนวก ง 

 
การวัดและประเมินผลระหว่างการฝึกอบรม 

การประเมิน EPA 

แบบประเมิน 

• แบบประเมินแพทย์ประจำบ้านด้านสมรรถนะการปฏิบัติงานหลังการหมุนเวียน 

• Multi-disciplinary Teamwork (MDT) Assessment 

• Radiology Direct Observation of Procedural Skills (Rad-DOPS) 

Evaluation form for Vascular CTA, MRA, Doppler ultrasound    

Evaluation form for Vascular interventional radiology   

Evaluation form for Non-vascular interventional radiology 

• แบบประเมินแพทย์ประจำบ้านแบบรอบด้าน 

• แบบประเมิน Journal Presentation 

• แบบประเมนิ Topic และ Interesting case presentation 

• Ramathibodi radiology resident self and mentor- assessment 

เกณฑ์ประเมินด้านความประพฤต ิ

แนวทางการจัดการข้อร้องเรียนด้านการศึกษา 

คำสั่งคณะกรรมการพิจารณาและวินิจฉัยข้อร้องเรียนด้านการศึกษา 
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การวัดและประเมินผลระหว่างการฝึกอบรมของแต่ละช้ันปี 

สามารถทำได้โดย 

1) ประเมินสมรรถนะ EPA  

-  ประเมินโดยอาจารย์ ทุก 12 สัปดาห์ ระหว่างการฝึกอบรม 

-  End-of-year global assessment (เกณฑ์การเล่ือนช้ันตามมิติการประเมินระหว่างการ   

   ฝึกอบรมของแต่ละช้ันปี)  

2) Direct observation procedural skill ตามแบบฟอร์มการประเมินในภาคผนวก  

2.1) Evaluation form for vascular CTA, MRA and color Doppler  

- เม่ือส้ินสุด 12 เดือน (ช้ันปีท่ี1) ต้องได้ผลประเมินได้ระดับศักยภาพอย่างน้อยระดับ 4: 1 คร้ัง  

- เม่ือส้ินสุด 24 เดือน (ช้ันปีท่ี2) ต้องได้ผลประเมินได้ระดับศักยภาพอย่างน้อยระดับ 4: 1 คร้ัง 

2.2)  Evaluation form for vascular interventional radiology 

       -  เม่ือส้ินสุด 12 เดือน (ช้ันปีท่ี1) ต้องได้ผลประเมินได้ระดับศักยภาพอย่างน้อยระดับ 4: 1 คร้ัง 

       -  เม่ือส้ินสุด 24 เดือน (ช้ันปีท่ี2) ต้องได้ผลประเมินได้ระดับศักยภาพอย่างน้อยระดับ 4: 1 คร้ัง 

2.3)  Evaluation form for non-vascular interventional radiology  

   -  เม่ือส้ินสุด 12 เดือน (ช้ันปีท่ี1) ต้องได้ผลประเมินได้ระดับศักยภาพอย่างน้อยระดับ 4: 1 คร้ัง 

   -  เม่ือส้ินสุด 24 เดือน (ช้ันปีท่ี2) ต้องได้ผลประเมินได้ระดับศักยภาพอย่างน้อยระดับ 4: 1 คร้ัง 

3) Self-assessment and reflections  

4) Portfolio and loglook  

5) Formative examination จัดโดยสถาบัน 

6) Review of reports  
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การประเมิน EPA 

 

มิติท่ี 1  ประเมินสมรรถนะ EPA ตามท่ี อฝส.กำหนดโดยอาจารย์  

 ช้ันปีท่ี 1 

Level 

ผ่าน/ไม่ผ่าน ช้ันปีท่ี 2 

Level 

ผ่าน/ไม่ผ่าน 

EPA 1  Integrate clinical information, interpret 

examination and formulate diagnosis of 

vascular and non-vascular diseases  

3  4  

EPA 2 Recommend appropriate procedures 

and implement management plan 

3  4  

EPA 3 Obtain informed consent and prepare 

pre-procedural management  

3  4  

EPA 4 Accomplish interventional procedures 

and post-procedural care 

3  4  

EPA 5 Present oral and written reports that 

document the procedures 

3  4  

EPA 6 Collaborate as a member of an 

interprofessional team 

3  4  

 

 

 

มิติท่ี 2  การรายงานผลการสอบจัดโดยสถาบัน   

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

Formative examination ü  ü  
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มิติท่ี 3  การรายงานประสบการณ์เรียนรู้จากผู้ป่วย Portfolio 

System Procedures ช้ันปีท่ี 1 ช้ันปีท่ี 2 

จำนวน

เคส 

Requirement จำนวน

เคส 

Requirement 

Arterial Visceral Chemoembolization 

of hepatic tumor 

 20  20 

DEB-TACE  1  1 

Radioembolization 

of liver tumor 

 -  - 

Traumatic patient 

(liver, spleen, 

kidney, pelvic, etc) 

 3  3 

Non traumatic 

emergency patient 

(GI bleeding, 

hemoptysis, etc) 

 3  3 

Partial splenic 

embolization for 

hypersplenism 

 -  - 

Uterine fibroid 

embolization 

 -  - 

Renal tumor 

embolization  

 -  1 

Angioplasty (celiac, 

SMA, renal artery) 

 -  1 

Angioplasty (portal 

vein ,hepatic vein) 

 -  - 

Vascular 

malformation 

(renal, pelvic, etc) 

 -  1 
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Pulmonary 

angiogram and 

procedures (AVM, 

Pulmonary 

embolism) 

 -  1 

Arteriogram  3  5 

Peripheral Balloon angioplasty  1  1 

Endovascular stent  1  1 

Thrombolysis  -  1 

Mechanical 

thrombectomy 

 -  1 

Artherectomy  -  - 

Embolization-

Trauma 

 -  1 

Embolization-Non-

Trauma 

 -  1 

Aortogram  3  5 

Aortic Thoracic aortic 

stent graft 

 -  1 

Abdominal aortic 

stent graft 

 -  1 

Embolization of 

Endoleak  

 -  2 

Double lumen  1  2 

Venous Central venous 

catheters 

Tunneled-dialysis 

catheter 

 -  2 

Venous port  -  - 

PICC  -  3 

IVC filter insertion    -  1 

IVC filter retrieval  -  - 
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Venous 

intervention 

Foreign body 

retrieval 

 -  - 

Transjugular 

Intrahepatic 

Portosystemic 

Shunt (TIPS) 

 -  - 

Portal vein 

embolization (PVE) 

 1  1 

Transjugular liver 

biopsy 

 -  - 

Hepatic venous 

pressure gradient 

measurement 

 -  - 

Adrenal venous 

sampling (AVS) 

 1  1 

Venoplasty-balloon  -  3 

Hemodialysis 

access 

intervention 

Venous stent  -  1 

Mechanical 

Thrombectomy  

 -  - 

Thrombolysis and 

infusion therapy 

 -  - 

Non-

vascular 

Biopsy, FNA Fluoroscopy 

guidance 

       -       3 

Ultrasound 

guidance 

 10  20 

CT guidance  2  5 

Percutaneous drainage  10  20 

Percutaneous nephrotomy  -  - 

Biliary 

intervention 

PTBD  5  10 

Biliary stent  -  - 

Cholangioplasty  -  - 
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Percutaneous 

Cholecystostomy 

 -  - 

Tumor ablation Alcohol injection  2  5 

RFA, MWA  5  10 

Cryoablation  -  - 

IRE  -  - 

Lymphatic Lymphangiography  -  - 

Thoracic duct 

embolization 

 -  - 

 

 

 

 

 

 

มิติท่ี 4  การรายงานประสบการณ์วิจัย 

 1st year ทำ/ไม่ทำ 2nd year ทำ/ไม่ทำ 

จัดเตรียมคำถามวิจัยและติดต่ออาจารย์ท่ีปรึกษา ü    

จัดทำโครงร่างงานวิจัย ü    

ขออนุมัติจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย และ ขอ

ทุนสนับสนุนงานวิจัยจากแหล่งทุนท้ังภายในและนอก

สถาบัน  

ü    

จัดทำรายงานวิจัยฉบับร่างให้อาจารย์ท่ีปรึกษาปรับแก้ไข   ü  

ส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ต่อสถาบัน เพ่ือส่งต่อไปยัง

ราชวิทยาลัยฯ ให้ 

  ü  

ทำการประเมินผล สำหรับประกอบคุณสมบัติการเข้า

สอบเพ่ือวุฒิบัตรภาคปฏิบัติข้ันสุดท้าย 

  ü  

เสนอผลงานวิจัยปากเปล่าต่อราชวิทยาลัย หรือ 

คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯอนุสาขารังสีร่วม

รักษาของลำตัว หรือสมาคมวิชาชีพ            

  ü  
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มิติท่ี 6  การรายงานประสบการณ์เรียนรู้จาก Counselling และ non-technical skills workshop 

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

1. Radiation safety ü    

2. Infectious control ü    

3. Contrast media ü    

4. Effective communication skills ü    

5. Quality management & leadership   ü  

*เกณฑ์การผ่าน/ไม่ผ่านข้ึนกับสถาบันฯ เช่น ผ่านการเรียน, การอบรม หรือการสอบ 

 

 

 

มิติท่ี 5  การร่วมกิจกรรมประชุมวิชาการทางรังสีร่วมรักษาของลำตัว 

 1st year  

(minimum 

requirement) 

จำนวนคร้ัง 

ท่ีร่วมจริง 

2nd year  

(minimum 

requirement) 

จำนวนคร้ัง 

ท่ีร่วมจริง 

การประชุมภายในสถาบัน 1  1  

การประชุมท่ีจัดโดยสมาคม 

หรือ ราชวิทยาลัยฯ 

1  1  

การประชุมระหว่างสถาบัน 1  1  

การประชุมอ่ืนๆ     

มิติท่ี 7  การประเมินสมรรถนะด้าน Professionalism และ interpersonal and communication skills 

โดยอาจารย์และผู้ร่วมงาน (multi-source feedback) 

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

1. Interpersonal skill ü    

2. Radiation safety ü    

3. Quality management & leadership   ü  

4. Cost consciousness medicine   ü  
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EVALUATION FORM FOR VASCULAR CTA, MRA AND COLOR DOPPLER 
- เมื่อสิ้นสุด 12 เดือน (ชั้นปีที1่) ต้องได้ผลประเมินได้ระดับศักยภาพอย่างน้อยระดับ 4: 1 ครั้งในโรคหรือภาวะที่ไม่ซับซ้อนและ 

พบได้บ่อย 

- เมื่อสิ้นสุด 24 เดือน (ชั้นปีที2่) ต้องได้ผลประเมินได้ระดับศักยภาพอย่างน้อยระดับ 4: 1 ครั้งในโรคหรือภาวะที่มีความซับซ้อน 

 

ชื่อแพทย์ประจำบ้านต่อยอด...................................................................................................................ชั้นปีที่................... 

วันที่................................................... Procedure…………………………………………………………………………………………………. 

 

1. การจัดหาข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญและจำเป็นในการเลือก imaging protocol ของการตรวจให้เหมาะสมกับผู้ป่วย (EPA-1) 

� 1 ประวัติ ตรวจร่างกาย และLab ที่สำคัญและจำเป็นไม่ครบถ้วน  

� 2 ได้ประวัติ ตรวจร่างกาย และLab ที่สำคัญและจำเป็นครบถ้วน  

� 3 ได้ประวัติ ตรวจร่างกาย และLab ที่สำคัญครบถ้วน แต่ไม่สามารถสรุปปัญหาและข้อควรระวังได้ครบถ้วน 

� 4 ได้ประวัติ ตรวจร่างกาย Lab ที่สำคัญครบถ้วน รวมทั้งสามารถสรุปปัญหาและข้อควรระวังได้ครบถ้วน 

  

2. การให้คำปรึกษาและแนะนำ (Consultation and recommendation) เกี่ยวกับการตรวจ (EPA-1) 

� 1 ให้คำปรึกษาและแนะนำที่สำคัญไม่ครบถ้วน 

� 2 ให้คำปรึกษาและแนะนำที่สำคัญครบถ้วน  

� 3 ให้คำปรึกษาและแนะนำที่สำคัญครบถ้วน และ สามารถแนะนำทางเลือกอื่นในตรวจวินิจฉัยได ้

� 4 ให้คำปรึกษาและแนะนำที่สำคัญครบถ้วน, สามารถแนะนำทางเลือกอื่นในการตรวจวินิจฉัยได้, สามารถอธิบาย

ภาวะแทรกซ้อนจากการตรวจได้ 

 

3. การขอความยินยอมจากผู้ป่วยก่อนเข้ารับการตรวจ (EPA-3) 

� 1 ขอให้ผู้ป่วยเซ็นใบยินยอมเลย โดยไม่ได้อธิบาย หรืออธิบายไม่ถูกต้องเหมาะสม 

� 2 อธิบายถึงข้อบ่งชี้ของการตรวจ แล้วจึงขอให้ผู้ป่วยเซ็นใบยินยอม  

� 3 อธิบายถึงข้อบ่งชี้ ความเสี่ยง และประโยชน์ที่ผู้ป่วยจะได้รับการตรวจ แล้วจึงขอให้ผู้ป่วยเซ็นใบยินยอม  

� 4 อธิบายถึงข้อบ่งชี้ ความเสี่ยง และประโยชน์ที่ผู้ป่วยจะได้รับการตรวจ และทางเลือกอื่น แล้วจึงขอให้ผู้ป่วยเซ็น

ใบยินยอม 

 

 

 



หลักสูตรการฝ+กอบรมแพทย3ประจำบ8านเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู8ความชำนาญ 

ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมอนุสาขารังสีรJวมรักษาของลำตัว  
 

  
ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร5โรงพยาบาลรามาธิบด ี 103 

 

 

4. การเตรียมผู้ป่วยก่อนได้รับการฉีดสารทึบรังสีเข้าหลอดเลือดดำ (EPA-3) 

� ไม่สามารถประเมินได้ (ในกรณีที่ไม่มีการฉีดสารทึบรังสีเข้าหลอดเลือดดำ) 

� 1 ทราบข้อบ่งชี้ในการฉีด iodinated contrast medium เข้าหลอดเลือด 

            � 2 ทราบข้อบ่งชี้ ข้อห้ามหรือควรระวังในการฉีด iodinated contrast medium เข้าหลอดเลือด 

� 3 ทราบขอ้บ่งชี้ ข้อห้ามหรือควรระวัง และสามารถเตรียมผู้ป่วยให้พร้อมสำหรับการการฉีด iodinated contrast 

medium เข้าหลอดเลือดได้ 

� 4 ทราบขอ้บ่งชี้ ข้อห้ามหรือควรระวัง สามารถเตรียมผู้ป่วยให้พร้อม และเลือกชนิดของ iodinated contrast 

medium ที่ใชไ้ด้เหมาะสม 

  

5. เลือก imaging protocol และ scanning parameters ในการตรวจ ที่เหมาะสมและได้ประโยชน์อย่างสูงสุดกับผู้ป่วย โดย

คำนึงถึง อายุ เพศ โรค และ problem lists ของผู้ป่วยกับปริมาณรังสีที่ผู้ป่วยได้รับ (EPA-1) 

� 1 ไม่ทราบว่าควรเลือกใช้ imaging protocol อะไร  

� 2 เลือก imaging protocol ได้ แต่ไม่สามารถบอกเหตุผลที่เลือก  

� 3 เลือก imaging protocol ได้ และทราบข้อดีหรือข้อเสีย และปัญหาที่อาจเกิดขึ้น แต่แก้ไขหรือปรับเปลี่ยนไม่ได ้ 

� 4 เลือก imaging protocol ได้ ทราบข้อดี ข้อเสีย และปัญหาที่อาจเกิดขึ้น สามารถปรับเปลี่ยน imaging 

protocol ได้เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นอย่างถูกต้องเหมาะสม 

 

6. การรายงานผลถึงลักษณะความผิดปกติที่ตรวจพบ รวมถึงการให้ความเห็น (impression/opinion) ถึงผลการวินิจฉัยและ

การจำแนกวินิจฉัยโรค (EPA-1)  

� 1 สามารถบรรยายลักษณะความผิดปกติที่ตรวจพบได้ แต่ยังต้องปรับปรุง 

� 2 สามารถบรรยายลักษณะความผิดปกติที่ตรวจพบได้ดี แต่ไม่สามารถให้ความเห็นถึงผลการวินิจฉัยและการ

จำแนกวินิจฉัยโรคอย่างถูกต้อง   

� 3 สามารถบรรยายลักษณะความผิดปกติที่ตรวจพบได้ดี และสามารถให้ความเห็นถึงผลการวินิจฉัยและการจำแนก

วินิจฉัยโรคได้ถูกต้อง แต่ไม่ยังสามารถลำดับความสำคัญก่อนหลัง   

� 4 สามารถบรรยายลักษณะความผิดปกติที่ตรวจพบได้ดี และให้ความเห็นถึงผลการวินิจฉัยและการจำแนก

วินิจฉัยโรคได้ถูกต้องและให้ลำดับความสำคัญก่อนหลังได ้
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7. ให้คำแนะนำสำหรับการตรวจเพิ่มเติมอย่างอื่นที่จำเป็นได้เหมาะสม (recommendation of appropriate next steps) 

(EPA-2) 

� 1 ไม่สามารถให้คำแนะนำได ้

� 2 ให้คำแนะนำได ้แต่ไม่เหมาะสม หรือไม่ครบถ้วน  

� 3 ให้คำแนะนำไดเ้หมาะสม แต่ไม่สามารถบอกเหตุผล หรือ ข้อดี หรือข้อเสียของการตรวจที่แนะนำ  

� 4 ให้คำแนะนำไดเ้หมาะสม พร้อมระบุเหตุผล หรือ ข้อดี หรือข้อเสียของการตรวจที่แนะนำ 

 

8. ทักษะด้านการสื่อสารในการรายงานผลที่ถูกต้อง กระชับ เข้าใจง่าย สอดคล้องกับที่ได้ทบทวนฟิล์ม (review) กับอาจารย์ 

(EPA-5) 

� 1 มีการรายงานผลไม่สอดคล้องกับที่ไดท้บทวนฟิล์ม (review) กับอาจารย์บางส่วน แต่มีความสำคัญและมี

ผลกระทบต่อการรักษาผู้ป่วย 

� 2 มีการรายงานผลไม่สอดคล้องกับที่ไดท้บทวนฟิล์ม (review) กับอาจารย์บางส่วน แต่ไม่มีผลต่อการรักษาผู้ป่วย 

� 3 มีการรายงานผลสอดคล้องกับที่ไดท้บทวนฟิล์ม (review) กับอาจารย์ แต่ผลรายงานฟิล์มยังใช้ภาษาได้ไม่

กระชับ/ยังต้องปรับปรุง 

� 4 มีการรายงานผลสอดคล้องกับที่ไดท้บทวนฟิล์ม (review) กับอาจารย์และใช้ภาษาได้ถูกต้อง กระชับ 

 

9. การสื่อสารกับผู้ป่วยและญาติ (EPA-5) 

� 1 ไม่สื่อสารกับผู้ป่วยหรือญาติ และอาจารย์ผู้ควบคุมการตรวจ 

� 2 สื่อสารด้วยภาษา หรือใจความที่ไม่ถูกต้องเหมาะสม 

� 3 สื่อสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสม แต่ไม่แสดงถึงความเห็นอกเห็นใจต่อผู้ป่วย  

� 4 สื่อสารกับผู้ป่วยอย่างเหมาะสม และแสดงให้เห็นถึงความเห็นอกเห็นใจต่อผู้ป่วย 

 

10. การสื่อสารกับผู้ร่วมงาน อาจารย์ผู้ควบคุมการตรวจ และแพทย์ที่เกี่ยวข้อง (EPA-5, EPA-6) 

� 1ไม่สื่อสารกับผู้ร่วมงาน อาจารย์ผู้ควบคุมการตรวจ และแพทย์ที่เกี่ยวข้อง 

� 2 สื่อสารกับผู้ร่วมงาน อาจารย์ผู้ควบคุมการตรวจ และแพทย์ที่เกี่ยวข้องได้แต่ไม่ชัดเจน 

� 3 สื่อสารกับผู้ร่วมงาน อาจารย์ผู้ควบคุมการตรวจ และแพทย์ที่เกี่ยวข้องได้ดีเป็นส่วนใหญ ่

� 4 สื่อสารกับผู้ร่วมงาน อาจารย์ผู้ควบคุมการตรวจ และแพทย์ที่เกี่ยวข้องได้ดี ชัดเจนและถูกต้องตลอดเวลา 
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11. การตระหนักถึงสถานการณ์และปัญหาที่เกิดขึ้นในการทำการตรวจ (EPA-1) 

� 1 ไม่ตระหนักถึงสถานการณ์และปัญหาที่เกิดขึ้น หรือไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม 

� 2 ไม่สามารถแก้ไขปัญหาที่ควรแก้ได้ แต่ปรึกษาขอความช่วยเหลือในเวลาที่เหมาะสม 

� 3 แก้ไขปัญหาเหมาะสมกับความสามารถของตนเอง และได้ปรึกษาขอความช่วยเหลือในเวลาที่เหมาะสม 

� 4 สามารถจัดการแก้ไขปัญหาและภาวะแทรกซ้อนได้เหมาะสม พร้อมแจ้งและรายงานสิ่งที่เกิดขึ้นเพื่อป้องกันการ

เกิดซ้ำในอนาคต 

 

12. ความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายและความตรงต่อเวลา (EPA-6) 

� 1 ไม่รับผิดชอบในการรายงานผลการตรวจที่ได้รับมอบหมาย 

� 2 รับผิดชอบในหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย แต่อ่านผลช้า ไม่ทันกำหนดเวลา 

� 3 รับผิดชอบในหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย อ่านผลช้า แต่ทันกำหนดเวลา 

� 4 รับผิดชอบในหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มที ่และตรงต่อเวลา 

 

ระดับศักยภาพโดยรวม  

�  Level 1 - ขาดความรับผิดชอบในหน้าที่ ไมส่ามารถปฏิบัติงานได ้ 

�  Level 2 - มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับหัตถการทางรังสีร่วมรักษาของลำตัว  

�  Level 3 - สามารถปฏิบัติงานได้ ภายใต้การชี้แนะของอาจารย์อย่างใกล้ชิด 

�  Level 4 - สามารถปฏิบัติงานได้เอง โดยอาจขอหรือไม่ขอคำชี้แนะจากอาจารย์ 

�  Level 5 - สามารถปฏิบัติงานได้เอง และสามารถให้การชี้แนะหรือควบคุมผู้ที่มี  

                       ประสบการณ์น้อยกว่าได ้

ชื่ออาจารย์ผู้ประเมิน (ตัวบรรจง)...........................................................................   

(ลายเซ็น)............................................................ 
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EVALUATION FORM FOR VASCULAR INTERVENTION 

-   เมื่อสิ้นสุด 12 เดือน (ชั้นปีที1่) ต้องได้ผลประเมินได้ระดับศักยภาพอย่างน้อยระดับ 4: 1 ครั้งในหัตถการกลุ่ม TACE,   

    visceral embolization หรือ central venous catheter   

 -  เมื่อสิ้นสุด 24 เดือน (ชั้นปีที2่) ต้องได้ผลประเมินได้ระดับศักยภาพอย่างน้อยระดับ 4: 1 ครั้ง ในหัตถการกลุ่ม  

    visceral/peripheral vascular intervention หรือ venous intervention 

ชื่อแพทย์ประจำบ้านต่อยอด...................................................................................................................ชั้นปีที่................... 

วันที่................................................... Procedure………………………………………………………………………………………………….  

 

1. การจัดหาข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญและจำเป็นในการทำหัตถการทาง vascular intervention ให้เหมาะสมกับผู้ป่วย (EPA-1)  

� 1 ประวัติ ตรวจร่างกาย และLab ที่สำคัญและจำเป็นไม่ครบถ้วน  

� 2 ได้ประวัติ ตรวจร่างกาย และLab ที่สำคัญและจำเป็นครบถ้วน  

� 3 ได้ประวัติ ตรวจร่างกาย และLab ที่สำคัญครบถ้วน แต่ไม่สามารถสรุปปัญหาและข้อควรระวังได้ครบถ้วน 

� 4 ได้ประวัติ ตรวจร่างกาย Lab ที่สำคัญครบถ้วน รวมทั้งสามารถสรุปปัญหาและข้อควรระวังได้ครบถ้วน 

  

2. การให้คำปรึกษาและแนะนำ (Consultation and recommendation) เกี่ยวกับการทำหัตถการ และการรักษาทาง   

    vascular intervention (EPA-2)  

� 1 ให้คำปรึกษาและแนะนำที่สำคัญไม่ครบถ้วน  

� 2 ให้คำปรึกษาและแนะนำที่สำคัญครบถ้วน  

� 3 ให้คำปรึกษาและแนะนำที่สำคัญครบถ้วน และ สามารถแนะนำทางเลือกอื่นในการรักษาได ้

� 4 ให้คำปรึกษาและแนะนำที่สำคัญครบถ้วน, สามารถแนะนำทางเลือกอื่นในการรักษาได้, สามารถอธิบาย

ภาวะแทรกซ้อนจากการทำหัตถการได้ 

 

3. การขอความยินยอมจากผู้ป่วยก่อนเข้ารับการทำหัตถการทาง vascular intervention (EPA-3) 

            � 1 ขอให้ผู้ป่วยเซ็นใบยินยอมเลย โดยไม่ไดอ้ธิบาย หรืออธิบายไม่ถูกต้องเหมาะสม 

� 2 อธิบายถึงข้อบ่งชี้ของการตรวจ แล้วจึงขอให้ผู้ป่วยเซ็นใบยินยอม  

� 3 อธิบายถึงข้อบ่งชี้ ความเสี่ยง และประโยชน์ที่ผู้ป่วยจะได้รับการตรวจ แล้วจึงขอให้ผู้ป่วยเซ็นใบยินยอม  

� 4 อธิบายถึงข้อบ่งชี้ ความเสี่ยง และประโยชน์ที่ผู้ป่วยจะได้รับการตรวจ และทางเลือกอื่น แล้วจึงขอให้ผู้ป่วยเซ็นใบยินยอม 
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4. การเตรียมผู้ป่วยก่อนเข้ารับการทำหัตถการทาง vascular intervention (EPA-2, EPA-3)  

� 1 เตรียมผู้ป่วยก่อนทำหัตถการได้ไม่เหมาะสม หรือไม่ครบถ้วน  

� 2 เตรียมผู้ป่วยก่อนทำหัตถการได้เหมาะสม และครบถ้วน  

� 3 เตรียมผู้ป่วยก่อนทำหัตถการได้เหมาะสม และครบถ้วน แต่ทราบข้อควรระวัง ภาวะแทรกซ้อน หรือปัญหาที่อาจเกิดขึ้น 

� 4 เตรียมผู้ป่วยก่อนทำหัตถการได้เหมาะสมและครบถ้วน ทราบข้อควรระวัง รวมทั้งเตรียมตัวสำหรับการแก้ปัญหา

หรือภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้น  

 

5. การเตรียมผู้ป่วยก่อนได้รับการฉีดสารทึบรังสีเข้าหลอดเลือด (EPA-3) 

� 1 ทราบข้อบ่งชี้ในการฉีด iodinated contrast medium เข้าหลอดเลือด 

� 2 ทราบขอ้บ่งชี้ ข้อห้ามหรือควรระวังในการฉีด iodinated contrast medium เข้าหลอดเลือด 

� 3 ทราบขอ้บ่งชี้ ข้อห้ามหรือควรระวัง และสามารถเตรียมผู้ป่วยให้พร้อมสำหรับการการฉีด iodinated contrast 

medium เข้าหลอดเลือดได้  

� 4 ทราบขอ้บ่งชี้ ข้อห้ามหรือควรระวัง สามารถเตรียมผู้ป่วยให้พร้อม และเลือกชนิดของ iodinated contrast 

 medium ที่ใชไ้ด้เหมาะสม 

 

6. การตรวจพบลักษณะความผิดปกติจาก angiogram (EPA-1) 

� 1 บอกกายวิภาคของหลอดเลือดที่ปกติได้ 

� 2 สามารถบอกตำแหน่งที่ผิดปกติได้ 

� 3 สามารถบอกลักษณะ ที่เฉพาะเจาะจงที่ผิดปกติได ้

� 4 สามารถบอกลักษณะ ที่เฉพาะเจาะจงที่ผิดปกติได้ถูกต้อง และสามารถให้การวินิจฉัย จำแนกวินิจฉัยที่น่าจะ

 เป็นได้มากที่สุดอย่างถูกต้องเหมาะสม 
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7. มีความรู้ในการเตรียมอุปกรณ์และเครื่องมือพื้นฐาน ยาและเภสัชภณัฑ์ ที่ใช้ทำหัตถการทาง vascular intervention กับ

ผู้ป่วยได้อย่างเหมาะสม (EPA-2) 

� 1 เตรียมอุปกรณ์และเครื่องมือพื้นฐาน ยาและเภสัชภัณฑ์สำหรับทำหัตถการไม่เหมาะสม หรือไม่ครบถ้วน  

� 2 เตรียมอุปกรณ์และเครื่องมือพื้นฐาน ยาและเภสัชภัณฑ์สำหรับทำหัตถการได้เหมาะสมและครบถ้วน 

� 3 เตรียมอุปกรณ์และเครื่องมือพื้นฐาน ยาและเภสัชภัณฑ์สำหรับทำหัตถการได้เหมาะสมและครบถ้วน แต่ไม่

 สามารถอธิบายข้อดี ข้อเสีย และทางเลือกอื่นในการรักษา  

� 4 เตรียมอุปกรณ์และเครื่องมือพื้นฐาน ยาและเภสัชภัณฑ์สำหรับทำหัตถการได้เหมาะสมและครบถ้วน รวมทั้ง

 สามารถอธิบายข้อดี ข้อเสีย และทางเลือกอื่นในการรักษา  

 

8. มีความรู้และทักษะในการทำหัตถการทาง vascular intervention กับผู้ป่วยได้อย่างเหมาะสม (EPA-4) 

� 1 ไม่สามารถทำหัตการได้เองภายใต้การแนะนำของอาจารย์อย่างใกล้ชิด 

� 2 สามารถทำหัตถการได้เองภายใต้การชี้แนะของอาจารย์อย่างใกล้ชิด 

� 3 สามารถทำหัตถการได้เองโดยมีอาจารย์ให้ความช่วยเหลือเมื่อต้องการ 

� 4 สามารถทำหัตถการได้เองและควบคุมผู้ที่มีประสบการณ์น้อยกว่า 

 

9. ให้คำแนะนำสำหรับการตรวจเพิ่มเติม หรือทำหัตการอย่างอื่นที่จำเป็นได้เหมาะสม (appropriate next steps) ขณะทำ

หัตถการ (EPA-2, EPA-4) 

  � 1 ไม่สามารถให้คำแนะนำได ้

� 2 ให้คำแนะนำสำหรับหัตการได้ แต่ไม่เหมาะสม หรือไม่ถูกต้องครบถ้วน  

� 3 ให้คำแนะนำและทำหัตการเพิ่มเติมที่จำเป็นไดเ้หมาะสม แต่ไม่สามารถบอกเหตุผล ข้อดีหรือข้อเสีย และ

ทางเลือกอื่น  

� 4 ให้คำแนะนำและทำหัตการเพิ่มเติมที่จำเป็นไดเ้หมาะสม พร้อมระบุเหตุผล ข้อดีหรือข้อเสีย และทางเลือกในการรักษา 
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10. ทักษะด้านการสื่อสารในการรายงานผลการทำหัตถการทาง vascular intervention ที่ถูกต้อง กระชับ เข้าใจง่าย 

สอดคล้องกับที่ได้ทบทวนฟิล์ม (review) กับอาจารย์ (EPA-5) 

� 1 มีการรายงานผลไม่สอดคล้องกับที่ไดท้บทวนฟิล์ม (review) กับอาจารย์เป็นส่วนใหญ ่

� 2 มีการรายงานผลไม่สอดคล้องกับที่ไดท้บทวนฟิล์ม (review) กับอาจารย์บางส่วน แต่มีความสำคัญและมีผลต่อผู้ป่วย 

� 3 มีการรายงานผลไม่สอดคล้องกับที่ไดท้บทวนฟิล์ม (review) กับอาจารย์บางส่วน แต่ไม่มีผลต่อผู้ป่วย 

� 4 มีการรายงานผลสอดคล้องกับทีไ่ดท้บทวนฟิล์ม (review) กับอาจารย์ แต่ผลรายงานฟิล์มยังใช้ภาษาได้ไม่

กระชับ/ยังต้องปรับปรุง 

� 5 มีการรายงานผลสอดคล้องกับที่ไดท้บทวนฟิล์ม (review) กับอาจารย์และใช้ภาษาได้ถูกต้อง กระชับ 

 

11. การสื่อสารกับผู้ป่วยและญาติ (EPA-5) 

� 1 ไม่สื่อสารกับผู้ป่วยหรือญาติ และอาจารย์ผู้ควบคุมการตรวจ 

� 2 สื่อสารด้วยภาษา หรือใจความที่ไม่ถูกต้องเหมาะสม 

� 3 สื่อสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสม แต่ไม่แสดงถึงความเห็นอกเห็นใจต่อผู้ป่วย  

� 4 สื่อสารกับผู้ป่วยอย่างเหมาะสม และแสดงให้เห็นถึงความเห็นอกเห็นใจต่อผูป้่วย 

 

 

12. การสื่อสารกับผู้ร่วมงาน อาจารย์ผู้ควบคุมการตรวจ และแพทย์ที่เกี่ยวข้อง (EPA-5, EPA-6) 

� 1ไม่สื่อสารกับผู้ร่วมงาน อาจารย์ผู้ควบคุมการตรวจ และแพทย์ที่เกี่ยวข้อง 

� 2 สื่อสารกับผู้ร่วมงาน อาจารย์ผู้ควบคุมการตรวจ และแพทย์ที่เกี่ยวข้องได้แต่ไม่ชัดเจน 

� 3 สื่อสารกับผู้ร่วมงาน อาจารย์ผู้ควบคุมการตรวจ และแพทย์ที่เกี่ยวข้องได้ดีเป็นส่วนใหญ ่

� 4 สื่อสารกับผู้ร่วมงาน อาจารย์ผู้ควบคุมการตรวจ และแพทย์ที่เกี่ยวข้องได้ดี ชัดเจนและถูกต้องตลอดเวลา 
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13. การตระหนักถึงสถานการณ์ ปัญหาปัญหา หรือ complications ที่เกิดขึ้นในขณะทำหัตถการทาง vascular intervention 

(EPA-4) 

� 1 ไม่ตระหนักถึงสถานการณ์และปัญหาที่เกิดขึ้นขณะทำหัตถการ 

� 2 ตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้น แต่ไม่สามารถบอกวิธีแก้ไขปัญหา หรือต้องได้รับการแนะนำและควบคุมของ

 อาจารย์อย่างใกล้ชิด  

� 3 ตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้น สามารถเตรียมการการป้องกัน และ/หรือรักษาภาวะแทรกซ้อนได้อย่างเหมาะสม 

 โดยอาจขอหรือไม่ขอคาชี้แนะจากอาจารย์  

� 4 ตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้น สามารถเตรียมการการป้องกัน และ/หรือรักษาภาวะแทรกซ้อนจากหัตการทางรังสี

 ร่วมรักษาของลำตัวได้เอง และสามารถให้การชี้แนะหรือควบคุมผู้ที่มีประสบการณ์น้อยกว่าได้ 

 

14. การให้การดูแล และตระหนักถึงผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นต่อผู้ป่วยภายหลังการทำหัตถการทาง vascular intervention 

(EPA-4) 

� 1 ไม่สามารถดูแลผู้ป่วย หรือตระหนักถึงผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นต่อผู้ป่วยภายหลังการทำหัตถการ 

� 2 ตระหนักถึงผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นต่อผู้ป่วยภายหลังการทำหัตถการ แต่ไม่สามารถบอกขั้นตอนการเฝ้าระวัง

 และวิธีแก้ไขปัญหา หรือต้องได้รับการแนะนำและควบคุมของอาจารย์อย่างใกล้ชิด  

� 3 ตระหนักถึงผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นต่อผู้ป่วยภายหลังการทำหัตถการ สามารถเตรียมการการป้องกัน และ/

 หรือให้การดูแลรักษาได้อย่างเหมาะสม โดยอาจขอหรือไม่ขอคาชี้แนะจากอาจารย์  

� 4 ตระหนักถึงผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นต่อผู้ป่วยภายหลังการทำหัตถการ สามารถเตรียมการการป้องกัน และ/

 หรือให้การดูแลรักษาได้เองอย่างเหมาะสม และสามารถให้การชี้แนะหรือควบคุมผู้ที่มีประสบการณ์น้อยกว่าได้ 

 

15. ความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายและความตรงต่อเวลา (EPA-6) 

� 1 ไม่รับผิดชอบในหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย  

� 2 รับผิดชอบในหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย ไม่ครบถ้วนหรือไม่ทันกำหนดเวลา หรือทำให้เกิดผลกระทบต่อการรักษา

ผู้ป่วย 

� 3 รับผิดชอบในหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย ไม่ครบถ้วนหรือมีความล่าช้า แต่ไม่มีผลกระทบสำคัญต่อการรักษาผู้ป่วย 

� 4 รับผิดชอบในหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มที่ และตรงต่อเวลา 
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ระดับศักยภาพโดยรวม  

�  Level 1 - ขาดความรับผิดชอบในหน้าที่ ไมส่ามารถปฏิบัติงานได ้ 

�  Level 2 - มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับหัตถการทางรังสีร่วมรักษาของลำตัว  

�  Level 3 - สามารถปฏิบัติงานได้ ภายใต้การชี้แนะของอาจารย์อย่างใกล้ชิด 

�  Level 4 - สามารถปฏิบัติงานได้เอง โดยอาจขอหรือไม่ขอคำชี้แนะจากอาจารย์ 

�  Level 5 - สามารถปฏิบัติงานได้เอง และสามารถให้การชี้แนะหรือควบคุมผู้ที่มี  

                       ประสบการณ์น้อยกว่าได ้

ชื่ออาจารย์ผู้ประเมิน (ตัวบรรจง)...........................................................................   

(ลายเซ็น)............................................................  
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EVALUATION FORM FOR NON-VASCULAR INTERVENTION 

- เมื่อสิ้นสุด 12 เดือน (ชั้นปีที1่) ต้องได้ผลประเมินได้ระดับศักยภาพอย่างน้อยระดับ 4: 1 ครั้งในหัตถการกลุ่ม Biopsy, FNA, 

PCD หรือ PCN     

 - เมื่อสิ้นสุด 24 เดือน (ชั้นปีที2่) ต้องได้ผลประเมินได้ระดับศักยภาพอย่างน้อยระดับ 4: 1 ครั้ง ในหัตถการกลุ่ม biliary 

intervention หรือ tumor ablation 

ชื่อแพทย์ประจำบ้านต่อยอด...................................................................................................................ชั้นปีที่................... 

วันที่................................................... Procedure…………………………………………………………………………………………………. 

 

1. การจัดหาข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญและจำเป็นในการทำ non-vascular intervention ให้เหมาะสมกับผู้ป่วย (EPA-1)  

 � 1 ประวัติ ตรวจร่างกาย และLab ที่สำคัญและจำเป็นไม่ครบถ้วน  

� 2 ได้ประวัติ ตรวจร่างกาย และLab ที่สำคัญและจำเป็นครบถ้วน  

� 3 ได้ประวัติ ตรวจร่างกาย และLab ที่สำคัญครบถ้วน แต่ไม่สามารถสรุปปัญหาและข้อควรระวังได้ครบถ้วน 

� 4 ได้ประวัติ ตรวจร่างกาย Lab ที่สำคัญครบถ้วน รวมทั้งสามารถสรุปปัญหาและข้อควรระวังได้ครบถ้วน  

 

2. การให้คำปรึกษาและแนะนำ (Consultation and recommendation) เกี่ยวกับการทำหัตถการ และการรักษาทาง non-

vascular intervention (EPA-2)  

� 1 ให้คำปรึกษาและแนะนำที่สำคัญไม่ครบถ้วน  

� 2 ให้คำปรึกษาและแนะนำที่สำคัญครบถ้วน  

� 3 ให้คำปรึกษาและแนะนำที่สำคัญครบถ้วน และ สามารถแนะนำทางเลือกอื่นในการรักษาได้ 

� 4 ให้คำปรึกษาและแนะนำที่สำคัญครบถ้วน, สามารถแนะนำทางเลือกอื่นในการรักษาได้, สามารถอธิบาย

ภาวะแทรกซ้อนจากการทำหัตถการได้ 

 

3. การขอความยินยอมจากผู้ป่วยก่อนเข้ารับการทำหัตถการทาง non-vascular intervention (EPA-3) 

� 1 ขอให้ผู้ป่วยเซ็นใบยินยอมเลย โดยไม่ได้อธิบาย หรืออธิบายไม่ถูกต้องเหมาะสม 

            � 2 อธิบายถึงข้อบ่งชี้ของการตรวจ แล้วจึงขอให้ผู้ป่วยเซ็นใบยินยอม  

� 3 อธิบายถึงข้อบ่งชี้ ความเสี่ยง และประโยชน์ที่ผู้ป่วยจะได้รับการตรวจ แล้วจึงขอให้ผู้ป่วยเซ็นใบยินยอม  

� 4 อธิบายถึงข้อบ่งชี้ ความเสี่ยง และประโยชน์ที่ผู้ป่วยจะได้รับการตรวจ และทางเลือกอื่น แล้วจึงขอให้ผู้ป่วยเซ็น

ใบยินยอม 
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4. การเตรียมผู้ป่วยก่อนเข้ารับการทำหัตถการทาง non-vascular intervention (EPA-2, EPA-3)  

� 1 เตรียมผู้ป่วยก่อนทำหัตถการได้ไม่เหมาะสม หรือไม่ครบถ้วน  

� 2 เตรียมผู้ป่วยก่อนทำหัตถการได้เหมาะสม และครบถ้วน  

� 3 เตรียมผู้ป่วยก่อนทำหัตถการได้เหมาะสม และครบถ้วน แต่ทราบข้อควรระวัง ภาวะแทรกซ้อน หรือปัญหาที่

อาจเกิดขึ้น 

� 4 เตรียมผู้ป่วยก่อนทำหัตถการได้เหมาะสมและครบถ้วน ทราบข้อควรระวัง รวมทั้งเตรียมตัวสำหรับการแก้ปัญหา

หรือภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้น 

  

5. การตรวจพบลักษณะความผิดปกติจากการทำหัตถการ (EPA-1) 

� 1 บอกกายวิภาคของตำแหน่งที่ผิดปกติได ้

� 2 สามารถบอกตำแหน่งที่ผิดปกติได้ 

� 3 สามารถบอกลักษณะ ที่เฉพาะเจาะจงที่ผิดปกติได ้

� 4 สามารถบอกลักษณะ ที่เฉพาะเจาะจงที่ผิดปกติได้ถูกต้อง และสามารถให้การวินิจฉัย จำแนกวินิจฉัยที่น่าจะ    

เป็นได้มากที่สุดอย่างถูกต้องเหมาะสม 

 

6. มีความรู้ในการเตรียมอุปกรณ์และเครื่องมือพื้นฐาน ยาและเภสัชภัณฑ์ ที่ใช้ทำหัตถการทาง non-vascular intervention 

กับผูป้่วยได้อย่างเหมาะสม (EPA-2) 

� 1 เตรียมอุปกรณ์และเครื่องมือพื้นฐาน ยาและเภสัชภัณฑ์สำหรับทำหัตถการไม่เหมาะสม หรือไม่ครบถ้วน  

� 2 เตรียมอุปกรณ์และเครื่องมือพื้นฐาน ยาและเภสัชภัณฑ์สำหรับทำหัตถการได้เหมาะสมและครบถ้วน 

� 3 เตรียมอุปกรณ์และเครื่องมือพื้นฐาน ยาและเภสัชภัณฑ์สำหรับทำหัตถการได้เหมาะสมและครบถ้วน แต่ไม่

 สามารถอธิบายข้อดี ข้อเสีย และทางเลือกอื่นในการรักษา  

� 4 เตรียมอุปกรณ์และเครื่องมือพื้นฐาน ยาและเภสัชภัณฑ์สำหรับทำหัตถการได้เหมาะสมและครบถ้วน รวมทั้ง

 สามารถอธิบายข้อดี ข้อเสีย และทางเลือกอื่นในการรักษา 

  

7. มีความรู้และทักษะในการทำหัตถการทาง non-vascular intervention กับผู้ป่วยได้อย่างเหมาะสม (EPA-4) 

� 1 ไม่สามารถทำหัตการได้เองภายใต้การแนะนำของอาจารย์อย่างใกล้ชิด 

� 2 สามารถทำหัตถการได้เองภายใต้การชี้แนะของอาจารย์อย่างใกล้ชิด 

� 3 สามารถทำหัตถการได้เองโดยมีอาจารย์ให้ความช่วยเหลือเมื่อต้องการ 

� 4 สามารถทำหัตถการได้เองและควบคุมผู้ที่มีประสบการณ์น้อยกว่า 
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8. ให้คำแนะนำสำหรับการตรวจเพิ่มเติม หรือทำหัตการอย่างอื่นที่จำเป็นได้เหมาะสม (appropriate next steps) ขณะทำ

หัตถการ (EPA-2, EPA-4) 

  � 1 ไม่สามารถให้คำแนะนำได ้

� 2 ให้คำแนะนำสำหรับหัตการได้ แต่ไม่เหมาะสม หรือไม่ถูกต้องครบถ้วน  

� 3 ให้คำแนะนำและทำหัตการเพิ่มเติมที่จำเป็นไดเ้หมาะสม แต่ไม่สามารถบอกเหตุผล ข้อดีหรือข้อเสีย และ

ทางเลือกอื่น    

� 4 ให้คำแนะนำและทำหัตการเพิ่มเติมที่จำเป็นไดเ้หมาะสม พร้อมระบุเหตุผล ข้อดีหรือข้อเสีย และทางเลือกในการรักษา 

 

9. ทักษะด้านการสื่อสารในการรายงานผลการทำหัตถการทาง non-vascular intervention ที่ถูกต้อง กระชับ เข้าใจง่าย 

สอดคล้องกับที่ได้ทบทวนฟิล์ม (review) กับอาจารย์ (EPA-5) 

� 1 มีการรายงานผลไม่สอดคล้องกับที่ไดท้บทวนฟิล์ม (review) กับอาจารย์เป็นส่วนใหญ ่

� 2 มีการรายงานผลไม่สอดคล้องกับที่ไดท้บทวนฟิล์มกับอาจารย์บางส่วน แต่มีความสำคัญและมีผลต่อผู้ป่วย 

� 3 มีการรายงานผลไม่สอดคล้องกับที่ไดท้บทวนฟิล์มกับอาจารย์บางส่วน แต่ไม่มีผลต่อผู้ป่วย 

� 4 มีการรายงานผลสอดคล้องกับที่ไดท้บทวนฟิล์มกับอาจารย์ แต่ผลรายงานฟิล์มยังใช้ภาษาได้ไม่กระชับ/ยังต้องปรับปรุง 

� 5 มีการรายงานผลสอดคล้องกับที่ไดท้บทวนฟิล์มกับอาจารย์และใช้ภาษาได้ถูกต้อง กระชับ 

 

10. การสื่อสารกับผู้ป่วยและญาติ (EPA-5) 

� 1 ไม่สื่อสารกับผู้ป่วยหรือญาติ และอาจารย์ผู้ควบคุมการตรวจ 

� 2 สื่อสารด้วยภาษา หรือใจความที่ไม่ถูกต้องเหมาะสม 

� 3 สื่อสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสม แต่ไม่แสดงถึงความเห็นอกเห็นใจต่อผู้ป่วย  

� 4 สื่อสารกับผู้ป่วยอย่างเหมาะสม และแสดงให้เห็นถึงความเห็นอกเห็นใจต่อผู้ป่วย 

 

11. การสื่อสารกับผู้ร่วมงาน อาจารย์ผู้ควบคุมการตรวจ และแพทย์ที่เกี่ยวข้อง (EPA-5, EPA-6) 

� 1ไม่สื่อสารกับผู้ร่วมงาน อาจารย์ผู้ควบคุมการตรวจ และแพทย์ที่เกี่ยวข้อง 

� 2 สื่อสารกับผู้ร่วมงาน อาจารย์ผู้ควบคุมการตรวจ และแพทย์ที่เกี่ยวข้องได้แต่ไม่ชัดเจน 

� 3 สื่อสารกับผู้ร่วมงาน อาจารย์ผู้ควบคุมการตรวจ และแพทย์ที่เกี่ยวข้องได้ดีเป็นส่วนใหญ ่

� 4 สื่อสารกับผู้ร่วมงาน อาจารย์ผู้ควบคุมการตรวจ และแพทย์ที่เกี่ยวข้องได้ดี ชัดเจนและถูกต้องตลอดเวลา 
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12. การตระหนักถึงสถานการณ์และปัญหา (complications) ที่เกิดขึ้นในขณะทำหัตถการทาง non-vascular intervention 

(EPA-4) 

� 1 ไม่ตระหนักถึงสถานการณ์และปัญหาที่เกิดขึ้นขณะทำหัตถการ 

� 2 ตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้น แต่ไม่สามารถบอกวิธีแก้ไขปัญหา หรือต้องได้รับการแนะนำและควบคุมของ

 อาจารย์อย่างใกล้ชิด  

� 3 ตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้น สามารถเตรียมการการป้องกัน และ/หรือรักษาภาวะแทรกซ้อนได้อย่างเหมาะสม 

 โดยอาจขอหรือไม่ขอคาชี้แนะจากอาจารย์  

� 4 ตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้น สามารถเตรียมการการป้องกัน และ/หรือรักษาภาวะแทรกซ้อนจากหัตการทางรังสี

 ร่วมรักษาของลำตัวได้เอง และสามารถให้การชี้แนะหรือควบคุมผู้ที่มีประสบการณ์น้อยกว่าได้ 

 

13. การให้การดูแล และตระหนักถึงผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นต่อผู้ป่วยภายหลังการทำหัตถการทาง non-vascular 

intervention (EPA-4) 

� 1 ไม่ตระหนักถึงผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นต่อผู้ป่วยภายหลังการทำหัตถการ 

� 2 ตระหนักถึงผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นต่อผู้ป่วยภายหลังการทำหัตถการ แต่ไม่สามารถบอกขั้นตอนการเฝ้าระวัง

 และวิธีแก้ไขปัญหา หรือต้องได้รับการแนะนำและควบคุมของอาจารย์อย่างใกล้ชิด  

� 3 ตระหนักถึงผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นต่อผูป้่วยภายหลังการทำหัตถการ สามารถเตรียมการการป้องกัน และ/

 หรือให้การดูแลรักษาได้อย่างเหมาะสม โดยอาจขอหรือไม่ขอคําชี้แนะจากอาจารย์  

� 4 ตระหนักถึงผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นต่อผู้ป่วยภายหลังการทำหัตถการ สามารถเตรียมการการป้องกัน และ/

 หรือให้การดูแลรักษาได้เองอย่างเหมาะสม และสามารถให้การชี้แนะหรือควบคุมผู้ที่มีประสบการณ์น้อยกว่าได้ 

 

14. ความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายและความตรงต่อเวลา (EPA-6) 

� 1 ไม่รับผิดชอบในหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย  

� 2 รับผิดชอบในหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย ไม่ครบถว้นหรือไม่ทันกำหนดเวลา หรือทำให้เกิดผลกระทบต่อการรักษาผู้ป่วย 

� 3 รับผิดชอบในหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย ไม่ครบถ้วนหรือมีความล่าช้า แต่ไม่มีผลกระทบสำคัญต่อการรักษาผู้ป่วย 

� 4 รับผิดชอบในหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มที่ และตรงต่อเวลา 
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ระดับศักยภาพโดยรวม  

�  Level 1 - ขาดความรับผิดชอบในหน้าที่ ไมส่ามารถปฏิบัติงานได ้ 

�  Level 2 - มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับหัตถการทางรังสีร่วมรักษาของลำตัว  

�  Level 3 - สามารถปฏิบัติงานได้ ภายใต้การชี้แนะของอาจารย์อย่างใกล้ชิด 

�  Level 4 - สามารถปฏิบัติงานได้เอง โดยอาจขอหรือไม่ขอคำชี้แนะจากอาจารย ์

�  Level 5 - สามารถปฏิบัติงานได้เอง และสามารถให้การชี้แนะหรือควบคุมผู้ที่มี  

                       ประสบการณ์น้อยกว่าได ้

 

ชื่ออาจารย์ผู้ประเมิน (ตัวบรรจง)...........................................................................   

(ลายเซ็น)............................................................  
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ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมอนุสาขารังสีรJวมรักษาของลำตัว  
 

  
ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร5โรงพยาบาลรามาธิบด ี 125 

 

 



หลักสูตรการฝ+กอบรมแพทย3ประจำบ8านเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู8ความชำนาญ 

ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมอนุสาขารังสีรJวมรักษาของลำตัว  
 

  
ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร5โรงพยาบาลรามาธิบด ี 126 

 

 



หลักสูตรการฝ+กอบรมแพทย3ประจำบ8านเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู8ความชำนาญ 

ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมอนุสาขารังสีรJวมรักษาของลำตัว  
 

  
ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร5โรงพยาบาลรามาธิบด ี 127 

 

 



หลักสูตรการฝ+กอบรมแพทย3ประจำบ8านเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู8ความชำนาญ 

ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมอนุสาขารังสีรJวมรักษาของลำตัว  
 

  
ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร5โรงพยาบาลรามาธิบด ี 128 

 

 



หลักสูตรการฝ+กอบรมแพทย3ประจำบ8านเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู8ความชำนาญ 

ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมอนุสาขารังสีรJวมรักษาของลำตัว  
 

  
ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร5โรงพยาบาลรามาธิบด ี 129 

 

 



หลักสูตรการฝ+กอบรมแพทย3ประจำบ8านเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู8ความชำนาญ 

ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมอนุสาขารังสีรJวมรักษาของลำตัว  
 

  
ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร5โรงพยาบาลรามาธิบด ี 130 

 

 



หลักสูตรการฝ+กอบรมแพทย3ประจำบ8านเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู8ความชำนาญ 

ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมอนุสาขารังสีรJวมรักษาของลำตัว  
 

  
ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร5โรงพยาบาลรามาธิบด ี 131 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก จ  

• ประกาศหลักเกณฑ์การลาของแพทย์ประจำบ้าน  



หลักสูตรการฝ+กอบรมแพทย3ประจำบ8านเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู8ความชำนาญ 

ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมอนุสาขารังสีรJวมรักษาของลำตัว  
 

  
ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร5โรงพยาบาลรามาธิบด ี 132 

 

 



หลักสูตรการฝ+กอบรมแพทย3ประจำบ8านเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู8ความชำนาญ 

ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมอนุสาขารังสีรJวมรักษาของลำตัว  
 

  
ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร5โรงพยาบาลรามาธิบด ี 133 

 

 



หลักสูตรการฝ+กอบรมแพทย3ประจำบ8านเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู8ความชำนาญ 

ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมอนุสาขารังสีรJวมรักษาของลำตัว  
 

  
ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร5โรงพยาบาลรามาธิบด ี 134 

 

 



หลักสูตรการฝ+กอบรมแพทย3ประจำบ8านเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู8ความชำนาญ 

ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมอนุสาขารังสีรJวมรักษาของลำตัว  
 

  
ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร5โรงพยาบาลรามาธิบด ี 135 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หลักสูตรการฝ+กอบรมแพทย3ประจำบ8านเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู8ความชำนาญ 

ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมอนุสาขารังสีรJวมรักษาของลำตัว  
 

  
ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร5โรงพยาบาลรามาธิบด ี 136 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ฉ 

• ประกาศข้อปฏิบัติในการทำวิจัย 

 

 



หลักสูตรการฝ+กอบรมแพทย3ประจำบ8านเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู8ความชำนาญ 

ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมอนุสาขารังสีรJวมรักษาของลำตัว  
 

  
ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร5โรงพยาบาลรามาธิบด ี 137 

 



หลักสูตรการฝ+กอบรมแพทย3ประจำบ8านเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู8ความชำนาญ 

ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมอนุสาขารังสีรJวมรักษาของลำตัว  
 

  
ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร5โรงพยาบาลรามาธิบด ี 138 

 

 



หลักสูตรการฝ+กอบรมแพทย3ประจำบ8านเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู8ความชำนาญ 

ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมอนุสาขารังสีรJวมรักษาของลำตัว  
 

  
ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร5โรงพยาบาลรามาธิบด ี 139 

 

 


