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ค าน า 
 

ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เปิดการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน 
อนุสาขาภาพวินิจฉัยชั้นสูง ภายใต้การก ากับของแพทยสภา และราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย  
ผลิตรังสีแพทย์เฉพาะทาง เพ่ือตอบสนองความต้องการของโรงพยาบาลระดับตติยุภูมิหรือระดับเขตภูมิภาค  
และโรคในสังคมชุมชนซึ่งมีความซับซ้อนและรุนแรงมากกว่ารอยโรคจากโรงพยาบาลเขตจังหวัด หรือชุมชนท้องถิ่น   

เพ่ือเกิดความมั่นใจแก่ประชากรและให้คุณภาพของวิชา ตลอดจนระบบงานทางรังสีวิทยา การปรับปรุ ง
และตรวจสอบต่างๆ จึงเกิดขึ้นและเป็นไปตามมาตรฐานการแพทย์ระดับสากล โดยแพทยสภาได้ก าหนดการตรวจ
ประเมินพร้อมการการปรับปรุงเนื้อหาหลักสูตร ทั้งมาตรฐานคุณวุฒิความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
(มคว.1)และหลักสูตรของสถาบันต่างๆ (มคว.2)  ตามรอบการตรวจประเมินคุณภาพการฝึกอบรมของสถาบันทุกๆ  
5 ปี ซึ่งวาระรอบการตรวจครั้งนี้ แพทยสภา ได้น าเกณฑ์มาตรฐานสากล World Federation for Medical 
Education ( WFME)  ม า ใ ช้  คื อ ม า ต ร ฐ า น  WFME Global Standards for Quality Improvement : 
Postgraduate Medical Education 2015 ท าให้เกิดความทันสมัยและยกระดับการเรียนการสอนให้เทียบเคียง
ในระดับโลก ตามบริบทของประเทศ  

ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงได้จัดท า “หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์
ประจ าบ้าน เพ่ือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมอนุสาขาภาพวินิจฉัยชั้นสูง 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) เพ่ือเป็นแนวทางในการฝึกอบรม ส าหรับแพทย์ประจ าบ้าน ปีการศึกษา 2563 โดย
ที่หลักสูตรฯ ฉบับนี้  เป็นไปตามเกณฑ์หลักสูตรฯ กลางของราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย  
ที่ผ่านการรับรองโดยแพทยสภาเป็นที่เรียบร้อย  

ภาควิชารังสีวิทยาฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า การฝึกอบรมฯ ตามหลักสูตรฯ ฉบับนี้ จะท าให้ได้รังสีแพทย์  
ที่มีคุณภาพ เปี่ยมด้วยความรู้ ทักษะ และเจตคติที่ดี สามารถประกอบวิชาชีพเพ่ือแก้ไขปัญหาการวินิจฉัยและ  
การรักษาโรคให้กับผู้ป่วยได้เป็นอย่างดี และเป็นองค์รวม เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติในภายภาคหน้าสืบไป  

 

                                                                  

(รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุวลี พจมานวิพุธ) 
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เกณฑ์หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน  
เพ่ือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

อนุสาขาภาพวินิจฉัยชั้นสูง (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
หน่วยรังสีวินิจฉัย ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

__________________________________ 
 
หลักสูตรการฝึกอบรม 
1. ชื่อหลักสูตร 

    (ภาษาไทย)  หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความ 
 ช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขาภาพวินิจฉัยชั้นสูง  

     (ภาษาอังกฤษ)   Fellowship Training in Advanced Diagnostic Body Imaging 
 
2. ชื่อวุฒิบัตร 
ชื่อเต็ม 

     (ภาษาไทย)  วุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
อนุสาขาภาพวินิจฉัยชั้นสูง  

     (ภาษาอังกฤษ)    Diploma of the Thai Subspecialty Board of Advanced Diagnostic  
                                    Body Imaging 
ชื่อย่อ 
              (ภาษาไทย)  วว. ภาพวินิจฉัยชั้นสูง  
       (ภาษาอังกฤษ)     Dip., Thai Subspecialty Board of Advanced Diagnostic Body  
                                     Imaging 

3. หน่วยงานที่รับผิดชอบ  
     หน่วยรังสีวินิจฉัย ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 
4. พันธกิจของแผนการฝึกอบรม / หลักสูตร 

4.1   ที่มาของหลักสูตร 

หลักสูตรภาพวินิจฉัยชั้นสูงเป็นสาขาวิชาต่อยอดมาจากสาขารังสีวิทยาวินิจฉัยและรังสีวิทยาทั่วไป  
เปิดการฝึกอบรมเพ่ือให้รังสีแพทย์ได้มีความรู้ความช านาญตลอดจนประสบการณ์ในการประกอบวิชาชีพรังสีวิทยา
เพ่ิมเติม ทันต่อความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในการวินิจฉัยโรคชั้นสูง อีกท้ังรายละเอียดของโรคที่ซับซ้อนเพ่ิมขึ้นใน
โรงพยาบาลระดับตติยภูมิ ให้วิชาฯ ทันเหตุการณ์และนโยบายของประเทศ ซึ่งทางอนุกรรมการการฝึกอบรมฯ  
อนุสาขาภาพวินิจฉัยชั้นสูงและราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทยได้รวบรวม โดยค านึงถึงความต้องการด้าน
สุขภาพของประเทศและในต่างประเทศ รวมถึงโรคอุบัติใหม่ต่าง ๆ เป็นต้น โดยเสริมให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมี
ความเข้าใจระบบสุขภาพของไทยที่มีในปัจจุบัน ฝึกให้มีความรับผิดชอบต่อสังคม และเน้นการใช้รังสีเพ่ือการ
วินิจฉัยโรคอย่างปลอดภัย ซึ่งเกณฑ์การฝึกอบรมล่าสุดคือฉบับ พ.ศ. 2562 ได้น ามาใช้เป็นแกนในการสร้าง
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หลักสูตรและปรับเพ่ือให้เกิดเหมาะสมกับบริบทของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โด ยยังคง
มาตรฐานสากลตามเกณฑ์แพทยสภาและเกณฑ์ WFME  

 

 

แผนภูมิที่ 1แสดงกรอบแนวคิดระบบสุขภาพขององค์การอนามัยโลก 
(ท่ีมา เอกสาร การสาธารณสุขไทย 2554-2558) 

องค์การอนามัยโลก (พ.ศ. 2550) ก าหนดว่าระบบสุขภาพจะต้องมีเป้าหมายวัตถุประสงค์พ้ืนฐาน 
4 ประการคือ 1) ช่วยให้สุขภาพของประชาชนดีขึ้น (improved Health) 2) ตอบสนองความคาดหวังของ
ประชาชน (responsiveness) 3) การปกป้องประชาชน จากปัญหาค่าใช้จ่ายที่เกิดจากความเจ็บป่วย 
(social and financial risk protection) และ 4) ความมีประสิทธิภาพ (improved efficiency) และ
องค์การอนามัยโลกได้ ก าหนดกรอบระบบสุขภาพ มีองค์ประกอบหลัก 6 ส่วน หรือ Health system 
building blocks การพัฒนาระบบสุขภาพของประเทศไทยก็ได้ใช้แนวคิดขององค์การอนามัยโลกในการ
พัฒนาระบบสุขภาพของประเทศ และได้เพ่ิมเติมองค์ประกอบที่ 7 คือระบบสุขภาพชุมชน (Community 
Health System) อีกด้วย มีดังนี้หลักองค์ประกอบหลัก 7 ประการตามแผนภูมิที่ 1 คือ  

1. ระบบบริการ (Service Delivery) 
2. ก าลังคนด้านสุขภาพ (Health Workforce) 
3. ระบบข้อมูลข่าวสาร (Health 

Information) 
4. 4.เทคโนโลยี (Medical Products, 

Vaccines & Technologies) 

5. ค่าใช้ด้านสุขภาพ (Health Financing) 
6. ภาวะผู้น าและธรรมาภิบาล (Leadership / 

Governance) 
7. ระบบสุขภาพชุมชม (Community 

Health System) 

 ด้านบริบทความเจ็บป่วย กลุ่มประชากรไทยมีการเปลี่ยนแปลงโดยเข้าสู่ยุคผู้สูงอายุ อัตราการเกิดและ
อัตราตายลดลง รวมถึงอัตราตายจากโรคติดต่อลดลง ทั้งนี้ด้วยวิวัฒนาการทางวิทยาศาสตร์สุขภาพและการศึกษา
ของประชากรดีขึ้ น  อย่ า ง ไรก็ตาม กลับพบโรคที่ เ กิ ดจากการ ไม่ ติ ดต่ อ เ พ่ิมสู งขึ้ น  เช่น อุบั ติ เหตุ   
(ที่มา วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร การพัฒนาระบบสุขภาพในประเทศไทย: รากฐานส าคัญของการบรรลุหลักประกัน
สุขภาพถ้วนหน้า Lancet 2018)  รวมถึงโรคอุบัติใหม่ ที่ข้ามพ้ืนที่ ด้วยเหตุว่า การคมนาคมสะดวกและทั่วถึง 
(ท่ีมา เอกสาร การสาธารณสุขไทย 2554-2558) 
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ด้านการผลิตบุคลากรทางการแพทย์ เลขาธิการแพทยสภากล่าวในหมายเหตุแพทยสภา ฉบับที่ 3 ปีที่ 6 
ว่าปัจจุบันมีแพทย์ขึ้นทะเบียนที่แพทยสภามากกว่า 60,000 คน แต่ก็ยังขาดแพทย์ผู้เชี่ยวชาญบางสาขา ทางราช
วิทยาลัยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญภายใต้แพทยสภา 15 แห่งจึงได้ผลิตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ 85 สาขา ปีละกว่า 1,600 คน 
ทั้งนี้ประเทศไทยมีความต้องการรังสีแพทย์ไปปฏิบัติงานทางรังสีวิทยา เพ่ือการวินิจฉัยโรค ส าหรับระบบ
สาธารณสุขเพ่ิมมากขึ้นทุกปี ข้อมูลจากส านักงานบริหารโครงการผลิตแพทย์เพ่ือชาวชนบท กระทรวงสาธารณสุข 
พบว่า ปี 2561 ประเทศไทยมีความต้องการรังสีแพทย์ในระบบสาธารณสุขทั่วประเทศ เป็นจ านวน 77 คน และ
เพ่ิมเป็น 81 คน ในปี 2562 

ด้านคณะแพทย์ฯ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะกรรมการบริหารคณะฯ ชุดปัจจุบัน สร้างนโยบาย IWISH 
เพ่ิมความต้องการบรรจุอาจารย์ อีก 150 อัตราภายในกรอบเวลา 5 ปี ตั้งแต่ปี 2562  รวมถึงความต้องการ 
รังสีแพทย์ในระบบสาธารณสุขด้านการแพทย์ชั้นสูง การสร้าง medical hub ของแต่ละภาคของประเทศไทย 
ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีของกระทรวงสาธารณสุข ด้านการบริการที่เป็นเลิศ ซึ่งจะมีการใช้ภาพถ่ายทาง
การแพทย์มากขึ้นในกลุ่มโรคซับซ้อน ด้านการโรคหลอดเลือดหัวใจ การรักษาโรคมะเร็งหรือ การปลูกถ่ายอวัยวะ 
รวมถึงการดูแลผู้ป่วยอุบัติเหตุ ตลอดจนแผนงานที่ 15 ด้านการพัฒนางานวิจัยและองค์ความรู้  ตลอดจนการ 
บูรณาการร่วมทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน แก้ไขปัญหางบประมาณและทันต่อเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าไว 

ส าหรับชุมชนเขตภาค เหนือและจั งหวัด เชียง ใหม่  ภาควิชารั งสี วิทยา คณะแพทยศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นสถาบันการศึกษาเพียงแห่งเดียวในเขตสุขภาพที่ 1 ที่สามารถให้การฝึกอบรมหลักสูตร
รังสีวิทยาถึง 3 หลักสูตร โดยได้เปิดท าการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน (แผน ก) และแพทย์ใช้ทุน (แผน ข) ตั้งแต่
ปี 2517 สามารถผลิตรังสีแพทย์ที่มีคุณภาพ เพ่ือปฏิบัติงานทางด้านรังสีวิทยา ให้กับโรงเรียนแพทย์อ่ืนๆ 
โรงพยาบาลในระบบสาธารณสุข ชุมชนและประเทศ เป็นเวลาต่อเนื่องหลายทศวรรษ และยังเริ่มผลิตแพทย์ต่อ
ยอดให้รองรับความต้องการตั้งแต่ปี 2555 เมื่อพิจารณาขอบเขตโรคในท้องถิ่น ปัญหาสุขภาพโรคคล้ายคลึงใน
ระดับประเทศ การขาดแคลนครูแพทย์ อีกท้ังทรัพยากรและศักยภาพของคณะแพทย์ฯ ภาควิชารังสีวิทยาจึงอาศัย
ปรัชญาทางการศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “อตฺตาน  ทมยนฺติ ปณฺฑิตา” บัณฑิตทั้งหลายย่อมฝึกตน 
บัณฑิตแห่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พึงฝักใฝ่ในการฝึกฝนตน เป็นผู้รู้จริง คิดเป็น ปฏิบัติได้ สามารถครองตน 
ครองคน ครองงาน ด้วยมโนธรรมและจิตส านึกต่อสังคมฝึกฝนให้คิดค้นนวัตกรรม บูรณาการการเรียนทั้ง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ให้ครบตามสมรรถนะหลักทั้งหกด้านเป็นพ้ืนฐานในกระบวนการฝึกอบรม  หลักสูตรฯ 
ส าหรับแพทย์ต่อยอดจึงถูกสร้างข้ึนมา 

เนื้อหาของการเรียนรู้ถูกออกแบบโดยมีตามกรอบวิชาของหลักสูตรจากราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่ง
ประเทศไทย (มคว.1) ที่ปูพ้ืนฐานเพ่ือให้เป็นแนวการจัดการเรียนรู้ ด้านรังสีวิทยาวินิจฉัย ผลิตรังสีแพทย์เฉพาะ
ทางด้านภาพวินิจชั้นสูงที่มีคุณภาพ คุณธรรม มีขีดความสามารถตามมาตรฐานที่จะเป็นผู้มีความรู้ความช านาญ 
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขานี้ ภายใต้การรับรองของแพทยสภาไทย และเพ่ือตอบสนองความต้องการ
ของระบบสาธารณสุขในประเทศไทย  อนึ่ง นอกจากการจัดการฝึกอบรมตามกรอบพ้ืนฐาน (มคว .1) หลักสูตร 
ยังเน้นให้ผู้เรียนได้รับความรู้ความช านานให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ที่เป็นสถาบันการแพทย์ชั้นน า ตามมาตรฐานสากล เพ่ือให้ได้รังสีแพทย์ที่มีความรู้ความสามารถ มีทักษะใน  
การปฏิบัติงานและการให้บริการทางด้านรังสีวิทยาวินิจฉัย โดยสามารถท าการตรวจหรือควบคุมการตรวจ การ
อ่าน วิเคราะห์ และรายงานผลภาพวินิจฉัยทางรังสี เพ่ือการวินิจฉัยโรคได้หลากหลายระบบทั้งในภาวะที่ไม่รีบด่วน 
และในภาวะฉุกเฉินหรือวิกฤต โรคพ้ืนถิ่น โรคที่พบบ่อยของประเทศ ตลอดจนโรคอุบัติใหม่ของโลกรวมถึง
ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีต่างๆ โดยเฉพาะเรื่อง การจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ การใช้ปัญญาประดิษฐ์ อาศัย
เครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ทางด้านรังสีวิทยาวินิจฉัยประเภทต่างๆ ในการดูแลรักษาผู้ป่วยได้อย่างเหมาะสม
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เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการพ้ืนฐานของแพทย์สาขาอ่ืน ชุมชน สังคมและระบบสุขภาพ ตลอดจนสามารถ
พัฒนาความรู้ ความสามารถ และทักษะของตนเองทางด้านรังสีวิทยาวินิจฉัยได้อย่างต่อเนื่อง (Continuing 
professional development) เพ่ือให้สอดคล้องทันสมัยกับความก้าวหน้าและพัฒนาการทางการแพทย์ รวมทั้ง
มีทักษะด้านอ่ืนๆ (non-technical skills) อาทิ สามารถให้ค าแนะน าและถ่ายทอดความรู้แก่ผู้ป่วยและบุคลากร
ทางการแพทย์ได้ สามารถปฏิบัติงานแบบสหวิชาชีพหรือเป็นทีมในการบริบาลผู้ป่วย โดยยึดถือผู้ป่วยเป็น
ศูนย์กลางบนพ้ืนฐานของการดูแลแบบองค์รวม ค านึงถึงประสิทธิภาพและความปลอดภัยได้อย่างเหมาะสม มี
จริยธรรมและเจตคติที่ดีต่อผู้ป่วยและญาติ ผู้ร่วมงาน และองค์กร ตลอดเวลาการฝึกอบรม ผู้เรียนและผู้สอนได้
พัฒนากระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน ข้อคิดเห็นจากผู้เรียน ผู้สอน ศิษย์เก่า นายจ้าง เพื่อนร่วมงาน ได้ถูกส่งให้กรรรม
การพัฒนาหลักสูตรทบทวน เพ่ือปรับปรุงให้หลักสูตรทันสมัย และทันต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของโลก 
เหมาะสมกับบริบทของตนเอง  

4.2   พันธกิจหลักสูตร  จากที่มา ข้อ 4.1 ภาควิชาฯ จึงสรุปพันธกิจหลักสูตรดังไว้ดังนี้  
“ผลิตรังสีแพทย์ต่อยอดที่มีความรู้และความช านาญด้านภาพวินิจฉัยชั้นสูง ที่มีความเป็นมืออาชีพ 

สามารถท างานร่วมกับวิชาชีพอ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักความปลอดภัย เน้นการดูแลผู้ป่วย ดูแบบ
องค์รวม ให้ผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง สามารถบริหารจัดการให้สอดคล้องกับระบบสุขภาพ พร้อมสร้างสรรค์งานวิจัย
ที่มีคุณภาพ หลักสูตรมุ่งเน้นการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (adult learning) และการเรียนรู้ต่อเนื่อง (continuous 
professional development) จัดสรรทรัพยากรต่างๆ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ได้ประสบการณ์การเรียนรู้ทั้ง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในสถานการณ์จริง ตามสมรรถนะหลัก พร้อมเสริมประสบการณ์ด้านการเป็นผู้น า 
(Leader team) โดยเฉพาะให้สามารถถ่ายทอดความรู้และเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับแพทย์ประจ าบ้านใน
หลักสูตรต่างๆ รองรับนโยบายการสร้างอาจารย์แพทย์และแพทย์นักวิจัยที่มีคุณธรรมและจริยธรรม ของทุก
หน่วยงานในระบบสุขภาพไทย”   

5. ผลลัพธ์ของแผนการฝึกอบรม / หลักสูตร  
 แพทย์ที่จบการฝึกอบรมเป็นแพทย์เฉพาะทางอนุสาขาภาพวินิจฉัยชั้นสูง ต้องมีผลลัพธ์การฝึกอบรมที่
พึงประสงค์ (intended learning outcomes / milestones) ที่ชัดเจน ครอบคลุมประเด็นทั้ง  6 ด้าน 
ดังต่อไปนี้ 
5.1  ทักษะและเจตคติในการบริบาลผู้ป่วย(Patient care)  

5.1.1  ทักษะในการให้ค าปรึกษาและแนะน า (consultation and recommendation) เกี่ยวกับการ
ตรวจและการท าหัตถการทางด้านภาพวินิจฉัยชั้นสูงในภาวะหรือโรคที่หลากหลาย ให้แก่แพทย์
สาขาอ่ืนได้อย่างเหมาะสมกับข้อบ่งชี้ของโรค โดยยึดถือผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางบนพ้ืนฐานของการ
ดูแลแบบองค์รวม พิจารณาและค านึงถึงมีประสิทธิภาพ ความปลอดภัย ความเสี่ยงและประโยชน์
ของผู้ป่วยเป็นหลัก 

5.1.2  มีทักษะในการขอใบแสดงความยินยอม (obtaining informed consent) ในกรณีที่ท าการตรวจ
ทางด้านภาพวินิจฉัยชั้นสูงที่มีการใช้ contrast agent และการท าหัตถการ  

5.1.3  มีทักษะในการเตรียมและดูแลผู้ป่วยที่มารับการตรวจวินิจฉัย และการท าหัตถการ ทางด้านภาพ
วินิจฉัยชั้นสูงได้อย่างเหมาะสม 

5.1.4  มีทักษะในการตรวจพบภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นระหว่างการตรวจวินิจฉัย และการท าหัตถการ
ทางด้านภาพวินิจฉัยชั้นสูง และสามารถให้การดูแลรักษาเบื้องต้นได้อย่างเหมาะสม 
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5.2  ความรู้ทางด้านอนุสาขาภาพวินิจฉัยชั้นสูงท้ังในภาวะท่ีไม่รีบด่วนและในภาวะฉุกเฉินหรือวิกฤต 
(Medical knowledge and technical skills) 

5.2.1   มีความรู้ พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่สามารถประยุกต์ใช้กับการอ่าน วิเคราะห์  
และรายงานผลภาพวินิจฉัยทางรังสี 

5.2.2   มีความรู้ความสามารถในวิชาชีพ และเชี่ยวชาญในอนุสาขาภาพวินิจฉัยชั้นสูง 
 

5.3  การพัฒนาปรับปรุงตนเองและการเรียนรู้จากการปฏิบัติ  
(Practice-based learning and improvement)     

5.3.1   เรียนรู้และเพ่ิมประสบการณ์ได้ด้วยตนเองจากการปฏิบัติ 
5.3.2   ด าเนินการวิจัยทางการแพทย์และสาธารณสุขได้  
5.3.3   วิพากษ์บทความและงานวิจัยทางการแพทย์ได้  

 

5.4  ทักษะปฏิสัมพันธ์ และการสื่อสาร (Interpersonal and communication skills) 
5.4.1   สื่อสารให้ข้อมูลแก่ผู้ป่วยและญาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีเมตตา เคารพการตัดสินใจและ

ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ได้แก่ 
● การสื่อสารเกี่ยวกับวิธีการตรวจทางด้านภาพวินิจฉัยชั้นสูง การขอใบแสดง 

ความยินยอม 
● การสื่อสารเกี่ยวกับข้อผิดพลาด ภาวะแทรกซ้อน หรือเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์   

5.4.2   สื่อสารให้ข้อมูลแก่โดยการรายงานผลการตรวจเป็นเอกสาร (reports) หรือด้วยวาจา กับทีมดูแล
สุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

5.4.3   น าเสนอข้อมูลผู้ป่วย และอภิปรายปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
5.4.4   ถ่ายทอดความรู้และทักษะ ให้แพทย์ นักศึกษาแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์ 
5.4.5   เป็นที่ปรึกษาและให้ค าแนะน าทางด้านภาพวินิจฉัยชั้นสูงแก่แพทย์ นิสิตนักศึกษาแพทย์  

และบุคลากรอื่น 
5.4.6   มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี  ท างานกับผู้ร่วมงานทุกระดับได้อย่างมีประสิทธิภาพ   
5.4.7   มีพฤติกรรมที่เหมาะสมต่อผู้ป่วยและญาติ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมอ่ืน ๆ อาจารย์ รวมทั้งเพ่ือน

ร่วมงานในวิชาชีพอ่ืน ๆ 
 

5.5  มีพฤติกรรมแห่งวิชาชีพและความเป็นมืออาชีพ (Professionalism) 
  แสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมแห่งวิชาชีพที่ดีของแพทย์ดังนี้  

5.5.1   มีคุณธรรมจริยธรรมและเจตคติอันดีต่อผู้ป่วยญาติผู้ร่วมงานเพ่ือนร่วมวิชาชีพและชุมชน  
5.5.2   มีทักษะด้านที่ไม่ใช่เทคนิค (non-technical skills) และสามารถบริหารจัดการสถานการณ์ 

ที่เก่ียวข้องได้เหมาะสม 
5.5.3   มีความสนใจ ใฝ่ รู้  และสามารถ พัฒนา ไปสู่ ค ว าม เป็ นผู้ เ รี ยนรู้ ต่ อ เนื่ อ งตลอดชี วิ ต  

(continuing professional development) 
5.5.4   มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพและมีเจตคติที่จะใช้วิชาภาพวินิจฉัยชั้นสูงให้เป็นประโยชน์แก่ประเทศ 
5.5.5   มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย 
5.5.6   ค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม 
5.5.7   มีความเป็นอิสระทางวิชาชีพเพ่ือให้สามารถปฏิบัติต่อผู้ป่วยและชุมชนได้อย่างดีที่สุด 
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5.6  การปฏิบัติงานตามระบบ (System-based practice)   
5.6.1   ความรู้ด้านระบบพัฒนาคุณภาพ(quality improvement) ทางรังสีวิทยา ได้แก่ 

● กระบวนการในการก ากับดูแลความปลอดภัยทางด้านการตรวจทางรังสีวิทยาวินิจฉัย 
(เช่น radiation safety) ทั้งต่อผู้ป่วยและบุคลากร   

● การรายงานอุบัติการณ์ของความเสี่ยง 
5.6.2   กระบวนการในการก ากับดูแลและการใช้เครื่องมือและระบบสารสนเทศทางด้านภาพวินิจฉัย

ชั้นสูง 
5.6.3   ความรู้เกี่ยวกับระบบสุขภาพของประเทศ   
5.6.4   มีความรู้และมีส่วนร่วมในระบบพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผู้ป่วย  
5.6.5   ใช้ทรัพยากรสุขภาพอย่างเหมาะสม (cost consciousness medicine) และสามารถปรับเปลี่ยน

การดูแลรักษาผู้ป่วยให้เข้ากับบริบทของการบริการสาธารณสุขได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ 
6. แผนการฝึกอบรม / หลักสูตร  

6.1   วิธีการให้การฝึกอบรม 
 ในการฝึกอบรมให้สถาบันฝึกอบรมหลักจัดวิธีการฝึกอบรมให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับประสบการณ์
การเรียนรู้ที่สอดคล้องและบรรลุผลลัพธ์ของแผนการฝึกอบรมที่ก าหนดทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ  
เน้นการฝึกอบรมโดยใช้การปฏิบัติเป็นฐาน (practice-based training) มีส่วนร่วมในการบริบาลและ
รับผิดชอบผู้ป่วย ค านึงถึงศักยภาพและการเรียนรู้ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม ( trainee-centered) มีการ 
บูรณาการภาคทฤษฎีกับภาคปฏิบัติ บูรณาการการฝึกอบรมกับงานบริบาลผู้ป่วยอย่างเหมาะสม โดยได้ระบุ
วิธีการฝึกอบรม และเป้าประสงค์หลักในแต่ละช่วงหรือชั้นปี (milestone) และระดับสมรรถนะการเรียนรู้ 6 
ด้าน (competency) ของการฝึกอบรม  มีการติดตามตรวจสอบ ก ากับดูแล (supervision) และให้ข้อมูล
ป้อนกลับ (feedback) แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมอย่างสม่ าเสมอ  

Entrustable Professional Activity (EPA) ทางด้านภาพวินิจฉัยชั้นสูง ได้ก าหนดให้มี 10 ข้อดังตาราง
ที่ 1 และความสัมพันธ์ระหว่าง EPA และ competency 6 ด้าน ดังแสดงในตารางที่ 2 

 

  ตารางท่ี 1 Entrustable Professional Activity (EPA) ทางด้านภาพวินิจฉัยชั้นสูง  

EPA 1 Collaborates as a member of an interprofessional team 
EPA 2 Triages and protocols exams 
EPA 3 Interprets examinations and prioritizes a differential diagnosis 
EPA 4 Communicates diagnostic imaging findings 
EPA 5 Recommends appropriate next steps 
EPA 6 Obtains informed consent and performs diagnostic /  

interventional procedures 
EPA 7 Manages patients undergoing imaging and procedures 
EPA 8 Formulates clinical questions and retrieves evidence to advance patient care 
EPA 9 Behaves professionally 
EPA 10 Contributes to a culture of safety and improvement 
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ตารางท่ี 2 แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง EPA และ competency ทั้ง 6 ด้าน 

Competency EPA 1 EPA 2 EPA 3 EPA 4 EPA 5 EPA 6 EPA 7 EPA 8 EPA 9 EPA 10 

Patient Care • •  • • • • •   
Medical Knowledge & 
Technical Skills 

• • • • • • • •   
Practice-based 
Learning & 
Improvement 

  • • • • • •  • 

Interpersonal & 
Communication Skills 

•   • • • •    
Professionalism •  • • • • •  •  
System-based Practice     • • • •  • 

  
6.1.1   หน่วยรังสีวินิจฉัย ภาควิชารังสีวิทยาได้จัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามcompetency ทั้ง 6 

ด้าน (ดูรายละเอียดในภาคผนวกท่ี 3.3)  ดังนี้  
1)    ทักษะและเจตคติในการบริบาลผู้ป่วย (Patient care) 

ไดจ้ัดตารางการฝึกอบรมสอดคล้องกับความเหมาะสมของ ภาควิชาฯ โดยมีการมอบหมายให้
ผู้ รับการฝึกอบรมมีความรับผิดชอบต่าง ๆ โดยมีอาจารย์ประจ ากระบวนวิชาและ
คณะอนุกรรมการบริหารหลักสูตร มช ด าเนินการตรวจสอบและได้จัดระดับความซับซ้อน  
ดังต่อไปนี้ 
● ในช่วงท่ี 1 ของการฝึกอบรม (0-12 เดือน) ให้แพทย์ประจ าบ้านอนุสาขาภาพวินิจฉัย

ชั้นสูง  
o มีการเรียนรู้และฝึกทักษะในการให้ค าปรึกษาและแนะน าเกี่ยวกับการตรวจ

ทางด้านภาพวินิจฉัยชั้นสูง ในกลุ่มโรคในระดับที่ไม่ซับซ้อน และโรคที่ซับซ้อน
ภายใต้การก ากับดูแลของอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม   

o มีการเรียนรู้และเลือกใช้ contrast agent ในแต่ละสถานการณ์ได้ด้วยตนเอง 
o มีทักษะในการขอความยินยอมในการตรวจและการท าหัตถการทางด้านภาพ

วินิจฉัยชั้นสูง 
● ในช่วงท่ี 2 ของการฝึกอบรม (12-24 เดือน) ให้แพทย์ประจ าบ้านอนุสาขาภาพวินิจฉัย

ชั้นสูง 
o มีทักษะในด้านการให้ค าปรึกษาและแนะน าเกี่ยวกับการตรวจทางด้าน 

ภาพวินิจฉัยชั้นสูง ในกลุ่มโรคในระดับที่ไม่ซับซ้อนได้ด้วยตนเอง และ 
โรคที่ซับซ้อนได้ด้วยตนเองหรือภายใต้การก ากับดูแลของอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม   

o ให้ค าแนะน าการตรวจวินิจฉัยเพ่ิมเติมทางด้านภาพวินิจฉัยชั้นสูงต่อแพทย์เจ้าของ
ไข้ได้ด้วยตนเอง 

o ตระหนักถึงปัญหาและภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการตรวจทางทางด้าน
ภาพวินิจฉัยชั้นสูง และสามารถให้การดูแลรักษาเบื้องต้นได้อย่างเหมาะสมในแต่ละ
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สถานการณ์ได้ด้วยตนเอง หรือปรึกษาขอความช่วยเหลือแพทย์สาขาที่เกี่ยวข้อง
ต่อไปได้อย่างถูกต้อง 

2)   ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และความสามารถในการน าไปใช้แก้ปัญหาของผู้ป่วย 
และสังคมรอบด้าน (Medical knowledge and technical skills)   

● ในช่วงท่ี 1 ของการฝึกอบรม (0-12 เดือน) ให้แพทย์ประจ าบ้านอนุสาขาภาพวินิจฉัย
ชั้นสูง  
o มีการเรียนรู้เกี่ยวกับความรู้ทางด้านภาพวินิจฉัยชั้นสูงในด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

thoracic imaging, cardiovascular imaging, abdominal ( gastrointestinal, 
hepatobiliary and genitourinary imaging) และmusculoskeletal imaging 

o การเรียนรู้ ฝึกทักษะ สามารถวางแผน imaging protocol ท าการตรวจหรือ
ควบคุมวิธีการตรวจ และรายงานผลการตรวจภาพวินิจฉัยชั้นสู ง ในกลุ่มโรคใน
ระดับที่ไม่ซับซ้อนและโรคที่ซับซ้อน ภายใต้การก ากับดูแลของอาจารย์ผู้ให้การ
ฝึกอบรม  

o มีส่วนช่วยในการสอนและตรวจสอบรายงานผลการตรวจของแพทย์ประจ าบ้านรุ่น
น้อง 

● ในช่วงท่ี 2 ของการฝึกอบรม (12-24 เดือน) ให้แพทย์ประจ าบ้านอนุสาขาภาพวินิจฉัย
ชั้นสูง  
o มีการเรียนรู้ ฝึกทักษะ สามารถวางแผน imaging protocol ท าการตรวจหรือ

ควบคุมวิธีการตรวจ และรายงานผลการตรวจภาพวินิจฉัยชั้นสูงในกลุ่มโรคในระดับ
ที่ไม่ซับซ้อนได้ด้วยตนเอง และโรคที่ซับซ้อนได้ด้วยตนเอง หรือภายใต้การก ากับ
ดูแลของอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม  

o สามารถน าความรู้ใหม่ๆจาก รายงานการวิจัย (medical research) มาประยุกต์ใช้
กับการตรวจภาพวินิจฉัยชั้นสูงได้และริเริ่มในการท างานวิจัยทางคลินิก  

o มีส่วนช่วยในการสอนและตรวจสอบรายงานผลการตรวจของแพทย์ประจ าบ้านรุ่น
น้อง 

● ให้แพทย์ประจ าบ้านอนุสาขาภาพวินิจฉัยชั้นสูงทุกชั้นปี เข้าร่วมในกิจกรรมการเรียนการ
สอนและกิจกรรมทางวิชาการของสถาบันฝึกอบรมอย่างสม่ าเสมอ อาทิ lectures, 
topics, journal club, interesting cases, interdepartmental conferences, 
clinicopathology and radiology conferences, morbidity /  mortality 
conferences เป็นต้น       

3) การพัฒนาตนเองและการเรียนรู้ จากการปฏิบัติ (Practice-based learning and 
improvement)โดยจัดให้ 
● แพทย์ประจ าบ้านอนุสาขาภาพวินิจฉัยชั้นสูงทุกชั้นปี เรียนรู้มีความคิดวิเคราะห์อย่าง

เป็นระบบในการดูแลผู้ป่วย 
● แพทย์ประจ าบ้านอนุสาขาภาพวินิจฉัยชั้นสูงทุกชั้นปี ได้รับการพัฒนาแผนการเรียนรู้ 

การประเมิน และการปรับปรุงการเรียนรู้ด้วยตนเอง จากการสะท้อนตนเองและการ
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สะท้อนกลับจากหลักสูตรรวมทั้งมีวิจารณญาณในการประเมินข้อมูล ด้วยหลักการของ
วิทยาการระบาดคลินิกและเวชศาสตร์เชิงประจักษ์ 

● การฝึกการเป็นนักวิชาการ (scholarly activity)แพทย์ประจ าบ้านอนุสาขาภาพวินิจฉัย
ชั้นสูงทุกชั้นปี ต้องท างานวิจัยที่ได้ค้นคว้าวิจัยด้วยตนเอง ในรูปแบบ original research 
ที่มีการเก็บข้อมูลแบบ retrospective, prospective หรือ cross-sectional study ที่
มีการกล่าวถึงความเป็นมาของปัญหา วัตถุประสงค์ ระเบียบวิธีก ารศึกษาวิจัย 
ผลงานวิจัย การวิเคราะห์ วิจารณ์ และการสรุปผล ภายใต้การก ากับดูแลของอาจารย์
ผู้ให้การฝึกอบรม 

4)   ทักษะปฏิสัมพันธ์ และการสื่อสาร (Interpersonal and communication skills) โดย
จัดให้ 
● แพทย์ประจ าบ้านอนุสาขาภาพวินิจฉัยชั้นสูงทุกชั้นปีเรียนรู้เกี่ยวกับทักษะปฏิสัมพันธ์ 

และการสื่อสาร 
● แพทย์ประจ าบ้านอนุสาขาภาพวินิจฉัยชั้นสูงทุกชั้นปี ฝึกทักษะในการขอความยินยอม 

ในการตรวจทางรังสีวิทยาวินิจฉัย และการฉีด contrast agent  จากผู้ป่วยหรือญาติ
สายตรง 

● แพทย์ประจ าบ้านอนุสาขาภาพวินิจฉัยชั้นสูงทุกชั้นปี  ฝึกทักษะการสื่อสารใน
สถานการณ์เฉพาะ เช่น การแจ้งข่าวร้าย การจัดการเมื่อเกิดข้อผิดพลาด เป็นต้น 

● แพทย์ประจ าบ้านอนุสาขาภาพวินิจฉัยชั้นสูงทุกชั้นปี ปฏิบัติงานสอนแพทย์ประจ าบ้าน
รุ่นน้อง  

● แพทย์ประจ าบ้านอนุสาขาภาพวินิจฉัยชั้นสูงทุกชั้นปี น าเสนอข้อมูลผู้ป่วยและภาพ
วินิจฉัย แปลผลและวินิจฉัยแยกโรคในกิจกรรมวิชาการ เช่น interdepartmental 
conferences, interesting cases เป็นต้น 

● แพทย์ประจ าบ้านอนุสาขาภาพวินิจฉัยชั้นสูงทุกชั้นปี สามารถเขียนรายงานผลตรวจด้วย
ภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน หรือเหมาะสม 

5)   ความเป็นมืออาชีพ  (Professionalism)  โดยจัดให้ 
● แพทย์ประจ าบ้ านอนุ ส าขาภาพวินิ จฉั ยชั้ นสู งทุ กชั้ นปี   มี การบริ บาลตาม 

หลักเวชจริยศาสตร์ 
● แพทย์ประจ าบ้านอนุสาขาภาพวินิจฉัยชั้นสูงทุกชั้นปี  มีความรับผิดชอบและมีจริยธรรม

อันดีต่อวิชาชีพ 
● แพทย์ประจ าบ้านอนุสาขาภาพวินิจฉัยชั้นสูงทุกชั้นปี เข้าร่วมในกิจกรรมการเรียนการ

สอนของสถาบันฝึกอบรม กิจกรรมแพทยศาสตร์ศึกษาต่อเนื่อง และกิจกรรมที่ให้ความรู้
ทางด้านบูรณาการทั่วไปทางการแพทย์ 

● แพทย์ประจ าบ้านอนุสาขาภาพวินิจฉัยชั้นสูงทุกชั้นปี  พัฒนาให้มีเจตคติที่ดีระหว่างการ
ปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วย โดยเข้าอบรม counselling และ non-technical skills 

● มีแพทย์ประจ าบ้านอนุสาขาภาพวินิจฉัยชั้นสูงทุกชั้นปี มีความสนใจใฝ่รู้ และสามารถ
พัฒนาไปสู่ความเป็นผู้เรียนรู้ ต่อเนื่องตลอดชีวิต 
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6)   การปฏิบัติงานให้เข้ากับระบบ (System-based practice)  โดยจัดให้ 

● แพทย์ประจ าบ้านอนุสาขาภาพวินิจฉัยชั้นสูงทุกชั้นปี มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบ
สุขภาพและระบบยาของประเทศ อาทิ เช่น ระบบประกันสุขภาพ ระบบประกันสังคม 
ระบบสวัสดิการการรักษาพยาบาลของข้าราชการ ระบบประกันชีวิต ระบบการชดเชย
การรักษา และระบบบัญชียาหลักแห่งชาติ เป็นต้น 

● แพทย์ประจ าบ้านอนุสาขาภาพวินิจฉัยชั้นสูงทุกชั้นปีมีความรู้และมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผู้ป่วย เช่น hospital accreditation โดยเฉพาะการดูแล
และการใช้เครื่องมือทางรังสีวิทยา การควบคุมคุณภาพทางรังสีวิทยา การรายงาน
อุบัติการณ์ความเสี่ยงทางรังสีวิทยา และค่าตรวจทางรังสีวิทยาที่พบบ่อย 

● แพทย์ประจ าบ้านอนุสาขาภาพวินิจฉัยชั้นสูงทุกชั้นปีมีความรู้เรื่องความปลอดภัยของ
ผู้ป่วย (patient safety) ทั้งท่ีเกี่ยวข้องกับ contrast agent, radiation safety, 
ultrasound safety และ magnetic resonance (MR) safety  

● แพทย์ประจ าบ้านอนุสาขาภาพวินิจฉัยชั้นสูงทุกชั้นปี มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการใช้
ทรัพยากรสุขภาพอย่างเหมาะสม (cost consciousness) 

● แพทย์ประจ าบ้านอนุสาขาภาพวินิจฉัยชั้นสูงทุกชั้นปีมีความรู้ความเข้าใจเรื่องกฎหมาย
ทางการแพทย์ รวมถึงสิทธิผู้ป่วย  

 
6.1.2   การหมุนเวียนศึกษาและปฏิบัติงาน 

● ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้จัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ให้แพทย์ประจ าบ้านต่อยอด สาขาภาพวินิจฉัยชั้นสูง โดยจัดให้มีการหมุนเวียน
ศึกษาและปฏิบัติงาน ดังต่อไปนี้ 

ระบบวิชา มคว.1 ก าหนด มช. ก าหนด 
Thoracic imaging* ไม่นอ้ยกว่า 3 เดือน 3 เดือน 
Cardiovascular imaging ไม่น้อยกว่า 3 เดือน 3 เดือน 
Gastrointestinal and hepatobiliary imaging* ไม่น้อยกว่า 3 เดือน 3 เดือน 
Genitourinary imaging ไม่น้อยกว่า 3 เดือน 3 เดือน 
Musculoskeletal imaging ไม่น้อยกว่า 3 เดือน 3 เดือน 
Gray-scale and Doppler ultrasound ไม่น้อยกว่า 3 เดือน 5 เดือน 
Elective นอก และ ใน ไม่น้อยกว่า 2 เดือน 2+1 เดือน 
PET + research  1 เดือน 

PET    
รวมเวลาปฏิบัติงาน  24 เดือน 

 
- การท างานวิจัย ให้กระจายตัวศึกษาและด า เนินการตามก าหนดข้อ  6.3  

รวม เวลาทั้งหมดไม่น้อยกว่า 1 เดือน 
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ส าหรับเวลาส่วนที่เหลือ สามารถหมุนเวียนศึกษาและปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ ได้ 
ตามความเหมาะสมในแต่ละสถาบัน และปฏิบัติงานรวมให้ได้ครบ 24 เดือน 

-  ส่วนการเรียนรู้ด้าน Emergency imaging ได้สอดแทรกในการปฏิบัติงานนอกเวลา
ตลอดระยะเวลาการฝึกอบรม การเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ และกิจกรรมทางวิชาการ
อ่ืนๆ ภายในหน่วยรังสีวินิจฉัยและ Interdepartmental conference 

-   ส่วนการเรียนรู้ช่วง elective ได้เปิดโอกาสให้แพทย์ประจ าบ้านสามารถเลือกไป
หมุนเวียนฝึกอบรมในสถาบันการศึกษาอ่ืนทั้งในและต่างประเทศหรือโรงพยาบาลใน
ระบบสาธารณสุขได้อิสระ ตามความสนใจของแพทย์ผู้เข้ารับการฝึกอบรม  

-   การเรียนรู้ในด้านพยาธิวิทยาและ oncologic imaging ยังคงสอดแทรกในการ
ปฏิบัติงานในแต่ละระบบ รวมถึงสัมมนาวิชาการ หรือกิจกรรมทางวิชาการภายใน
ภาควิชา ระหว่างภาควิชาและสหสาขาวิชาชีพ (multimodality conference) 

-   การเรียนรู้ในด้านการท าวิจัย การแพทย์ทางเลือก Basic science for medical 
body imaging, Radiation safety รวมถึง Hospital accreditation จดั
ประสบการณ์แทรกให้ในการอบรมพร้อมหลักสูตรแพทย์ประจ าบ้านทุกปี โดยคณะ
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และทางราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศ
ไทย  

 
6.2   เนื้อหาสังเขปของการฝึกอบรม / หลักสูตร 

6.2.1   ความรู้พื้นฐานของรังสีวิทยาวินิจฉัย รวมถึง basic anatomy ของระบบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
(ดูรายละเอียดในภาคผนวกที่ 3.1)  

6.2.2   โรคหรือภาวะของผู้ป่วยของระบบต่าง ๆ ที่ส าคัญ  (ดูรายละเอียดในภาคผนวกท่ี 3.1)  
แบ่งเป็น 
● ระดับที่ 1 โรคชนิดที่มีความส าคัญและพบบ่อย ซึ่งแพทย์ประจ าบ้านอนุสาขาภาพ

วินิจฉัยชั้นสูงต้องสามารถตรวจวินิจฉัยได้ด้วยตนเอง  
● ระดับที่ 2 โรคที่พบน้อยกว่าระดับ 1 แต่มีความส าคัญ ซึ่งแพทย์ประจ าบ้านอนุสาขา

ภาพวินิจฉัยชั้นสูงควรตรวจวินิจฉัยได้ด้วยตัวเองหรือภายใต้การควบคุมของอาจารย์ 
● ระดับที่ 3 โรคที่ซับซ้อน หรือพบได้น้อยมาก ซึ่งแพทย์ประจ าบ้านอนุสาขาภาพวินิจฉัย

ชั้นสูง อาจตรวจวินิจฉัยได้ หรือสามารถเรียนรู้โดยการศึกษาด้วยตนเอง หรือจากการ
ฟังบรรยาย และภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
(ภาควิชารังสี มช.) ได้จัดให้มีการเรียนรู้โรคในระดับนี้อย่างพอเพียง 

6.2.3   การตรวจหรือหัตถการทางด้านภาพวินิจฉัยช้ันสูงท่ีส าคัญ  (ดูรายละเอียดในภาคผนวกท่ี 3.1)  
แบ่งเป็น 
● ระดับที่1 การตรวจหรือหัตถการที่แพทย์ประจ าบ้านอนุสาขาภาพวินิจฉัยชั้นสูงต้อง

ปฏิบัติได้ด้วยตนเอง  
● ระดับที่ 2 การตรวจหรือหัตถการที่แพทย์ประจ าบ้านอนุสาขาภาพวินิจฉัยชั้นสูงควร

ปฏิบัติได้  ภายใต้การควบคุมของอาจารย์หรือผู้เชี่ยวชาญ  
● ระดับที่ 3 การตรวจหรือหัตถการที่แพทย์ประจ าบ้านอนุสาขาภาพวินิจฉัยชั้นสูงอาจ

ปฏิบัติได้ ช่วยปฏิบัติ หรือได้เห็นภายใต้การควบคุมของอาจารย์หรือผู้เชี่ยวชาญ   
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6.2.4   ความรู้ด้านบูรณาการ (ดูรายละเอียดในภาคผนวกท่ี 3.2)  
● ทักษะในการติดต่อสื่อสารและการสร้างสัมพันธภาพ (Interpersonal and 

communication skill)   
● ความเป็นวิชาชีพแพทย์ (Professionalism) 
● จริยธรรมทางการแพทย์ (Medical ethics) 
● การเรียนรู้แบบเน้นปฏิบัติ (Practice-based learning) และการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

ตลอดชีวิต (Lifelong learning skill) 
● การปฏิบัติงานตามระบบสุขภาพ (System-based practice) 

 
6.3   การท าวิจัย 

6.3.1  การท างานวิจัยเพ่ือวุฒิบัตรฯ อนุสาขาภาพวินิจฉัยชั้นสูง  
● ขั้นตอนการท างานวิจัย  แพทย์ประจ าบ้านอนุสาขาภาพวินิจฉัยชั้นสูงต้องท างานวิจัย 

ได้แก่ งานวิจัยแบบ retrospective, prospective หรือ cross sectional อย่างน้อย 1 
เรื่อง หรือท า systematic review หรือ meta-analysis 1 เรื่อง ในระหว่างการ
ปฏิบัติงาน 2 ปี โดยเป็นผู้วิจัยหลัก งานวิจัยดังกล่าวต้องประกอบด้วยหัวข้อหลักดังนี้ 
o จุดประสงค์ของการวิจัย 
o วิธีการวิจัย 
o ผลการวิจัย 
o การวิจารณ์ผลการวิจัย 
o บทคัดย่อ 

● ขอบเขตความรับผิดชอบ 
เนื่องจากความสามารถในการท าวิจัยด้วยตนเองเป็นสมรรถนะหนึ่งที่แพทย์ประจ า

บ้านอนุสาขาภาพวินิจฉัยชั้นสูง ต้องบรรลุตามหลักสูตรฯ ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2562 และ 
ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์เป็นองค์ประกอบหนึ่งของการประเมินคุณสมบัติผู้ที่จะได้รับ
วุฒิบัตรฯ เมื่อสิ้นสุดการฝึกอบรม ดังนั้น ภาควิชารังสี มช. จะรับผิดชอบการเตรียม
ความพร้อม ให้กับแพทย์ประจ าบ้านอนุสาขาภาพวินิจฉัยชั้นสูง ตั้งแต่การเตรียมโครง
ร่างการวิจัย ไปจนสิ้นสุดการท างานวิจัย โดยก ากับดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาฯ เพ่ือให้
แพทย์ประจ าบ้านสามารถจัดท ารายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์เพ่ือน าส่งราชวิทยาลัยฯ ทั้งนี้
ภาควิชารังสี มช. จะจัดส่งรายงานชื่องานวิจัย อาจารย์ที่ปรึกษา และความคืบหน้าของ
งานวิจัย ตามกรอบเวลาที่ก าหนดไปยังราชวิทยาลัยฯ เพ่ือให้มีการก ากับดูแลอย่างท่ัวถึง  

● คุณลักษณะของงานวิจัย 
o เป็นผลงานที่ริเริ่มใหม่ หรือเป็นงานวิจัยที่ใช้แนวคิดที่มีการศึกษามาก่อนทั้งในและ

ต่างประเทศ แต่น ามาดัดแปลงหรือท าซ้ าในบริบทของสถาบัน 
o แพทย์ประจ าบ้านอนุสาขาภาพวินิจฉัยชั้นสูงและอาจารย์ผู้ด าเนินงานวิจัยทุกคน 

ควรผ่านการอบรมด้านจริยธรรมการวิจัยในคน และ good clinical practice 
(GCP) 

o งานวิจัยทุกเรื่องต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยฯ ของ
สถาบัน (ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) 
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o งานวิจัยทุกเรื่อง ควรด าเนินภายใต้ข้อก าหนดของ GCP หรือระเบียบวิจัยที่ถูกต้อง
และเหมาะสมกับค าถามวิจัย 

o ควรใช้ภาษาอังกฤษในการน าเสนอผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
● สิ่งท่ีต้องปฏิบัติส าหรับการด าเนินการวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับผู้ป่วย 

o เมื่อได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยแล้ว ต้องด าเนินการท า
วิจัยตามข้อตกลงโดยเคร่งครัด รวมถึงมีการลงนามในเอกสารชี้แจงผู้ป่วยหรือ
ผู้แทนเพ่ือให้ยินยอมเข้าร่วมวิจัย โดยเฉพาะในกรณีของ randomized control 
trial หรือ prospective study 

o หากเกิดกรณี อ่ืนนอกเหนือการคาดการณ์ ให้รีบปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษา
โครงการวิจัย หรือคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย กรณีท่ีไม่สามารถปรึกษาได้ ให้
ย้อนกลับไปใช้หลักพ้ืนฐาน 3 ข้อ ของจริยธรรมทางการแพทย์ในการตัดสินใจ คือ 
▪ การถือประโยชน์สุขของผู้ป่วยเป็นหลัก และการไม่ก่อให้เกิดความทุกข์

ทรมานกับผู้ป่วย  
▪ การเคารพสิทธิของผู้ป่วย 
▪ การยึดมั่นในหลักความเสมอภาคของทุกคนในสังคมที่จะได้รับบริการทาง

การแพทย์ ตามมาตรฐาน 
● กรอบการด าเนินงานวิจัย ในเวลา 2 ปี (ไม่น้อยกว่า 24 เดือนของการฝึกอบรม) 

ระยะเวลาประมาณการมีดังนี้  
เดือนที่ ประเภทกิจกรรม 

2-3 จัดเตรียมค าถามวิจัยและติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษา 
4-6 จัดท าโครงร่างงานวิจัย 
6-8 น าเสนอโครงร่างงานวิจัย 

ขออนุมัติจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย 
ขอทุนสนับสนุนงานวิจัยจากแหล่งทุนทั้งภายในและนอกสถาบัน (หากมี) 

8-10 เริ่มเก็บข้อมูล 
15 น าเสนอความคืบหน้างานวิจัย 
16 วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลงานวิจัย 
17 จัดท ารายงานวิจัยฉบับร่างให้อาจารย์ที่ปรึกษาปรับแก้ไข 
20 ส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ต่อสถาบัน เพ่ือส่งต่อไปยังราชวิทยาลัยฯให้

ท าการประเมินผล ส าหรับประกอบคุณสมบัติการเข้าสอบเพ่ือวุฒิบัตรฯ 
21 น าเสนอผลงานวิจัยต่อคณะกรรมการ 
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6.3.2  การรับรอง วุฒิบัตรฯ อนุสาขาภาพวินิจฉัยช้ันสูง ให้มีคุณวุฒิ “เทียบเท่าปริญญาเอก”  
การรับรองคุณวุฒิหรือวุฒิการศึกษา วุฒิบัตร (วว.) ฯ อนุสาขาภาพวินิจฉัยชั้นสูง  

ให้ “เทียบเท่าปริญญาเอก” นั้น ถือเป็นสิทธิส่วนบุคคลและของแต่ละสถาบันที่ให้การฝึกอบรม 
โดยให้เป็นไปตามความสมัครใจของแต่ละสถาบัน ที่ให้การฝึกอบรมฯ และความสมัครใจของ
แพทย์ประจ าบ้านอนุสาขาภาพวินิจฉัยชั้นสูงแต่ละรายด้วย ตามกรอบท่ี มคว.1 วางไว้  

ใน มคว.1 ก าหนดไว้อีกว่า “กรณีท่ีสถาบันฝึกอบรมฯ ไม่สามารถจัดการฝึกอบรมแพทย์
ประจ าบ้านอนุสาขาภาพวินิจฉัยชั้นสูงเพ่ือให้มีการรับรองคุณวุฒิ วว. “เทียบเท่าปริญญา
เอก”ได้ สถาบันนั้นมีสิทธิ์ที่จะไม่จัดการฝึกอบรมแบบที่มีการรับรองคุณวุฒิให้ “เทียบเท่า
ปริญญาเอก”ได้  สถาบันนั้นต้องแจ้งให้แพทย์ประจ าบ้านอนุสาขาภาพวินิจฉัยชั้นสูงทราบ
ตั้งแต่วันเริ่มเปิดรับสมัครเข้าเป็นแพทย์ประจ าบ้านอนุสาขาภาพวินิจฉัยชั้นสูงไปจนถึงวันที่
เริ่มเปิดการฝึกอบรม ในกรณีที่สถาบันฝึกอบรมใดต้องการให้มีการรับรอง วว. ให้มีคุณวุฒิ
ดังกล่าว แต่มีทรัพยากรจ ากัดสถาบันสามารถติดต่อขอความร่วมมือจากอาจารย์และ
ทรัพยากรจากสถาบันอ่ืนมาช่วยได้”  

ดังนั้นหากแพทย์ประจ าบ้านอนุสาขาภาพวินิจฉัยชั้นสูงของ ภาควิชารังสี มช.ที่มีความ
ประสงค์ดังกล่าว ตนเองจะต้องแจ้งให้ภาควิชารังสี มช. ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนว่าจะ
รับการฝึกอบรมที่มีโอกาสได้รับทั้ง วว. และการรับรองวุฒิดังกล่าวให้ “เทียบเท่าปริญญา
เอก” ทั้งการด าเนินอาจกระท าโดยภาควิชารังสีฯ มชเอง หรือความร่วมมือกับสถาบันอ่ืนๆ ที่
มีความพร้อมช่วยเหลือ แพทย์ประจ าบ้านต่อยอดเมื่อประสานงาน ติดต่อสถาบันได้แล้วนั้น 
ภาควิชาฯ จะช่วยด าเนินการด้านเอกสารประสานงานให้ได้ กรณีนี้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
(แพทย์ประจ าบ้านต่อยอด) จะต้องมีผลงานวิจัยโดยที่เป็นผู้วิจัยหลัก และผลงานนั้นต้อง
ตีพิมพ์ในวารสารที่เป็นที่ยอมรับ 

เกณฑ์ มคว.1 ก าหนดไว้ว่า “การที่แพทย์ประจ าบ้านอนุสาขาภาพวินิจฉัยชั้นสูงสอบ
ผ่านและมีสิทธิ์ได้รับวุฒิบัตรฯ อนุสาขาภาพวินิจฉัยชั้นสูงแล้ว หากมีความประสงค์จะให้ราช
วิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย ด าเนินการออกเอกสารเพ่ือรับรองว่า วุฒิบัตรฯ อนุสาขา
ภาพวินิจฉัยชั้นสูง มีคุณวุฒิ “เทียบเท่าปริญญาเอก” นั้น จะต้องท าให้ผลงานวิจัยหรือส่วน
หนึ่งของผลงานวิจัยที่ส่งมาให้ราชวิทยาลัยฯ ประกอบการเข้าสอบ วุฒิบัตรฯ ในครั้งนั้น มี
ลักษณะดังนี้ 
● ผลงานวิจัยต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ในวารสาร

ระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ 

● ให้ใช้ภาษาอังกฤษในการเขียนบทคัดย่อ 
การตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพที่อยู่นอกเหนือประกาศของ 

TCI ให้เป็นบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารที่ถูกคัดเลือกให้อยู่ใน PubMed, Scopus, Web of 
Science หรือ Google Scholar หรือในวารสารนานาชาติที่ใช้ภาษาอังกฤษในบทความหรือ
ในบทคัดย่อและมีการตีพิมพ์วารสารฉบับนี้มานานเกิน 10 ปี 

ในกรณีที่วว.ของท่านได้รับการรับรองว่า “เทียบเท่าปริญญาเอก” ราชวิทยาลัยฯ แนะ
ว่า ห้ามใช้ค าว่า Ph.D. หรือ ปร.ด. ท้ายชื่อในคุณวุฒิ หรือวุฒิการศึกษา และห้ามเขียนค าว่า ดร. 
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น าหน้าชื่อตนเอง แต่สถาบันการศึกษาสามารถใช้ วุฒิบัตรฯ ที่ “เทียบเท่าปริญญาเอก” นี้ มาใช้ให้
ท่านเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรการศึกษา อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตรการศึกษา อาจารย์คุม
วิทยานิพนธ์ หรือเป็นวุฒิการศึกษาประจ าสถานศึกษาได้ โดยเสนอให้สถาบันการศึกษาแสดงวุฒิ
การศึกษาแยกกันดังนี้ 

● มีอาจารย์ “เทียบเท่าปริญญาเอก” จ านวนกี่ท่าน จาก วว.  
● มีอาจารย์ “Ph.Dหรือ ปร.ด. หรือ ปริญญาเอก” จ านวนกี่ท่าน 

ดังนั้น วุฒิบัตรฯ หรือ หนังสืออนุมัติฯ ของท่านที่ได้รับการรับรองวุฒิการศึกษานี้อาจจะ
มีค าว่า “เทียบเท่าปริญญาเอก” ต่อท้ายได้เท่านั้น ” 

 

6.4   จ านวนปีการฝึกอบรม  ไม่น้อยกว่า  2  ปี 
 

6.5   การบริหารการจัดการฝึกอบรม 
ภาควิชารังสีฯ มช. จะจัดการฝึกอบรมตามเกณฑ์แนะน าของ มคว.1 และระเบียบของคณะแพทย์ฯ มช. 

โดยสภาวะการปฏิบัติงานมีดังต่อไปนี้   
6.5.1   ให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการ (รวมถึงการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ) ที่

เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรม ระบุกฎเกณฑ์และประกาศให้ชัดเจน เรื่องเงื่อนไขงานบริบาล และ
ความรับผิดชอบของผู้เข้ารับการฝึกอบรม  (โปรดติดตามรายละเอียดในเอกสารอ้างอิงภาคผนวก 
7 และ 8 และคู่มือแพทย์ประจ าบ้านต่อยอด เพ่ือให้เกิดความทันสมัยในแต่ละปีการศึกษา)  

6.5.2   มีการก าหนดการฝึกอบรมทดแทนในกรณีที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีการลาพัก เช่น การลาคลอด
บุตร การเจ็บป่วย การเกณฑ์ทหาร การถูกเรียกฝึกก าลังส ารอง การศึกษาดูงานนอกแผนการ
ฝึกอบรม / หลักสูตร เป็นต้น 

6.5.3   จัดมีค่าตอบแทนผู้เข้ารับการฝึกอบรมอย่างเหมาะสมกับต าแหน่งและงานที่ได้รับมอบหมาย 
(อ้างอิงตามประกาศนโยบายคณะแพทย์ฯ และโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ซึ่งศึกษาได้
จากคู่มือแพทย์ประจ าบ้านต่อยอด และ ภาคผนวก 7)  

6.5.4   ควรมีการระบุชั่วโมงการท างาน การลาพักผ่อน และการลาป่วย ที่เหมาะสม (อ้างอิงตามประกาศ
นโยบายคณะแพทย์ฯ และโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ซึ่งระบุไว้ในคู่มือแพทย์ประจ าบ้าน
ต่อยอด และ ภาคผนวก 7) 

6.5.5   สภาวะสิ่งแวดล้อมการท างานที่เหมาะสมให้กับผู้รับการฝึกอบรม  
 

6.6   การวัดและประเมินผล 
การวัดและประเมินผลผู้เข้ารับการฝึกอบรม ประกอบด้วย 

6.6.1   แจ้งกระบวนการวัดและประเมินผลให้ผู้รับการฝึกอบรม 
● ภาควิชารังสีฯ มช. จะแจ้งกระบวนการวัดและประเมินผลให้ผู้รับการฝึกอบรมรับทราบ

ก่อนการฝึกอบรม  
● มีการตรวจสอบความถูกต้องของการวัดและการประเมินผล 
● มีกระบวนการของการอุทธรณ์หากผู้รับการฝึกอบรมร้องขอ  

(ภาคผนวก 6 เรื่องระบบการอุทธรณ์)  
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6.6.2   การวัดและประเมินผลระหว่างการฝึกอบรม 
การประเมินระหว่างการฝึกอบรม  

เกณฑ์ มคว.1 ก าหนดให้สถาบันฝึกอบรมจะต้องจัดให้มีการประเมินแพทย์ประจ าบ้าน 
อนุสาขาภาพวินิจฉัยชั้นสูงที่เข้ารับการฝึกอบรมระหว่างการฝึกอบรม ครอบคลุมทั้งด้านความรู้ ทักษะ เจตคติ 
และกิจกรรมทางการแพทย์ ในมิติต่าง ๆ ดังนี้ 

มิติที่ 1  ประเมินสมรรถนะ EPA โดยอาจารย์ผู้ฝึกอบรมตามที่ก าหนดในหลักสูตร  
มิติที่ 2  การรายงานผลการสอบจัดโดยสถาบัน  (ผ่าน / ไม่ผ่าน)  
มิติที่ 3  การรายงานประสบการณ์เรียนรู้จากผู้ป่วย (portfolio / Log book) 
มิติที่ 4  การรายงานประสบการณ์วิจัย  
มิติที่ 5  การร่วมกิจกรรมประชุมวิชาการทางรังสีวิทยา  
มิติที่ 6  การรายงานประสบการณ์เรียนรู้จาก counselling, non-technical skills    

และ workshop   
มิติที่ 7  การประเมินสมรรถนะด้าน professionalism และ interpersonal and  
           communication skills โดยอาจารย์และผู้ร่วมงาน  
ดังนี้ ภาควิชารังสีฯ มช. จะด าเนินตามข้อก าหนดดังกล่าว ซึ่งสามารถศึกษาเพ่ิมเติมได้
จากภาคผนวก 4 การวัดและประเมินผลระหว่างการฝึกอบรมและคู่มือแพทย์ประจ า
บ้านต่อยอด  

6.6.3   เกณฑ์การการเลื่อนชั้นปีและแนวทางการด าเนินการ 
● เกณฑ์การเลื่อนชั้นปี ประกอบด้วย 

o การบันทึกข้อมูล portfolio ในแต่ละการหมุนปฏิบัติงาน (rotation) เป็นไปตามที่
ราชวิทยาลัยฯ ก าหนด  

o ผลการประเมินผู้เข้ารับการฝึกอบรมในมิติ 1-6 เป็นไปตามท่ีราชวิทยาลัยฯ ก าหนด 
● แนวทางการด าเนินการบันทึกข้อมูลการประเมินแพทย์ประจ าบ้านอนุสาขาภาพวินิจฉัย

ชั้นสูงที่เข้ารับการฝึกอบรมท า โดย 
o ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ท าการบันทึกข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้อง ลงใน portfolio ตามที่

ราชวิทยาลัยฯ ก าหนดในแต่ละการหมุนปฏิบัติงาน 
o ภาควิชารังสีฯ มช. ซึ่งเป็นสถาบันฝึกอบรม จะท าการบันทึกข้อมูลการประเมินแพทย์

ประจ าบ้านอนุสาขาภาพวินิจฉัยชั้นสูงที่เข้ารับการฝึกอบรมในมิติที่ 1-6 ทั้ง
รายบุคคลและรายสถาบัน ส่งมาที่ราชวิทยาลัยฯ เพ่ือรายงานผลมายังคณะ 
กรรมการฝึกอบรมและสอบฯ ตามที่ก าหนด (ส่วนผลการประเมินในมิติที่ 7 คณะ 
กรรมการฝึกอบรมและสอบฯ อาจร้องขอเพ่ือประกอบการพิจารณาหรือไม่ก็ได้)  

6.6.4   การวัดและประเมินผลเพื่อวุฒิบัตรฯ  
● ผู้เข้ารับการประเมินการสอบเพื่อวุฒิบัตรฯ 

ในการประเมินวุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
อนุสาขาภาพวินิจฉัยชั้นสูงนั้น  ผู้เข้ารับการประเมินต้องเป็นผู้ที่ได้รับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพเวชกรรมตามพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2525 และจะต้องมี
คุณสมบัติครบถ้วนดังต่อไปนี้  
o คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ  
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▪ ผ่านการฝึกอบรมตามหลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านเพ่ือวุฒิบัตร
แสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขาภาพ
วินิจฉัยชั้นสูง ในภาควิชารังสี มช. ซึ่งเป็นสถาบันฝึกอบรมที่ได้รับการรับรอง
จากแพทยสภา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80ของระยะเวลาการฝึกอบรม และ
ภาควิชารังสี มช. เห็นสมควรให้เข้าสอบ 

▪ ผ่านการประเมินภายในของภาควิชารังสี มช. ซึ่งเป็นสถาบันฝึกอบรม และ
ภาควิชารังสี มช. เห็นสมควรให้เข้าสอบ 

▪ เป็นผู้ได้รับวุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมัติแสดงความรู้ความช านาญในการ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย หรือสาขารังสีวิทยาทั่วไป 

▪ มีผลงานวิจัย 1 เรื่อง 

o เอกสารประกอบ  
▪ เอกสารรับรองจากสถาบันฝึกอบรมตามที่ก าหนดในข้อ (1) 
▪ บทความงานวิ จั ย ฉบั บสมบู รณ์ ห รื อ ในรู ปแบบที่ พ ร้ อมส่ ง ตี พิ ม พ์  

(manuscript)และใบรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 
▪ ส าเนาวุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมัติแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบ

วิชาชีพเวชกรรม สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย หรือสาขารังสีวิทยาทั่วไป 

 
● วิธีการประเมิน  

o ผู้เข้ารับการประเมิน จะต้องผ่านการทดสอบความรู้ ดังต่อไปนี้ 
▪ การสอบข้อเขียน. 

▪ การสอบปากเปล่า 

o เกณฑ์การสอบผ่าน  
▪ เกณฑ์การสอบผ่านต้องสอบผ่านเกณฑ์ขั้นต่ าตามเกณฑ์ที่คณะอนุกรรมการ

ฝึกอบรมและสอบฯ อนุสาขาภาพวินิจฉัยชั้นสูง ก าหนด ทั้งนี้คุณสมบัติของผู้
มีสิทธิสอบ วิธีการประเมิน เกณฑ์การตัดสินต้องสอดคล้องกับข้อบังคับแพทย
สภา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การออกหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตรแสดงความรู้ความ
ช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2552 

▪ ผู้ผ่านการประเมินต้องสอบผ่านเกณฑ์ขั้นต่ าในการสอบข้อเขียนและการสอบ
ปากเปล่า จึงจะมีสิทธิได้รับวุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม อนุสาขาภาพวินิจฉัยชั้นสูง จากแพทยสภา 

o ในกรณีที่ผู้เข้ารับการประเมินสอบไม่ผ่านการประเมินในประเภทใด ให้สอบซ่อม
เฉพาะการประเมินในประเภทนั้น ๆ ตามการเปิดสอบของราชวิทยาลัยฯ  
เป็นกรณี ๆ ไป 

o ผู้ผ่านการฝึกอบรม แต่ไม่ผ่านการประเมินจะมีสิทธิได้รับใบรับรองการฝึกอบรม  
อนุสาขาภาพวินิจฉัยชั้นสูงจากสถาบันที่เข้ารับการฝึกอบรม 
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6.6.5   การประเมินเพื่อหนังสืออนุมัติฯ 
อาศัยตามเกณฑ์ มคว.1 ซึ่งก าหนดไว้ดังนี้  
ในการประเมินเพ่ือหนังสืออนุมัติแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

อนุสาขาภาพวินิจฉัยชั้นสูง ผู้เข้ารับการประเมินต้องเป็นผู้ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม
ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2525 และต้องมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 

● เป็นผู้ได้รับวุฒิบัตรฯ หรือหนังสืออนุมัติฯ อนุสาขาภาพวินิจฉัยชั้นสูง หรือเทียบเท่า 
จากสถาบันในต่างประเทศที่ราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทยรับรอง โดยความ
เห็นชอบของแพทยสภา 

● เป็นผู้ที่ได้ปฏิบัติงานในอนุสาขาภาพวินิจฉัยชั้นสูงมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี ตาม
เงื่อนไขที่ราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทยก าหนด ทั้งนี้สถานที่ปฏิบัติงาน 
ลักษณะและปริมาณงานที่ปฏิบัติ เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด ดังนี้ 
o สถานบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่สามารถเป็นสถานที่ปฏิบัติงาน

จะต้องมีคุณสมบัติและมีภาระงานของอนุสาขาภาพวินิจฉัยชั้นสูง อนุโลมตาม
เกณฑ์ท่ัวไปและเกณฑ์เฉพาะส าหรับสถาบันฝึกอบรมที่ราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่ง
ประเทศไทยก าหนด ในเกณฑ์หลักสูตรการฝึกอบรมส าหรับอนุสาขาภาพวินิจฉัย
ชั้นสูงและได้รับการรับรองจากราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย 

o  ลักษณะและปริมาณงานที่จะต้องปฏิบัติเพ่ือการสอบหนังสืออนุมัติฯ ให้เป็นไปตาม
เกณฑ์ที่ราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทยก าหนดส าหรับอนุสาขาภาพ
วินิจฉัยชั้นสูง 

● ส าหรับการสอบเพ่ือหนังสืออนุมัติฯ คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ มีสิทธิ
พิจารณายกเว้นการสอบขั้นตอนใดหรือส่วนใดให้แก่ผู้ที่ได้รับวุฒิบัตรฯ หรือหนังสือ
อนุมัติฯ อนุสาขาภาพวินิจฉัยชั้นสูงหรือเทียบเท่า จากสถาบันในต่างประเทศที่ ราช
วิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทยรับรองโดยความเห็นชอบจากแพทยสภาและอาจ
พิจารณายกเว้นการสอบขั้นตอนใดหรือส่วนใดเป็นการเฉพาะรายให้แก่ผู้ที่ปฏิบัติงานใน
อนุสาขาภาพวินิจฉัยชั้นสูงมาแล้วเกิน 10 ปี ทั้งนี้ต้องเป็นการปฏิบัติงานในอนุสาขาฯ 
ต่อเนื่องกันมาตลอดจนถึงวันที่ยื่นค าขอสอบ 

นอกจากนี้อาจต้องมีคุณสมบัติอ่ืนเพ่ิมเติมตามเกณฑ์ที่คณะอนุกรรมการฝึกอบรม
และ สอบฯ อนุสาขาภาพวินิจฉัยชั้นสูงก าหนด   

ผู้ เข้ารับการประเมินจะต้องผ่านการทดสอบความรู้ โดยคณะอนุกรรมการ
ฝึกอบรมและสอบฯ อนุสาขาภาพวินิจฉัยชั้นสูง โดยการทดสอบความรู้เป็นไปตาม
เกณฑ์ที่คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯก าหนด ทั้งนี้คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสอบ 
วิธีการประเมิน เกณฑ์การตัดสินต้องสอดคล้องกับข้อบังคั บ แพทยสภาว่าด้วย
หลักเกณฑ์การออกหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2552 

ผู้ผ่านการประเมินจะมีสิทธิได้รับหนังสืออนุมัติแสดงความรู้ความช านาญในการ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขาภาพวินิจฉัยชั้นสูง จากแพทยสภา 
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7. การรับและคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
7.1  คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

7.1.1  ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมแล้ว 
และต้องมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 

● เป็นผู้ได้รับวุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมัติแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพ
เวชกรรม สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย หรือสาขารังสีวิทยาทั่วไป 

● เป็นผู้มีสิทธิ์สอบเพ่ือวุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมัติแสดงความรู้ความช านาญในการ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขารังสีวิทยาวินิจฉัยในปีการศึกษานั้น (ในกรณีที่สอบ
วุฒิบัตรฯ สาขารังสีวิทยาวินิจฉัยไม่ผ่าน อนุญาตให้เรียนได้ แต่ก่อนที่จะสอบวุฒิบัตรฯ 
อนุสาขาภาพวินิจฉัยชั้นสูง ต้องผ่านวุฒิบัตรฯ สาขารังสีวิทยาวินิจฉัยก่อน) 

7.1.2  มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์แพทยสภาในการเข้ารับการฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทาง 
7.1.3  เอกสารประกอบตามประกาศของแพทยสภา ราชวิทยาลัยรังสีแพทย์ รวมถึงข้อก าหนดของ

ภาควิชารังฯ มช. ซึ่งเป็นสถาบันฝึกอบรม  
 

7.2  การคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
  ภาควิชารังสีฯ มช. ซึ่งเป็นสถาบันฝึกอบรมมีการด าเนินการเกี่ยวกับการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรมดังนี้ 

7.2.1  แต่งตั้งคณะกรรมการการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
7.2.2  มีเกณฑ์การคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นลายลักษณ์อักษร 
7.2.3  กระบวนการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีวิธีการยึดหลักความเสมอภาค โปร่งใส และ

ตรวจสอบได้ (จะได้ประกาศในรายละเอียดทุกปี ในรอบการสมัครของแพทยสภา) 
 

7.3  จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
ราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย ก าหนดให้สถาบันฝึกอบรมรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ใน

สัดส่วนปีละ 1 คน ต่ออาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรมเต็มเวลาอย่างน้อย 2 คน รวมทั้งต้องมีงานบริการขั้นต่ าสุด 
ตามท่ีก าหนดตามตารางต่อไปนี้  

 
จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมชัน้ปีละ ต่อ จ านวนอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม  

(ราย / ป)ี 
จ านวนผู้ป่วย / หัตถการ / สิ่งส่ง

ตรวจฯลฯ  (ปีละ) 
1:2 2:4 3:6 4:8 5:10 6:12 7:14 8:16 

1. Grayscale Ultrasound 200 400 600 800 1,000 1,200 1,400 1,600 
2. Color Doppler Ultrasound 100 150 200 250 300 350 400 450 
3. Computed Tomography 
(CT) 

350 700 1,050 1,400 1,750 2,100 2,450 2,800 

4. Magnetic Resonance 
Imaging (MRI) 

100 200 300 400 500 600 700 800 

**สามารถใช้สถิติจากสถาบันฝึกอบรมสมทบ หรือร่วมฝึกอบรม หรอืฝึกอบรมกิจกรรมเลือกได้ 
 ในส่วนของ ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีอาจารย์ปฏิบัติงานเต็มเวลาใน
วุฒิอนุสาขาภาพวินิจฉัยที่แพทยสภารับรองจ านวน 9 ท่าน จ านวนแพทย์ประจ าบ้านต่อยอด มีสัดส่วนได้ 4 อัตรา 
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ตามเกณฑ์  รวมทั้ งมีจ านวนงานบริการการตรวจ plain film, ultrasound, CT, MRI, breast imaging, 
fluoroscopy สูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด 

 
8. อาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม 

เกณฑ์ มคว.1 ก าหนดให้สถาบันการฝึกอบรมต้องมีคณะกรรมการซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบและอ านาจใน
การจัดการ การประสานงาน การบริหาร และการประเมินผล ส าหรับแต่ละขั้นตอนของการฝึกอบรม รวมถึง
การให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เหมาะสมมีส่วนร่วมในการวางแผนการฝึกอบรม  โดยก าหนดคุณสมบัติและหน้าที่
ของคณะกรรมการ  ดังนี้ 

8.1 คุณสมบัติของประธานการฝึกอบรม 
ต้องเป็นแพทย์ซึ่งได้รับวุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมัติแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบ

วิชาชีพเวชกรรม อนุสาขาภาพวินิจฉัยชั้นสูง และปฏิบัติงานด้านภาพวินิจฉัยชั้นสูง  อย่างน้อย 5 ปี
ภายหลังได้รับวุฒิบัตรฯ หรือหนังสืออนุมัติฯ 

8.2 คุณสมบัติและจ านวนของอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม  
8.2.1   คุณสมบัติของอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม 

  ต้องเป็นแพทย์ซึ่งได้รับวุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมัติแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม อนุสาขาภาพวินิจฉัยชั้นสูง และต้องปฏิบัติงานด้านภาพวินิจฉัยชั้นสูง อย่างน้อย 2 ปี 

         8.2.2 จ านวนอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม    
ต้องมีจ านวนอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรมปฏิบัติงานเต็มเวลาอย่างน้อย 1 คน ต่อจ านวนผู้เข้ารับ

การอบรม 1 คน หากมีจ านวนอาจารย์ให้ฝึกอบรมเต็มเวลาไม่พอ อาจให้มีอาจารย์แบบไม่เต็มเวลาได้ 
โดยมีข้อก าหนดดังนี้ 

● จ านวนอาจารย์แบบไม่เต็มเวลาต้องไม่มากกว่าร้อยละ 50 ของจ านวนอาจารย์เต็มเวลา 
● ภาระงานของอาจารย์แบบไม่เต็มเวลาแต่ละคนต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของภาระงาน

อาจารย์เต็มเวลาเพ่ือให้สามารถติดตามความก้าวหน้าของผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ 
สถาบันฝึกอบรมต้องก าหนดและด าเนินนโยบายการสรรหาและคัดเลือกอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรมให้

สอดคล้องกับพันธกิจของแผนการฝึกอบรม / หลักสูตร ระบุคุณสมบัติของอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรมที่ชัดเจน โดย
ครอบคลุมความช านาญที่ต้องการ ได้แก่ คุณสมบัติทางวิชาการ ความเป็นครู และความช านาญทางคลินิก 

สถาบันฝึกอบรมต้องระบุหน้าที่ความรับผิดชอบ ภาระงานของอาจารย์ และสมดุลระหว่างงานด้าน
การศึกษา การวิจัย อาจารย์ต่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่แพทยสภาก าหนดไว้  อาจารย์จะต้องมี
เวลาเพียงพอส าหรับการให้การฝึกอบรม ให้ค าปรึกษา และก ากับดูแล นอกจากนั้นอาจารย์ยังต้องมีการพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่องทั้งทางด้านการแพทย์และด้านแพทยศาสตรศึกษา  สถาบันฝึกอบรมต้องจัดให้มีการพัฒนา
อาจารย์อย่างเป็นระบบ และมีการประเมินอาจารย์เป็นระยะ 

ในกรณีที่สัดส่วนของอาจารย์ต่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมลดลงกว่าที่ได้รับอนุมัติไว้ สถาบันควรพิจารณาลด
จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมลงตามความเหมาะสม เพ่ือคงคุณภาพการฝึกอบรมไว้ 

เอกสารรายละเอียดคณาจารย์ฯ ของ ภาควิชารังสีฯ มช. ซึ่งเป็นสถาบันฝึกอบรมแสดงไว้ในภาคผนวก 
แนบท้าย 
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9. ทรัพยากรทางการศึกษา  
เกณฑ์ มคว. 1 ก าหนดให้สถาบันฝึกอบรมต้องก าหนดและด าเนินนโยบายเกี่ยวกับทรัพยากรการศึกษาให้

ครอบคลุมประเด็น ดังต่อไปนี้ 
9.1  สถานที่และโอกาสในการเรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติการเข้าถึงแหล่งข้อมูลทางวิชาการที่

ทันสมัย (แสดงในเอกสารภาคผนวกท่ี 2) 
9.2  สามารถใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้อย่างเพียงพอ มีอุปกรณ์ส าหรับฝึกอบรม

ภาคปฏิบัติและมีสิ่งแวดล้อมทางการศึกษาท่ีปลอดภัย  
9.3  การคัดเลือกและรับรองการเป็นสถานที่ส าหรับการฝึกอบรม จ านวนผู้ป่วยเพียงพอ และชนิดของผู้ป่วย

หลากหลายสอดคล้องกับผลลัพธ์ของการเรียนรู้ที่คาดหวัง ทั้งผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน และผู้ป่วยนอกเวลา
ราชการ 

9.4  การเข้าถึงสิ่งอ านวยความสะดวกทางคลินิกและการเรียนภาคปฏิบัติที่พอเพียงส าหรับสนับสนุนการ
เรียนรู้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ส าหรับการเรียนรู้ที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถเข้าถึงได้ มีการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารให้เป็นส่วนหนึ่งของการฝึกอบรมอย่างมีประสิทธิภาพและถูกหลักจริยธรรม 

9.5  การจัดประสบการณ์ในการปฏิบัติงานเป็นทีมร่วมกับผู้ร่วมงานและบุคลากรวิชาชีพอ่ืน เพ่ือให้สามารถ
ประยุกต์ความรู้พื้นฐานและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในสาขาวิชาที่ฝึกอบรม รวมทั้งมีการบูรณาการ
และสมดุลระหว่างการฝึกอบรมกับการวิจัยอย่างเพียงพอ 

9.6  การน าความเชี่ยวชาญทางแพทยศาสตร์ศึกษามาใช้ในการจัดท าแผนการฝึกอบรม การด าเนินการ
ฝึกอบรม การประเมินการฝึกอบรม 

9.7  การฝึกอบรมในสถาบันอ่ืน ทั้งในและนอกประเทศ ตามที่ระบุไว้ในหลักสูตรตลอดจนระบบการโอนผล
การฝึกอบรม 
เอกสารรายละเอียดทรัพยากรของภาควิชารังสีฯ มช. ซึ่งเป็นสถาบันฝึกอบรมแสดงไว้ในภาคผนวกที่ 2 
แนบท้าย 
 

10. การประเมินแผนการฝึกอบรม / หลักสูตร 
ภาควิชารังสีฯ มช. ซึ่งเป็นสถาบันฝึกอบรม ได้ก ากับดูแลการฝึกอบรมให้เป็นไปตามแผนการฝึกอบรม 

หลักสูตรเป็นประจ า มีกลไกส าหรับการประเมินหลักสูตรและน าไปใช้จริง การประเมินแผนการฝึกอบรม / 
หลักสูตร ครอบคลุม ตามเกณฑ์ที่ระบุไว้ใน มคว.1 ในด้าน  
10.1  พันธกิจของแผนการฝึกอบรม / หลักสูตร 
10.2  ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่พึงประสงค์ 
10.3  แผนการฝึกอบรม 
10.4  ขั้นตอนการด าเนินงานของแผนการฝึกอบรม 
10.5  การวัดและประเมินผล 
10.6  พัฒนาการของผู้รับการฝึกอบรม 
10.7  ทรัพยากรทางการศึกษา 
10.8  คุณสมบัติของอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม 
10.9  ความสัมพันธ์ระหว่างนโยบายการรับสมัครผู้รับการฝึกอบรมและความต้องการของระบบสุขภาพ  
10.10  สถาบันฝึกอบรมร่วม 
10.11  ข้อควรปรับปรุง 
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 ทั้งนี้ ภาควิชารังสีฯ มช. ซึ่งเป็นสถาบันฝึกอบรมได้แสวงหาข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการฝึกอบรม 
/ หลักสูตรจากผู้ให้การฝึกอบรม ผู้เข้ารับการฝึกอบรม นายจ้าง และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก รวมถึงการใช้
ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับความสามารถในการปฏิบัติงานของแพทย์ผู้ส าเร็จการฝึกอบรม ในการประเมิน
การฝึกอบรม / หลักสูตร   

เอกสารรายละเอียดการประเมินฯ ภาควิชารังสีฯ มช. ซึ่งเป็นสถาบันฝึกอบรมแสดงไว้ใน
ภาคผนวกท่ี 13 แนบท้าย  

 

11. การทบทวนและการพัฒนา 
เกณฑ์ มคว.1 ระบุ “ราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย เป็นผู้รับผิดชอบดูแลการฝึกอบรมและ

ทบทวน / พัฒนาสถาบันฝึกอบรม  จัดให้มีการทบทวนและพัฒนาคุณภาพของหลักสูตรฝึกอบรมเป็นระยะ ๆ 
หรืออย่างน้อยทุก 5 ปี  ปรับปรุงกระบวนการ โครงสร้าง เนื้อหา ผลลัพธ์ และสมรรถนะของผู้ส าเร็จการ
ฝึกอบรม รวมถึงการวัดและการประเมินผลและสภาพแวดล้อมในการฝึกอบรม ให้ทันสมัยอยู่เสมอ ปรับปรุง
แก้ข้อบกพร่องที่ตรวจพบ มีข้อมูลอ้างอิง และแจ้งผลการทบทวน และพัฒนาให้แพทยสภารับทราบ” ทั้งนี้ 
ภาควิชารังสี มช. ซึ่งเป็นสถาบันฝึกอบรม จะด าเนินตามนโยบายจากราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย
และแพทยสภาอย่างสม่ าเสมอ  

เอกสารรายละเอียดการทบทวนและการพัฒนา ภาควิชารังสีฯ มช. ซึ่งเป็นสถาบันฝึกอบรมแสดง
ไว้ในภาคผนวกท่ี 13 แนบท้าย  

 

12. ธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการ 
ภาควิชารังสี มช. ซึ่งเป็นสถาบันฝึกอบรมต้องด าเนินการเพ่ือแสดงให้เห็นถึงธรรมาภิบาลและการ

บริหารจัดการหลักสูตรฯ ดังต่อไปนี้ 
12.1  บริหารจัดการหลักสูตรให้สอดคล้องกับกฎระเบียบที่ก าหนดไว้ในด้านต่าง ๆ ได้แก่ การรับสมัครผู้เข้า

รับการฝึกอบรม (เกณฑ์การคัดเลือกและจ านวนที่รับ) กระบวนการฝึกอบรม การวัดและประเมินผล 
และผลลัพธ์ของการฝึกอบรมที่พึงประสงค์ การออกเอกสารที่แสดงถึงการส าเร็จการฝึกอบรมในแต่ละ
ระดับ หรือ หลักฐานอย่างเป็นทางการอ่ืน ๆ ที่สามารถใช้เป็นหลักฐานแสดงการผ่านการฝึกอบรมใน
ระดับนั้นได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

12.2  ก าหนดหน้าที่รับผิดชอบและอ านาจในการบริหารจัดการงบประมาณของแผนการฝึกอบรม / 
หลักสูตรให้สอดคล้องกับความจ าเป็นด้านการฝึกอบรม 

12.3  มีบุคลากรปฏิบัติงานและมีความเชี่ยวชาญที่เหมาะสมเพ่ือสนับสนุนการด าเนินการของการฝึกอบรม
และกิจกรรมอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง  

12.4  มีการบริหารจัดการที่ดีและใช้ทรัพยากรได้อย่างเหมาะสม 
12.5  จัดให้มีให้มีจ านวนสาขาความเชี่ยวชาญทางการแพทย์และหน่วยงานสนับสนุนด้านอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง

ครบถ้วนสอดคล้องกับข้อบังคับและประกาศของแพทยสภาในการเปิดการฝึกอบรม 
 

13. การประกันคุณภาพการฝึกอบรม  
ราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย ก าหนดให้สถาบันฝึกอบรมที่จะได้รับการอนุมัติให้จัดการ

ฝึกอบรม จะต้องผ่านการประเมินความพร้อมในการเป็นสถาบันฝึกอบรม และสถาบันฝึกอบรมจะต้องจัดให้มี
การประกันคุณภาพการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องดังนี้ 
13.1  การประกันคุณภาพการฝึกอบรมภายใน สถาบันฝึกอบรมจะต้องจัดให้มีระบบและกลไกการประกัน

คุณภาพการฝึกอบรมภายใน อย่างน้อยทุก 2 ปี 
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13.2  การประกันคุณภาพการฝึกอบรมภายนอก สถาบันฝึกอบรมจะต้องได้รับการประเมินคุณภาพจาก
คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ อย่างน้อยทุก 5 ปี 

ดังนี้แล้ว ภาควิชารังสี มช. ซึ่งเป็นสถาบันการฝึกอบรมจะด าเนินตามระเบียบและนโยบายอย่าง
เคร่งครัด รายละเอียด  เอกสารรายละเอียดการประกันคุณภาพฯ ภาควิชารังสีฯ มช. แสดงไว้ใน
ภาคผนวกท่ี 13 แนบท้าย  
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ภาคผนวกที่  1 

รายนามคณะอนุกรรมการต่างๆ ในหลักสูตรอนุสาขาภาพวินิจฉัยช้ันสูง  
ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2562 

 

1. คณะอนุกรรมการบริหารหลักสูตร  

ล าดับ ชื่อ นามสกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ 
1 รศ.พญ.สุวลี พจมานวิพุธ ที่ปรึกษา หนังสืออนุมัติภาพวินิจฉัยชั้นสูง 
2 รศ. พญ.จันทิมา เอ้ือตรงจิตต์ ประธานหลักสูตรฯ  หนังสืออนุมัติภาพวินิจฉัยชั้นสูง 
3 ผศ. พญ.วิทธนี ณ เชียงใหม่ กรรมการ หนังสืออนุมัติภาพวินิจฉัยชั้นสูง 
4 ผศ. นพ.ธนพ ศรีสุวรรณ กรรมการ หนังสืออนุมัติภาพวินิจฉัยชั้นสูง 
5 ผศ. นพ.ยุทธพันธ์ วรรณโสภา กรรมการ วุฒิบัตรรังสีวิทยาวินิจฉัย 
6 อ.พญ.ลลิตา ฮ่ันตระกูล กรรมการ วุฒิบัตรภาพวินิจฉัยชั้นสูง 
7 อ.นพ.ธานัท กันธะวัง กรรมการ วุฒิบัตรภาพวินิจฉัยชั้นสูง 
8 ตัวแทนแพทย์ประจ าบ้าน กรรมการ  
9 ทีมเลขานุการภาควิชาฯ กรรมการและเลขานุการ 

 

โดยให้คณะกรรมการดังกล่าว มีหน้าที่ 
1. ก าหนดเนื้อหากระบวนวิชาที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
2. วางแผน และก าหนดรูปแบบการจัดการเรียนการสอน 
3. ก าหนดสื่อการเรียนรู้ให้สอดคล้อง 
4. ติดตามและประเมินผลการเรียนการสอนในหลักสูตร 
5. พัฒนาศักยภาพนักศึกษา และการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
6. เตรียมความพร้อมเพ่ือการตรวจประเมินคุณภาพ การฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน เพ่ือวุฒิบัตร

แสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ทุกสาขา ของภาควิชารังสีวิทยา คณะ
แพทยศาสตร์ มช. 

7. จัดท าเกณฑ์และด าเนินการประเมินการฝึกอบรมหลักสูตร 
8. จัดสรรอาจารย์ที่ปรึกษาให้แพทย์ประจ าบ้าน  
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2. คณะอนุกรรมการพัฒนาหลักสูตรและเกณฑ์การฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านเพื่อวุฒิบัตรสาขาภาพวินิจฉัย
ชั้นสูง ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2563  

1 รศ. นพ.อรรถวุฒิ  ดีสมโชค รองคณบดฝี่ายวิชาการที่ปรึกษา 
2 รศ. พญ. สุวลี            พจมานวิพุธ หัวหน้าภาควิชารังสีวิทยา ท่ีปรึกษา 
3 รศ. พญ. จันทิมา        เอื้อตรงจิตต ์ ประธานหลักสตูรและคณะอนุกรรมการ 
4 รศ. พญ.นัทธยา ปัทมภาสพงษ ์ อนุกรรมการ (ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ) 
5 ผศ. พญ.วิทธน ี ณ เชียงใหม ่ อนุกรรมการ (ระบบทางเดินอาหาร) 
6 ผศ. นพ.ยุทธพันธ์      วรรณโสภา อนุกรรมการ (ระบบทรวงอก) 
7 ผศ. นพ.ธนพ ศรีสุวรรณ อนุกรรมการ (ระบบหัวใจและหลอดเลือด) 
8 อ. พญ.ลลติา           ฮั่นตระกูล อนุกรรมการ (ระบบทางเดินปสัสาวะและเต้านม) 
9 อ. พญ.ถวิกา แก้วเชื้อ อนุกรรมการ (เวชศาสตร์นิวเคลียร์) 
10 รศ. นพ.ชัยยุทธ เจริญธรรม อนุกรรมการ (ภาควิชาอายุรศาสตร์) 
11 อ. พญ.สภาวรรณ ์ เวชการณ ์ อนุกรรมการ โรงพยาบาลศูนยล์ าปาง 
12 ตัวแทนแพทย์ประจ าบ้านต่อยอด อนุกรรมการ ตัวแทนแพทย์ประจ าบ้านต่อยอด 
13 อ. นพ.ธานัท กันธะวัง  อนุกรรมการ (ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ) และเลขานุการ 
14 นางสาวนุชนารถ ชุ่มชื่น ผู้ช่วยเลขานุการ 
    

โดยให้คณะกรรมการดังกล่าว มีหน้าที่ 
1.ปรับปรุ งและพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้ าน สาขาภาพวินิจฉัยชั้นสู ง  

คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ตามเกณฑ์การการฝึกอบรมฯ ของราชวิทยาลัยรังสีแพทย์  
แห่งประเทศไทย (ฉบับปรับปรุง ปี พ.ศ. 2562) และเกณฑ์มาตรฐานสากล World Federation for Medical 
Education (WFME) เพ่ือเป็นแนวทางในการฝึกอบรม 

2. ก าหนดพันธกิจและผลของการฝึกอบรมที่มุ่งหมายไว้ 
3. ออกแบบกระบวนการฝึกอบรม ภายใต้ความรับผิดชอบของอนุกรรมการล าดับที่ 4-9 และ ล าดับที่ 

12-14  
3.1 วางแผนการด าเนินงานและกระบวนการการฝึกอบรม ก าหนดรายละเอียดการจัด
กระบวนการเรียนรู้ ให้สอดคล้องกับหลักสูตร 
3.2. วางแผนการจัดสัดส่วน เงื่อนไขการปฏิบัติงานของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
3.3. การประเมินแผนการฝึกอบรม 

4. จัดท าคู่มือการฝึกอบรม ภายใต้ความรับผิดชอบของอนุกรรมการล าดับที่ 5-8  และ 14  
5. ติดตามให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรการจัดกระบวนการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล 

และการแนะแนวให้สองคล้องและเป็นไปตามมาตรฐานหลักสูตร ภายใต้ความรับผิดชอบของอนุกรรมการ
ล าดับที่ 1-3  
 
แก้ไขใหม ่  
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3. คณะอนุกรรมการคัดเลือกแพทย์ประจ าบ้านต่ อยอด หน่วยรังสี วินิจฉัย ภาควิชารังสี วิทยา  
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

1 หัวหน้าภาควิชารังสีวิทยา ประธานคณะกรรมการ 
2 หัวหน้าหน่วยรังสีวินิจฉัย รองประธานฯ  
3 รศ. พญ.จันทิมา            เอ้ือตรงจิตต์ กรรมการ 
4 ผศ. พญ.วิทธนี ณ เชียงใหม่ กรรมการ 
5 รศ. พญ.ไพลิน        คงมีผล กรรมการ 
6 ผศ. นพ.ยุทธพันธ์       วรรณโสภา กรรมการ 
7 ผศ. นพ.ธนพ ศรีสุวรรณ กรรมการ 
8 อ. นพ.นครินทร์          อินมุตโต กรรมการ 
9 อ. นพ.ธเนศ ขัตติพัฒนพงษ์ กรรมการ 
10 อ. นพ.ธานัท กันธะวัง กรรมการและเลขานุการ 
11 ตัวแทนแพทย์ประจ าบ้านต่อยอด กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
12 นางสาวสมญา ขวัญสุวรรณ ผู้ช่วยเลขานุการ 

 

วาระ 2 ปี (พ.ศ. 2562 – 2563) โดยให้คณะกรรมการดังกล่าว มีหน้าที่ 
1. ทบทวนและพิจารณาศักยภาพ ในการรับแพทย์ประจ าบ้านต่อยอดประจ าปีการศึกษา นั้น ๆ 
2. ด าเนินการรับสมัครและตรวจสอบหลักฐานของแพทย์ประจ าบ้านต่อยอดของอนุสาขาฯ ที่เปิดในปี

การศึกษานั้น ๆ 
3. ก าหนดวันและเกณฑ์การคัดเลือก 
4. ด าเนินการคัดเลือกแพทย์ประจ าบ้านต่อยอดของอนุสาขาฯ ที่เปิดในปีการศึกษานั้น ๆ  
5. งานอ่ืน ๆ ตามที่หัวหน้าภาควิชารังสีวิทยามอบหมาย 

4. คณะอนุกรรมการอุทธรณ์ ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

1 หัวหน้าภาควิชารังสีวิทยา ประธานคณะกรรมการ 
2 ประธานหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงวิชาเวชศาสตร์นิวเคลียร์  

(รศ. พญ.มลฤดี  เอกมหาชัย) 
กรรมการ 

3 ประธานหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงวิชารังสีวินิจฉัย  
(ผศ. นพ.ยุทธพันธ์ วรรณโสภา) 

กรรมการ  

4 ประธานหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงวิชารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา 
(ผศ. พญ.พิชญาภรณ์ กลั่นกลิ่น)  

กรรมการ 

5 ประธานหลักสูตรฟิสิกส์การแพทย์  
(รศ. นพ.เอกสิทธิ  ธราวิจิตรกุล) 

กรรมการ 

6 ประธานหลักสูตรฯ ภาพวินิจฉัยชั้นสูง  
(รศ. พญ.จันทิมา เอ้ือตรงจิตต์) 

กรรมการ 
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7 ประธานหลักสูตรฯ รังสีร่วมรักษาระบบล าตัว  
(อ. นพ.ธเนศ ขัตติพัฒนพงศ์) 

กรรมการ 

8 เลขานุการภาควิชารังสีวิทยา 
 (นางสาวสมญา  ขวัญสุวรรณ) 

เลขานุการ 

วาระ 2 ปี พ.ศ. 2562 – 2563 โดยให้คณะกรรมการดังกล่าว มีหน้าที่ 

1. จัดท าระบบอุทธรณ์ร้องทุกข์  
2. พิจารณาเรื่องอุทธรณ์และเรื่องร้องทุกข์พร้อมเสนอข้อวินิจฉัยในเรื่องการอุทธรณ์  

และการร้องทุกข์ในภาควิชารังสีวิทยา  
3. ประสานงานกับระบบฯ ของคณะฯ 

5. รายนามคณาจารย์ผู้สอน หลักสูตรภาพวินิจฉัยช้ันสูง 

ล าดับ ชื่อ นามสกลุ ระบบ คุณวุฒิ 
1 รศ. พญ.สุวล ี พจมานวิพุธ หัวหน้าภาควิชาฯ ระบบ GI&GU หนังสืออนุมัติภาพวินิจฉยัชั้นสูง 
2 รศ. พญ.จันทิมา เอื้อตรงจิตต ์ ประธานหลักสตูรฯ ระบบ Chest หนังสืออนุมัติภาพวินิจฉยัชั้นสูง 
3 ผศ. นพ.ยุทธพันธ ์ วรรณโสภา ระบบ Chest วุฒิบัตรรังสีวิทยาวินิจฉัย 
4 ผศ. พญ.วิทธน ี ณ เชียงใหม ่ ระบบ GI & GU หนังสืออนุมัติภาพวินิจฉยัชั้นสูง 
5 อ. พญ.ลลติา      ฮั่นตระกูล ระบบ GI & GU วุฒิบัตรภาพวินิจฉัยชั้นสูง 
6 อ. นพ.ภูวิชย ์ เจริญผล ระบบ GI & GU วุฒิบัตรภาพวินิจฉัยชั้นสูง 
7 ผศ. นพ.ธนพ ศรีสุวรรณ ระบบ CVS หนังสืออนุมัติภาพวินิจฉยัชั้นสูง 
8 รศ. พญ.นัทธยา ปัทมภาสพงษ ์ ระบบ MSK หนังสืออนุมัติภาพวินิจฉยัชั้นสูง 
9 ผศ. นพ.เชษฐ ศิวะสมบรูณ ์ ระบบ MSK หนังสืออนุมัติภาพวินิจฉยัชั้นสูง 
10 อ. นพ.ธานัท กันธะวัง  ระบบ MSK วุฒิบัตรภาพวินิจฉัยชั้นสูง 
11 อ. นพ.นครินทร์  อินมุตโต IVR, Vascular, HB วุฒิบัตรรังสรี่วมรักษาระบบล าตัว 
12 อ นพ.ธเนศ  ขัตติพัฒนาพงษ ์ IVR, Vascular, HB วุฒิบัตรรังสรี่วมรักษาระบบล าตัว 
     

มีหน้าที่ 
1. สร้างประสบการณ์การเรียนรู้ทั้งองค์ความรู้ ทักษะ เจตคติ และจริยธรรม 
2. ติดตามและประเมินผลการเรียนการสอนในหลักสูตร 
3. พัฒนาศักยภาพนักศึกษา และการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
4. เตรียมความพร้อมเพ่ือการตรวจประเมินคุณภาพ การฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน เพ่ือวุฒิบัตร

แสดงความรู้ความช านาญ ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ทุกสาขา ของภาควิชารังสีวิทยา       
คณะแพทยศาสตร์ มช. 
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ภาคผนวกที่ 2 
ทรัพยากรตามเกณฑ์การเปิดหลักสตูรฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน 

อนุสาขาภาพวินิจฉัยชั้นสูง  พ.ศ. 2562 
 

1. เกณฑ์ทั่วไปส าหรับสถาบันฝึกอบรม 
เกณฑ์ ก าหนดตาม มคว.1   หลักฐาน 

1.1   คุณสมบัติทั่วไป   
1. ได้รับการรับรองคุณภาพ หรือก าลงัด าเนินการพัฒนาเพื่อการรับรองคุณภาพ ม ี แบบ ก  

แพทยสภา 2. มีบรรยากาศทางวิชาการในลักษณะสังคมนักวิชาการเพื่อเสริมสร้างคณุสมบัติในการใฝ่รู้ให้แก่ผู้
เข้ารับการฝึกอบรม 

ม ี

3. มีระบบการบริหารจดัการที่ดมีีสถานท่ีเครื่องมืออุปกรณ์และจ านวนผู้ป่วยท้ังประเภทผู้ป่วยในและ
ผู้ป่วยนอกพอเหมาะแก่การฝึกอบรมและผูเ้ข้ารับการฝึกอบรมได้มสีว่นด าเนินการดูแลรักษา
และให้บริการกับผูป้่วยโดยตรง 

ม ี

4. มีหน่วยงานเทียบเท่าภาควิชาในคณะแพทยศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์ หรือแผนกใน
โรงพยาบาลเป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการโดยผู้บริหารของคณะแพทยศาสตร์ วิทยาลัย
แพทยศาสตร์หรือโรงพยาบาลที่รับผิดชอบด าเนินการต้องไม่มีผลประโยชน์ส่วนตัวที่อาจ
ขัดขวางการบริหารงานและการพัฒนางานการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านอนุสาขาภาพวินิจฉัย
ช้ันสูง 

ม ี

5. มีปณิธานและพันธกิจระบุไว้ชัดเจนว่ามุ่งผลิตแพทย์ประจ าบ้านอนุสาขาภาพวินิจฉัยช้ันสูงที่มี
ความรู้ความสามารถและคุณสมบัติสอดคล้องกับหลักสูตร และมีความสามารถในการเป็น
นักวิชาการและที่จะศึกษาต่อเนื่องได้ รวมทั้งมีวัตถุประสงค์ของหลักสูตรที่สอดคล้องกับพันธกิจ 

ม ี หลักสูตร 
หน้า 2 

6. มีระบบบริหารงานท่ีชัดเจนเพื่อสนับสนุนการจดัการฝึกอบรมให้บรรลุตามปณิธาน ได้แก่ การ
บริหารงานท่ัวไป การบริหารการศกึษา เป็นต้น ระบบบริหารงานดังกล่าวให้ท าเป็นระเบียบของ
คณะแพทยศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์ สถาบันทางการแพทย์ หรอืโรงพยาบาล และประกาศ
ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบทั่วกัน 

ม ี  

7. มีแพทย์ผู้ทรงคณุวุฒิจ านวนเพียงพอรับผิดชอบในสาขาทีฝ่ึกอบรมและในสาขาเกี่ยวข้อง และมี
ความมุ่งมั่นความเต็มใจในการเป็นอาจารย์ประจ าหลักสตูรฝึกอบรม 

ม ี  

8. ในระยะเริ่มแรก (ประมาณ 5 ปี) คณะแพทยศาสตร์ วิทยาลยัแพทยศาสตร์ สถาบันทาง
การแพทย์ หรือโรงพยาบาลที่ขอเปิดด าเนินการฝึกอบรม อาจพิจารณาท าความตกลงกับคณะ
แพทยศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์ สถาบันทางการแพทย์ หรือโรงพยาบาลที่มีประสบการณ์
ด าเนินการเปิดหลักสตูรการฝึกอบรมมาแล้วไม่ต่ ากว่า 10 ป ี ให้ช่วยท าหน้าท่ีเป็นที่ปรึกษาและ
ช่วยเหลือหรือเป็นสถาบันสมทบหรือสถาบันร่วมในการด าเนินการฝกึอบรม 

  

9. ก่อนเปิดด าเนินการฝึกอบรม คณะแพทยศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์ สถาบันทางการแพทย์ 
หรือโรงพยาบาล จะต้องด าเนินการให้แพทยสภารับรองหลักสูตรของสถาบันฝึกอบรม เพื่อให้
ผู้ส าเร็จการฝึกอบรมมีสิทธิ์เข้าสอบเพื่อวุฒิบัตรฯ และจะต้องมีความพร้อมในการจัดการ
ฝึกอบรม และทรัพยากรต่าง ๆ โดยเฉพาะอาจารย์ สื่อการศึกษา และอุปกรณ์การฝึกอบรม 
ครบถ้วนตามเกณฑ์ที่ก าหนดทั้งนี้จะต้องมีแผนด าเนินงานระยะ 5 ปีท่ีมีความชัดเจนและเป็นไป
ได้ โดยแผนปฏิบัติการจะต้องแสดงให้เห็นว่ามีความพร้อมดังกล่าวก่อนเริ่มการฝึกอบรม แต่ละ
ช้ันปีอย่างน้อย 1 ปีการศึกษา 

ม ี รับรอง
ต้ังแต่ปี 
2555 

10. ในกรณีที่เป็นสถาบันฝึกอบรมภาคเอกชน นอกจากจะต้องมีคณุสมบตัิตามข้อ (ก) ถึง (ฌ) แล้ว 
จะต้องไม่แสวงหาก าไรจากการฝึกอบรมโดยให้จัดตั้งมูลนิธิหรือกองทุนที่มีทุนส ารองเพียงพอใน

  



 
 

29 

หลักสูตรการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบ้านอนุสาขาภาพวินิจฉยัชั้นสูง พ.ศ. 2563  

 

การด าเนินการระยะยาว และใหม้ผีู้แทนราชวิทยาลยั / วิทยาลยัหรอืสมาคมวิชาชีพท่ีรับผดิชอบ
ดูแลการฝึกอบรมเป็นกรรมการของมูลนิธิหรือกองทุนโดยต าแหน่ง 

1.2   หน่วยงานกลางพ้ืนฐาน สถาบันฝกึอบรมนั้น จะต้องมีหน่วยงานกลางให้บริการดังต่อไปนี ้   
ก.   ห้องปฏิบัติการส าหรับการชันสูตรสถาบันฝึกอบรมจะต้องมีการให้บริการตรวจทาง

ห้องปฏิบัติการ หรือติดต่อขอรับบริการตรวจทางห้องปฏิบัติการให้ครอบคลุมการ
ชันสูตรประเภทพื้นฐานและประเภทจ าเพาะที่จ าเป็นส าหรับการฝึกอบรม ซึ่ง
ห้องปฏิบัติการต้องมีพยาธิแพทย์หรือแพทย์หรือบุคลากรอื่นที่มีความรู้ความช านาญ
เป็นผู้ควบคุม 
• ห้องปฏิบัติการด้านพยาธิวิทยากายวิภาคสามารถที่จะท าการตรวจศพ ตรวจ

ช้ินเนื้อ และสิ่งส่งตรวจทางเซลล์วิทยาที่ได้จากการผ่าตัดหรือการท าหัตถการ 
สามารถเตรียมสไลด์ชิ้นเนื้อเยื่อและสิ่งส่งตรวจเพื่อตรวจด้วยกล้องจุลทรรศน์ได้
เอง พยาธิแพทย์ต้องมีเวลา มีความสามารถ และเต็มใจให้ค าปรึกษาหารือ หรือ
สอนแพทย์ประจ าบ้านทุกสาขาได้ อัตราการตรวจศพซึ่งเปรียบเสมือนดัชนีช้ีบ่ง
ความสนใจทางวิชาการ และความใส่ใจในการค้นหาสาเหตุ การด าเนินโรค และ
การประเมินผลการรักษาของแพทย์ในโรงพยาบาลนั้นจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 
10 ของจ านวนผู้ป่วยที่ถึงแก่กรรม (ไม่รวมการตรวจศพทางด้านนิติเวชศาสตร์) 
การตรวจศพ การตรวจช้ินเนื้อ และการตรวจทางเซลล์วิทยาต้องกระท าโดย
ครบถ้วนจนสามารถให้การวินิจฉัยขั้นสุดท้ายและต้องมีรายงานการตรวจเก็บไว้
เป็นหลักฐานทุกราย ในกรณีที่อัตราการตรวจศพของสถาบันฝึกอบรมไม่ถึง
เกณฑ์ที่ก าหนด สถาบันจะต้องแสดงหลักฐานที่บ่งช้ีถึงความสนใจทางวิชาการ
และความใส่ใจในการค้นหาสาเหตุ การด าเนินโรคและการประเมินผลการรักษา
ของแพทย์ในโรงพยาบาล ด้วยการตรวจทางพยาธิวิทยาหรือการตรวจอื่น ๆ 

ม ี แบบ ก  
แพทยสภา 

• ห้องปฏิบัติการด้านพยาธิวิทยาคลินิกหรือเวชศาสตร์ชันสูตรสามารถให้บริการ
ตรวจด้านโลหิตวิทยา เคมีคลินิก จุลทรรศน์ศาสตร์ จุลชีววิทยา วิทยาภูมิคุ้มกัน 
ได้เป็นประจ า รวมทั้งจะต้องมีการให้บริการทางด้านธนาคารเลือดที่จ าเป็น
ส าหรับการฝึกอบรม 

ม ี แบบ ก  
แพทยสภา 

ข.  หน่วยรังสีวิทยา สถาบันฝึกอบรมจะต้องมีรังสีแพทยผ์ู้ทรงคณุวุฒิ สามารถตรวจทางรังสีที่จ าเป็น
ส าหรับการฝึกอบรมได ้

ม ี แบบ ก  
แพทยสภา 

ค ห้องสมุดทางแพทย์ สถาบันฝึกอบรมจะต้องมีห้องสมุดซึ่งมีต ารามาตรฐานทางการแพทย์ วารสาร
การแพทย์ที่ใช้บ่อยและหนังสือดรรชนีส าหรับช่วยค้น รายงานที่ตีพิมพ์ในวารสารส าหรับให้
แพทย์ประจ าบ้านอนุสาขาภาพวินิจฉัยช้ันสูงใช้ได้สะดวก ซึ่งอาจเป็นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ 

มี แบบ ก ข  
แพทยสภา 

ง.    หน่วยเวชระเบียนและสถิติ สถาบันฝึกอบรมจะต้องจัดให้ผู้ป่วยทุกคนมีแฟ้มประจ าตัวซึ่ง
บันทึกประวัตผิลการตรวจร่างกายการสั่งการรักษาท่ีเป็นมาตรฐาน และมรีะบบการจัดเก็บ
ค้นหาและการประมวลสถิติทีม่ีประสิทธิภาพ 

มี 

1.3   หน่วยงานทางด้านคลินิกที่เกี่ยวกับการดูแลรักษาผู้ป่วยสาขาที่ฝึกอบรม สถาบันฝึกอบรม
จะต้องมีหน่วยงานทางคลินิกที่ส าคัญ ได้แก่ อายุรศาสตร์ ศัลยศาสตร์ กุมารเวชศาสตร์ สูติ
ศาสตร์-นรีเวชวิทยา เพื่อให้การดูแลรักษาผู้ป่วยในสาขาที่ฝึกอบรมหากจ าเป็น 

มี 

1.4   กิจกรรมวิชาการสถาบันฝึกอบรมจะต้องจัดให้มีกิจกรรมวิชาการสม่ าเสมอ ทั้งในหน่วยงานที่
รับผิดชอบในการสาขาท่ีฝึกอบรม ที่มีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ โดยเน้นให้ผู้เข้าฝึกอบรม
มีส่วนร่วมรับผิดชอบในการเตรียม น าเสนอ อภิปราย และเรียนรู้ด้วยตนเอง เช่น กิจกรรม 
journal club หรื อ  กิ จกร รมวิ ช าการระหว่ า งหน่ วย งานหรื อ ระดั บ โ ร งพยาบาล 
( Interdepartmental conferences)  อาทิ เ ช่น Radio-pathology conference, Tumor 
conference, Morbidity /  mortality conference, Clinicopathological conference 

มี 
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ฯลฯ นอกจากนี้ สถาบันฝึกอบรมจะต้องจัดหรืออนุญาตให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมไปเรียน
วิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐานประยุกต์ หรือวิทยาศาสตร์คลินิกสัมพันธ์และควรสนับสนุนให้ผู้
เข้ารับการฝึกอบรมได้ร่วมประชุมวิชาการนอกสถาบันฝึกอบรมตามโอกาสสมควร  

 
2. เกณฑ์เฉพาะส าหรับสถาบันฝึกอบรม 

สถาบันฝึกอบรมอนุสาขาภาพวินิจฉัยชั้นสูง จะต้องได้รับการรับรองจากราชวิทยารังสีแพทย์ 
แห่งประเทศไทย โดยมีสถานที่ เครื่องมืออุปกรณ์ จ านวนผู้ป่วย การบริการ และผู้ด าเนินการฝึกอบรม  
เป็นไปตามเกณฑ์ที่คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ อนุสาขาภาพวินิจฉัยชั้นสูงก าหนด โดยความ
เห็นชอบของราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทยและแพทยสภาดังนี้ 
2.1   มีจ านวนและคุณวุฒิของแพทย์ผู้ให้การฝึกอบรมที่เหมาะสม 

    สถาบันฝึกอบรมจะต้องมีแพทย์ซึ่งได้รับวุฒิบัตรฯ หรือหนังสืออนุมัติฯ อนุสาขาภาพวินิจฉัยชั้นสูงให้
เป็นอาจารย์ผู้สอนเต็มเวลาอย่างน้อย 1 คน และอาจารย์ผู้ท าหน้าที่หัวหน้าสถาบันฝึกอบรม หรือ
ประธานการฝึกอบรมจะต้องปฏิบัติงานทางด้านภาพวินิจฉัยชั้นสูงมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี 

ตามภาคผนวกที่ 1 รายนามคณาจารย์โดย ประธานหลักสูตรคือ รศ. พญ.จันทิมา เป็นอาจารย์
ปฏิบัติงานด้านภาพวินิจฉัยชั้นสูงมาตลอด เป็นเวลา มากกว่า 20 ปี และได้รับหนังสืออนุมัติฯ มาแล้ว 
มากกว่า 5 ปี รวมคณาจารย์ ตามวุฒิฯ ทั้งสิ้น 9 ท่าน  

 
2.1.1   มีสถานที่และเครื่องมืออุปกรณ์ที่เพียงพอส าหรับงานบริการ และการฝึกอบรมอนุสาขาภาพ

วินิจฉัยชั้นสูง  ได้แก่ 

รายนามตาม มคว.1 
จ านวนของ

ภาควิชารังสี ฯ 
● เครื่องถ่ายเอกซเรย์ธรรมดา  5 
● เครื่องถ่ายเอกซเรย์เคลื่อนที่ (portable X-ray machine) 4 
● เครื่อง Fluoroscopy  4 
● เครื่องเอกซเรย์ตรวจหลอดเลือด (angiographic unit) หรือเครื่อง digital 

subtraction angiography (DSA) ในสถาบันฝึกอบรม หรือในสถาบัน
ฝึกอบรม 

2 units 

● เครื่อง ultrasonography (US) และ color-doppler ultrasound  6 units 
● เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (computed tomography scanner) 3 units 
● เครื่องเอ็มอาร์ไอ (magnetic resonance system) ในสถาบันฝึกอบรม หรือ

ในสถาบันฝึกอบรมสมทบ หรือในสถาบันร่วมฝึกอบรม หรือในสถาบันฝึกอบรม
กิจกรรมเลือก 

2 units 

● Radiation protection มีการป้องกันอันตรายจากรังสีตามมาตรฐานของ
ส านักงานพลังงานปรมาณูเพ่ือสันติ และการป้องกันอันตรายจากรังสี 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

มีการด าเนินการ 

o Film badge หรือ thermoluminescent dosimeter badge ตาม
จ านวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านรังสี 

OSL จ านวน   
167 ชิ้น 
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o Survey meter อย่างน้อย 1 เครื่อง   1 เครื่อง 
o เสื้อตะกั่วพอเพียงส าหรับบุคลากรที่ปฏิบัติงาน        25 ชุด  
o ฉากตะกั่วป้องกันรังสี 2 ชิ้น 
o ป้ายเตือนและสัญญาณไฟว่า ก าลังปฏิบัติงาน ครบ 

 
ห้องอ่ืน ฯ  
● มีห้องเรียน 3 ห้อง ได้แก่ ห้องประชุม อาจารย์ สนาน สีมารักษ์ ชั้น 1 อาคารบุญสม มาร์ติน 

ห้องเรียน 1 ชั้น 2 อาคารศรีพัฒน์ และห้องเรียน 2 ชั้น 1 อาคารบุญสม มาร์ติน 
● มีห้องพักอาจารย์และห้อง review ฟิล์ม 1 ห้อง ชั้น 2 อาคารศรีพัฒน์ 
● มีห้องอ่านฟิล์มรวม 4 ห้อง ชั้น 1 อาคารบุญสม มาร์ติน 
● มีระบบ PACS จัดเก็บภาพการตรวจต่างๆของผู้ป่วย และระบบรายงานผลการตรวจที่ได้

มาตรฐาน โดยมีรหัสผ่านเฉพาะบุคคล 
● มีระบบเก็บข้อมูลผู้ป่วยในและนอก โดยมีรหัสผ่านเฉพาะบุคคล 

 
สถานที่และเครื่องมืออุปกรณ์เหล่านี้ ควรมีความเหมาะสมที่จะรองรับผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูง

นอกจากนี้ ควรมีสถานที่เพียงพอที่จะแสดงภาพวินิจฉัยเหล่านี้ เพ่ือการแปลผลและให้ค าปรึกษาแนะน าแก่
แพทย์เวชปฏิบัติ ควรมีสถานที่และการบริหารจัดการที่จะช่วยในการค้นคว้า การท างานวิจัยด้วย 

กลุ่มเครื่องมือทางการแพทย์ มีระบบดูแล โดยมีหน่วยเครื่องมือ และ FM ดูแล ส่วนเครื่องมอืที่มี
ความซับซ้อน เช่นเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ หรือ MRI จะมีการจ้างเหมาให้บริษัทเครื่องดังกล่าวฯ ดูแล 
และรับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานกรมวิทยาศาสตร์เป็นประจ า  รวมถึงการผ่านการรับรองฯ ของ
หน่วยวิจัย คณะแพทย์ มช. ISO 15189 : 2012 ด้านห้องปฏิบัติการทดสอบด้านการแพทย์และสาธารณสุข
ของส านักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ และ ISO 15190 : 2003 ด้านความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการทาง
การแพทย์ จากสานักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ในส่วน
ของงานธนาคารเลือดและห้องปฏิบัติการชันสูตร  

2.1.2   มีงานบริการทางรังสีวิทยาที่มีคุณภาพ และจ านวนเพียงพอส าหรับการฝึกอบรม สถาบัน
ฝึกอบรมจะต้องเข้าร่วมและมีกิจกรรมประกันคุณภาพอย่างใดอย่างหนึ่งและมีงานบริการดังนี้ 

● Plain radiography / films ของระบบต่าง ๆ ของร่างกาย 
● การตรวจทางเดินอาหาร: esophagography, upper gastrointestinal (GI) study, GI 

follow through, barium enema, fistulography, T- tube cholangiography, 
percutaneous transhepatic cholangiography (PTC) และ endoscopic retrograde 
cholangiopancreatography (ERCP) 

● การตรวจทางเดินปัสสาวะและอวัยวะสืบพันธ์โดยเครื่องเอกซเรย์  
o   Intravenous / excretory urography (IVU)  
o   Voiding cystourethrography 
o Hysterosalpingography 
o   Mammography 



 
 

32 

หลักสูตรการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบ้านอนุสาขาภาพวินิจฉยัชั้นสูง พ.ศ. 2563  

 

● การตรวจด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ของสมอง ศีรษะ คอ ทรวงอก หัวใจ ช่องท้อง 
กระดูก ไขสันหลัง และหลอดเลือด 

● การตรวจด้วยเครื่องคลื่นเสียงความถี่สูงของช่องท้อง อุ้งเชิงกราน ไทรอยด์ เต้านม สมอง
ส าหรับเด็กเล็ก หลอดเลือด กระดูก และกล้ามเนื้อ 

● การตรวจหลอดเลือดด้วยเครื่องเอกซเรย์ ในสถาบันฝึกอบรมสมทบ หรือในสถาบันร่วม
ฝึกอบรม หรือในสถาบันฝึกอบรมกิจกรรมเลือก 

● การตรวจหลอดเลือดด้วย color-doppler ultrasound หรือ duplex ultrasound 
● การตรวจด้วย MRI (หรือมีในสถาบันฝึกอบรมสมทบ หรือสถาบันร่วมฝึกอบรม หรือสถาบัน

ฝึกอบรมกิจกรรมเลือก) 
● Biopsy, aspiration, drainage โดยใช้ imaging guidance 

 

ข้อมูลภาควิชารังสี มช. แสดงผลการด าเนินการย้อนหลัง 3 ปี จากข้อมูลในแบบ ก และ ข ของแพทยสภา 

ชนิดและปริมาณของของงานบริการ  พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
จ านวนการตรวจทางเอกซเรย์ (ครัง้/ปี)  162,770  159,502  154,174  
จ านวนการตรวจทาง Ultrasound (ครั้ง/ปี)  23,555  21,795  21,672  
จ านวนการตรวจ CT scan (ครั้ง/ปี)  27,162  31,285  33,206  
จ านวนการตรวจ MRI (ครั้ง/ปี)  8,128  8,213  8,848  
จ านวนการทา intervention radiology (ครั้ง/ปี)  1,287  1,352  2,048  
จ านวนการตรวจทางนิวเคลียร์ (ครั้ง/ปี)  6,052  6,005  6,600  
จ านวนการฉายรังสี (ราย/ครั้ง/ปี)  58,385 56,555 58,704 
จ านวนการตรวจอื่นๆ (โปรดระบุ)......... 
การตรวจ Fluoroscopy (ครั้ง/ปี)  2,506 1,913 1,329 
การตรวจ Mammography (ครั้ง/ปี)  10,647 10,504 11,115 
การตรวจ Portable X ray  43,234 38,561 20,233 

 
ล าดับที ่ จ านวนหัตถการ / สิ่งส่งตรวจ พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 เฉลี่ย 3 ป ี

1 Plain film 162,770 159,502 154,174 158,815 
2 Ultrasound (Body) 10,512 8,437 7,334 8,761 
3 Doppler US 1,598 1,441 1,181 1,407 
4 CT Body 14,501 15,005 15,527 15,011 
5 CTA body 1,788 1,827 1,656 1,757 
6 MR Body 3,624 3,850 4,395 3,956 
7 Fluoroscopy 1,551 1,379 1,193 1,374 
8 Interventional Radiology 1,287 1,352 2,048 1,562 
9 Mammogram 10,647 10,504 11,115 10,755 

 

 
 
 
 



 
 

33 

หลักสูตรการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบ้านอนุสาขาภาพวินิจฉยัชั้นสูง พ.ศ. 2563  

 

ตารางงานบริการทางรังสีวิทยา และจ านวนส าหรับการฝึกอบรม  

 จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมชั้นปีละ ต่อ จ านวนอาจารย์ผูใ้ห้การฝึกอบรม (ราย / ปี) 
จ านวนผูป้่วย / หัตถการ / สิ่งส่งตรวจฯลฯ  (ปีละ) 1:2 2:4 3:6 4:8 5:10 6:12 7:14 8:16 
1. Grayscale Ultrasound  200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 
2. Color Doppler Ultrasound 100 150 200 250 300 350 400 450 
3. Computed Tomography (CT) 350 700 1050 1400 1750 2100 2450 2800 
4. Magnetic Resonance Imaging (MRI) 100 200 300 400 500 600 700 800 

 

**สามารถใช้สถิติจากสถาบันฝึกอบรมสมทบ หรือร่วมฝึกอบรม หรือฝึกอบรมกิจกรรมเลือกได้ 
 

2.1.3   ห้องปฏิบัติการและหน่วยงานสนับสนุนสถาบันฝึกอบรมควรมีห้องปฏิบัติการที่สามารถให้ 
การสนับสนุนและรองรับงานวิจัยได้   

● งานบริหารงานวิจัย คณะแพทย์ฯ มช. และหน่วยวิจัย Clinical trial Unit  

2.1.4   ห้องสมุดและระบบบริการเวชสารสนเทศที่เหมาะสมกับการฝึกอบรมสถาบันฝึกอบรมจะต้อง
มีห้องสมุดหรือระบบบริการเวชสารสนเทศที่เหมาะสมกับการฝึกอบรม เป็นแหล่งค้นคว้า
ทางด้านการแพทย์โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ทางด้านภาพวินิจฉัยชั้นสูง กายวิภาคศาสตร์ พยาธิวิทยา  

● งานห้องสมุด คณะแพทยศาสตร์ สังกัดส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดัง
รายละเอียดในแบบ ก  

2.1.5    กิจกรรมวิชาการ 
สถาบันฝึกอบรมจะต้องจัดให้มีกิจกรรมวิชาการสม่ าเสมอ ได้แก่ 

กิจกรรม ข้อก าหนดตาม มคว.1 ภาควิชารังสี มช. จัด 
การบรรยายอย่างน้อย 12 ครั้ง / ปีการศึกษา 12 คร้ัง / ปีการศึกษา 
Conferences ทั้งในและนอกแผนก ≥ 20 ครั้ง / ปีการศึกษา > 50 คร้ัง / ปีการศึกษา 
Journal clubs ≥ 20 ครั้ง / ปีการศึกษา 24 คร้ัง / ปีการศึกษา 
Case discussion หรือ Interesting cases ≥ 20 ครั้ง / ปีการศึกษา 24 คร้ัง / ปีการศึกษา 
Seminar / Topic reviews ≥12 ครั้ง / ปีการศึกษา 12 คร้ัง / ปีการศึกษา 

 
สถาบันฝึกอบรมใดขาดหน่วยงานหรือคุณสมบัติข้อใด ก็อาจใช้สถาบันอ่ืนร่วมด้วย โดยความ

เห็นชอบของคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ อนุสาขาภาพวินิจฉัยชั้นสูง ที่แต่งตั้งโดยแพทยสภา   
● ภาครังสี มช. ด าเนินการครบตามเกณฑ์ รายละเอียดอยู่ในคู่มือแพทย์ประจ าบ้าน

ต่อยอด  
 

3. สถานภาพของสถาบันฝึกอบรม 
สถาบันฝึกอบรมอาจมีสถานภาพหลายอย่างตามบทบาทหน้าที่ในการฝึกอบรม ดังนี้ 

3.1   สถาบันฝึกอบรมหลัก ได้แก่ สถาบันฝึกอบรมที่ด าเนินการจัดท าหลักสูตรการ 
  ฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านอนุสาขาภาพวินิจฉัยชั้นสูงและได้รับอนุมัติจากแพทยสภาให้เปิดเป็น
สถาบันฝึกอบรม โดยจัดให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับประสบการณ์จากสถาบันฝึกอบรมตลอดหลักสูตร 
หรือเป็นเวลาไม่ต่ ากว่าระยะเวลา 2 ใน 3 ของหลักสูตร 
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● ปัจจุบัน ผู้เข้าอบรม ได้รับประสบการณ์จาก ภาควิชารังสี มช. ไม่ต่ ากว่า 2/3 คือ 16 
เดือน (ระยะเวลาจริง 20 เดือน) 
 

3.2   สถาบันฝึกอบรมสมทบได้แก่ สถาบันฝึกอบรมที่ได้รับอนุมัติจากแพทยสภาให้เป็นสถาบัน
ฝึกอบรมสมทบกับสถาบันหลักเพ่ือจัดการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านอนุสาขาภาพวินิจฉัยชั้นสูงในส่วนที่
สถาบันหลักไม่สามารถจัดประสบการณ์ได้ โดยกิจกรรมดังกล่าวเมื่อรวมกันแล้วต้องมีระยะเวลารวมกัน
ไม่ต่ ากว่า 3 เดือน และไม่เกิน 1 ใน 3 ของระยะเวลาของหลักสูตร 

ตัวอย่าง คณะแพทยศาสตร์ .........จัดท าหลักสูตรการฝึกอบรมฯ อนุสาขา ..........................และ
ขออนุมัติเปิดเป็นสถาบันฝึกอบรม รวมทั้งขอให้คณะแพทยศาสตร์ / โรงพยาบาล……………..เป็นสถาบัน
ฝึกอบรมสมทบจัดกิจกรรม ............... ให้ผู้เข้าฝึกอบรมเป็นเวลา 6 เดือน เป็นต้น 

 - ไม่มี – 
 

3.3   สถาบันร่วมฝึกอบรม ได้แก่ สถาบันฝึกอบรมตั้งแต่ 2 แห่งขึ้นไปที่ด าเนินการจัดท าหลักสูตรการ
ฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านอนุสาขาภาพวินิจฉัยชั้นสูงและได้รับอนุมัติจากแพทยสภาให้เปิดเป็นสถาบัน
ฝึกอบรมร่วมกัน โดยจัดให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับประสบการณ์จากทุกสถาบัน โดยแต่ละแห่งมีเวลา
ไม่ต่ ากว่า 1 ใน 3 ของระยะเวลาของหลักสูตร 

ตัวอย่างคณะแพทยศาสตร์ .............. ร่วมกับ โรงพยาบาล ................ จัดท าหลักสูตรการฝึกอบรม
ฯ อนุสาขา ................... และขออนุมัติเปิดเป็นสถาบันร่วมฝึกอบรมโดยผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับ
ประสบการณ์จากคณะแพทยศาสตร์ .............. เป็นเวลา 2 ปี และจากโรงพยาบาล .............เป็นเวลา 1 ปี 
เป็นต้น 

 - ไม่มี – 
 

3.4   สถาบันฝึกอบรมกิจกรรมเลือก ได้แก่ สถาบันฝึกอบรมที่ได้รับความเห็นชอบจากราชวิทยาลัยรังสี
แพทย์แห่งประเทศไทย โดยการพิจารณาของคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ อนุสาขาภาพวินิจฉัย
ชั้นสูง ให้เป็นสถาบันฝึกอบรมที่จัดประสบการณ์เพ่ิมเติมให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่สนใจได้ในลักษณะ
ของกิจกรรมเลือก (elective) โดยมีระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน 

● ปัจจุบัน จัดให้เป็นระยะเวลา 2 เดือน  

   หลักสูตรอาจจัดให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับประสบการณ์เพ่ิมเติมจากสถาบันฝึกอบรม
กิจกรรมเลือกได้ โดยจะต้องมีระยะเวลารวมกันตลอดหลักสูตรไม่เกินระยะเวลาที่คณะอนุกรรมการ
ฝึกอบรมและสอบฯ อนุสาขาภาพวินิจฉัยชั้นสูง และราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทยก าหนด 

4. การขออนุมัติเป็นสถาบันฝึกอบรม 
คณะแพทยศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์ สถาบันทางการแพทย์ หรือโรงพยาบาลใดที่มีความ

ประสงค์จะเปิดเป็นสถาบันฝึกอบรมในอนุสาขาภาพวินิจฉัยชั้นสูง ถ้าเป็นการจัดการฝึกอบรมที่มีหรือไม่มี
สถาบันฝึกอบรมสมทบ ให้สถาบันฝึกอบรมหลักเป็นผู้ด าเนินการจัดท าข้อมูล  หากเป็นการจัดการฝึกอบรมใน
ลักษณะที่มีสถาบันร่วมฝึกอบรม ให้ทุกสถาบันฝึกอบรมร่วมรับผิดชอบเป็นผู้ด าเนินการจัดท าข้อมูลตามเกณฑ์
หลักสูตรการฝึกอบรมที่ได้รับอนุมัตินั้นเสนอแพทยสภา เพ่ือส่งให้ราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย
ประสานงานกับคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ ตรวจรับรองการเปิดเป็นสถาบันฝึกอบรม และก าหนด
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ศักยภาพของสถาบันฝึกอบรมหลักและสถาบันฝึกอบรมสมทบ (ถ้ามี) หรือสถาบันร่วมฝึกอบรมตามเกณฑ์
หลักสูตร และจ านวนความต้องการของแพทย์เฉพาะทางอนุสาขานั้น แล้วให้น าเสนอราชวิทยาลัยรังสีแพทย์
แห่งประเทศไทยพิจารณาเสนอให้แพทยสภาอนุมัติต่อไป 

5. การติดตามก ากับดูแลสถาบันฝึกอบรม 
ราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทยจะติดตามก ากับดูแลสถาบันฝึกอบรมหลัก สถาบัน

ฝึกอบรมสมทบ สถาบันร่วมฝึกอบรมที่ได้รับอนุมัติให้เปิดการฝึกอบรมเป็นระยะ ๆ โดยการมอบหมาย
ให้คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ เป็นผู้ด าเนินการตามแนวทางที่แพทยสภาก าหนด และเสนอ
รายงานผ่านราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทยเพ่ือเสนอให้แพทยสภารับทราบเป็นระยะ ๆ 
 หากคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯพบว่าสถาบันฝึกอบรมหลัก หรือสถาบันร่วมฝึกอบรมใด   
ไม่มีผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรใดติดต่อกันเกิน 5 ปี ให้ “พัก” การประกาศรับสมัครแพทย์
ประจ าบ้านอนุสาขาภาพวินิจฉัยชั้นสูงส าหรับหลักสูตรนั้นของสถาบันฝึกอบรมหลักหรือสถาบันร่วม
ฝึกอบรมนั้นไว้ก่อน จนกว่าคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯจะได้ประเมินสถาบันฝึกอบรมนั้นว่ายังมี
ความพร้อมในการฝึกอบรมตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
 หากคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯพบว่า สถาบันฝึกอบรมหลักหรือสถาบันร่วมฝึกอบรมใด   
ไม่มีผู้สมคัรเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรใดติดต่อกันเกิน 10 ปี ให้ “ยกเลิก” การเป็นสถาบันฝึกอบรม
ของสถาบันฝึกอบรมหลักหรือของสถาบันร่วมฝึกอบรมกลุ่มนั้น และให้ท าเรื่องแจ้งราชวิทยาลัยรังสีแพทย์ 
แห่งประเทศไทยเสนอแพทยสภาเพ่ืออนุมัติ หากสถาบันฝึกอบรมมีความประสงค์จะขอเป็นสถาบัน
ฝึกอบรมอีก ให้ด าเนินการตามข้อ 4 
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ภาคผนวกที่ 3 
เนื้อหาของการฝึกอบรม / หลักสูตร 

3.1   ความรู้พื้นฐานทางรังสีวิทยาวินิจฉัย โรคหรือภาวะของผู้ป่วย รวมถึงการตรวจ /  
หัตถการทางด้านภาพวินิจฉัยชั้นสูงตามระบบ  

1. THORACIC IMAGING ROTATION 
2. CARDIOVASCULAR IMAGING ROTATION 
3. ABDOMINAL IMAGING ROTATION (GI & GU) 
4. MUSCULOSKELETAL IMAGING ROTATION 

1. THORACIC IMAGING ROTATION  

คณาจารย์   รศ. พญ.จันทิมา  เอ้ือตรงจิตต์   
   ผศ. นพ.ยุทธพันธ์  วรรณโสภา   
   ผศ. นพ.ธนพ  ศรีสุวรรณ 

การประเมิน EPA และ Milestones ของ Thoracic Imaging 

Thoracic Imaging – Skills  
Imaging 

Procedures 
Minimum 

Requirement 
Rotation 1 Rotation 2 Rotation 3 

 มคว.1 CMU มคว.1 CMU มคว.1 CMU มคว.1 CMU 
Chest radiograph - 1000  360  340  300 
CT Chest / HRCT 120* 120 40 40 40 40 40 40 
CT Pulmonary 
Artery 

30* 30 10 10 10 10 10 10 

PET- CT 20# 20 
MRI Thorax 5# 5 

หมายเหตุ:  *  จ านวนการตรวจที่ได้รายงานผลหรือรับรองการตรวจของแพทย์ประจ าบ้านอนุสาขาภาพ 
วินิจฉัยชั้นสูง 
  #จ านวนการตรวจที่ได้รายงานผล หรือ case study   
  โดยจ านวนการตรวจให้บันทึกใน log book  
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Thoracic Imaging - Knowledge (K) and Competency (C)    
 

Modality - based 

CT Chest / HRCT CTA Chest PET - CT MRI 

K - level  K - level  K - level  K - level  

1 2 3 1 2 3 2 3 2 3 

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

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

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

 
หมายเหตุ 
Medical knowledge ระดับที่ 1 หมายถึง โรคหรือการตรวจที่มีความส าคัญและพบ / ท าบ่อยซึ่งแพทย์ 
ประจ าบ้านอนุสาขาภาพวินิจฉัยชั้นสูงต้องตรวจวินิจฉัยได้ด้วยตนเอง  

Medical knowledge ระดับที่ 2 หมายถึง โรคหรือการตรวจที่พบ / ท าน้อยกว่าระดับ 1 แต่มีความส าคัญ  
ซึ่งแพทย์ประจ าบ้านอนุสาขาภาพวินิจฉัยชั้นสูงควรตรวจวินิจฉัยได้ ภายใต้การควบคุมของอาจารย์  

Medical knowledge ระดับที่ 3 หมายถึง โรคหรือการตรวจที่ซับซ้อนซึ่งแพทย์ประจ าบ้านอนุสาขาภาพ
วินิจฉัยชั้นสูง อาจตรวจวินิจฉัยได้ หรือสามารถเรียนรู้โดยการศึกษาด้วยตนเอง หรือจากการฟังบรรยาย 
และสถาบันฝึกอบรมควรจัดให้มีการเรียนรู้โรคในระดับนี้อย่างพอเพียง 
การประเมินระดับศักยภาพโดยรวม (Competency level; C - level) 

 Level 1: ขาดความรับผิดชอบในหน้าที่ ไม่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม 
 Level 2: สามารถปฏิบัติงาน ให้การวินิจฉัยหรือวินิจฉัยแยกโรคได้อย่างเหมาะสม ภายใต้การควบคุมของ 

อาจารย์อย่างใกล้ชิด 
 Level 3: สามารถปฏิบัติงาน ให้การวินิจฉัยหรือวินิจฉัยแยกโรคได้อย่างเหมาะสม ภายใต้การชี้แนะของ 

อาจารย์ 
 Level 4: สามารถปฏิบัติงาน ให้การวินิจฉัยหรือวินิจฉัยแยกโรคได้อย่างเหมาะสม โดยอาจขอหรือไม่ 

ขอค าชี้แนะจากอาจารย์ 
 Level 5: สามารถปฏิบัติงาน ให้การวินิจฉัยหรือวินิจฉัยแยกโรคได้อย่างเหมาะสมสามารถปฏิบัติงาน และ 

ให้การวินิจฉัยหรือวินิจฉัยแยกโรคได้เอง และสามารถให้การชี้แนะหรือควบคุมผู้ที่มีประสบการณ์ 
น้อยกว่าได้ 
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Thoracic imaging 

Minimal requirement 20# รวมกันทุก rotation ของการฝึกอบรม 

# จ านวนการตรวจทีไ่ดร้ายงานผล หรือ 
case study โดยจ านวนการตรวจให้
บันทึกใน log book 

  

  Medical knowledge Competency level 
Rotation 1 Level 2 2 

  Level 3 1 

Rotation 2 Level 2 3 

  Level 3 2 

Rotation 3 Level 2 4 

  Level 3 3 

Fellow 1 Level 2 2-3 

  Level 3 1-2 

Fellow 2 Level 2 4 

  Level 3 3 

Medical knowledge level 2 Primary lung cancer (Small and 
Non-small cell lung cancer 
Lung metastasis 
Pulmonary infection 

 

Medical knowledge level 3 Lymphoma (intrathoracic 
involvement) 

 

การประเมินผล competency level Mini-Imaging Interpretation 
Exercise (Mini-IPX) at end of each 
rotation 
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Medical Knowledge 
Medical Knowledge ระดับท่ี 1 ระดับท่ี 2 ระดับท่ี 3 

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

1. CT chest / HRCT including low-
dose technique 

2. CTA chest, especially CTA 
pulmonary artery 

1. CTA chest other than CTA 
pulmonary artery 

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

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

1. Quantitative and functional 
CT 

2. Artificial intelligence (AI) in 
Chest  

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

interlobar, secondary 
pulmonary lobule 

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

4. Mediastinum 
5. Diaphragm 
6. Pleura 
7. Chest wall 
8. Lymphatic system 

1. Variation of each chest 
structure 

2. Pulmonary circulation 
3. Pulmonary ventilation  

 

3.  Disease of chest wall, diaphragm 
and pleura 

1. Chest trauma 
2. Developmental anomaly: 

Poland syndrome, rib 
anomalies, diaphragmatic 
hernias 

1. Chest wall infection: 
empyema necessitans 

2. Neoplastic diseases: 
mesothelioma, localized 
fibrous tumor, fibrous 
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3. Pleural effusion: transudate vs 
exudate, chylothorax 

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

multiple myeloma  
7. Hematopoietic diseases: 

thalassemia  

dysplasia, 
osteochondroma, 
chondroma 

4.  Pathology of airway and lungs 1. Developmental anomalies: 
bronchopulmonary 
sequestration, bronchial atresia, 
anomalies of pulmonary 
vessels, etc.  

2. Trauma / injury and post-
surgical changes 

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

4. Infection: bacterial, viral, fungal 
and parasites 

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

1. Neoplasm: hematologic 
malignancy, 
neuroendocrine tumor 

2. Follow up after treatment 
of cancer: RECIST criteria 

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

4. Pulmonary hypertension  
5. Miscellaneous: alveolar 

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

1. Occupational lung diseases. 
(pneumoconiosis),  

2. ILO reading system 
3. AIR Pneumo or NIOSH B 

reader  
4. ILD other than UIP, NSIP  
5. Inhalational lung diseases 

other than smoking-related 
6. Post-transplantation lung 

changes 
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disease, hypersensitivity 
pneumonitis 

6. Pulmonary thromboembolism 
7. Disease of the airway: upper vs 

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

5.  Pathology of mediastinum, NOT 
included heart 

1. Mediastinitis: acute 
mediastinitis, abscess 

2. Neoplasm 
3. Lymphatic system: loco-regional 

nodal station  

1. Mediastinitis: 
fibrosingmediastinitis 

 

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

1. Screening lung cancer 
2. RECIST Criteria  

1. Radiogenomics 

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

1. PET-CT in lymphoma 

8.  Intensive / Critical care unit  1. Chest radiography in ICU 
conditions 
a. Tubes and lines 
b.  Atelectasis 
c. Pneumonia 
d. Pulmonary edema 

(cardiogenic vs non 
cardiogenic) 

e. Pneumothorax 
f. Pleural effusion  

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

(cardiogenic vs non 
cardiogenic) 

d. Pneumothorax 
e. Pleural effusion 

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

(cardiogenic vs non 
cardiogenic)  

d. Pneumothorax 
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     ตารางการท างานของ Fellow rotation chest ของหน่วยรังสีวินิจฉัย ภาควิชารังสีวิทยา เชียงใหม่  

วัน เช้า บ่าย 
จันทร์ Service plain film (30) Review CT chest (AjYutthaphan) 

อังคาร 
Review CT chest (Aj. Juntima) Mutidisciplinary conference/Report 

CT chest 
พุธ Service plain film (30) Review CT chest (Aj. Tanop) 

พฤหัสบดี 
Review CT chest (Aj. Juntima)/Onco-
conference 

Review CT chest (Aj. Juntima) 

ศุกร์ Review CT chest (Aj. Juntima) Service plain film (30) 
1. รับผู้ป่วยฉุกเฉินของระบบทรวงอกในเวลาทุกรายร่วมกับแพทย์ประจ าบ้าน/แพทย์ใช้ทุน (resident) 

เมื่อ consult staff แล้ว ให้ท าfinalized ให้ resident ได้เลย 
2. Multidisciplinary conference ทุกวันอังคาร (เริ่ม 12:00 น. จนจบการประชุม  

ณ ภาควิชาพยาธิวิทยา) 
3. Chest med conference ทุกวันอังคาร สัปดาห์ที่ 4 ของเดือน (เวลา 12:00-13:00 น.  

ณ ห้องประชุมสนาน สิมารักษ์)  
4. Molecular conference ทุกวันพฤหัสบดี สัปดาห์ที่ 3 ของเดือน เวลา 8:30-9:30 น. แพทย์ประจ า

บ้านต่อยอด (fellow) ให้ท า topic เกี่ยวกับ molecular chest imaging อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และ
น าเสนอใน Molecular conference (ช่วงเวลา โดยก าหนดเวลาการ present ให้ติดต่อที่ staff 

5. Service plain film อ่าน plain film โดยเลือกเคสจากในระบบ PACS อ่านออกได้เลยไม่น้อยกว่า 
period ละ 30 film พร้อมรับ consult plain film จาก resident chest 

6. Chest CT ในเวลาแบ่งเคสจาก resident ไปอ่านอย่างน้อย 3 เคสต่อ period สามารถมา consult 
staff ต่างหากได้ 

7. สป ที่สาม ให้เลือกเคส มาประเมิน EPA 2-5 
8. EPA 1 
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2. CARDIOVASCULAR IMAGING ROTATION  

การประเมิน EPA และ Milestone ของ Cardiovascular Imaging Rotation) 

Imaging procedures Minimum 
requirement 

Rotation 1 Rotation 3 Rotation 3 

Coronary CTA / Cardiac CT 15 5 5 5 
Cardiac MRI 15 5 5 5 
CT angiography (CTA) 30 10 10 10 
MR angiography (MRA) 5 0-5 0-5 0-5 
Doppler ultrasound 50 50 

 

จ านวนเคสที่ได้เรียนรู้และ / หรือได้รายงานผล ให้เท่ากับจ านวน มคว.1 ก าหนดเป็นอย่างน้อย 
 
หมายเหตุ 
Medical knowledge ระดับที่ 1 หมายถึง มีความส าคัญและพบบ่อย ซึ่งแพทย์ประจ าบ้านอนุสาขาภาพวินิจฉัย
ชั้นสูงต้องสามารถตรวจวินิจฉัยได้ด้วยตนเอง  

Medical knowledge ระดับที่ 2 หมายถึง โรคที่พบน้อยกว่าระดับ 1 แต่มีความส าคัญ ซึ่งแพทย์ประจ าบ้าน 
อนุสาขาภาพวินิจฉัยชั้นสูงควรตรวจวินิจฉัยได้ ภายใต้การควบคุมของอาจารย์  

Medical knowledge ระดับที่ 3 หมายถึง โรคหรือหัตถการที่ซับซ้อนซึ่งแพทย์ประจ าบ้านอนุสาขาภาพวินิจฉัย
ชั้นสูง อาจตรวจวินิจฉัยได้ หรือสามารถเรียนรู้โดยการศึกษาด้วยตนเอง หรือจากการฟังบรรยาย และสถาบัน
ฝึกอบรมควรจัดให้มีการเรียนรู้โรคในระดับนี้อย่างพอเพียง 
 
การประเมินระดับศักยภาพโดยรวม (Competency level) 

 Level 1: ขาดความรับผิดชอบในหน้าที่ ไม่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม 
 Level 2: สามารถปฏิบัติงาน ให้การวินิจฉัยหรือวินิจฉัยแยกโรคได้อย่างเหมาะสม ภายใต้การควบคุมของ

อาจารย์อย่างใกล้ชิด 
 Level 3: สามารถปฏิบัติงาน ให้การวินิจฉัยหรือวินิจฉัยแยกโรคได้อย่างเหมาะสม ภายใต้การชี้แนะของ

อาจารย์ 
 Level 4: สามารถปฏิบัติงาน ให้การวินิจฉัยหรือวินิจฉัยแยกโรคได้อย่าง เหมาะสม โดยอาจขอหรือไม่ 

ขอค าชี้แนะจากอาจารย์ 
 Level 5: สามารถปฏิบัติงาน ให้การวินิจฉัยหรือวินิจฉัยแยกโรคได้อย่างเหมาะสมสามารถปฏิบัติงาน  

และให้การวินิจฉัยหรือวินิจฉัยแยกโรคได้ เอง และสามารถ ให้การชี้ แนะหรือควบคุม  
ผู้ที่มีประสบการณ์น้อยกว่าได้ 

 



 
 

44 

หลักสูตรการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบ้านอนุสาขาภาพวินิจฉยัชั้นสูง พ.ศ. 2563  

 

แพทย์ประจ าบ้านอนุสาขาภาพวินิจฉัยช้ันสูงในแต่ละ rotation ศึกษา ฝึกทักษะ และหรือปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
โรคหรือหัตถการ ดังต่อไปนี้ 
● Rotation 1: Medical knowledge ระดับที่ 1 (มีความส าคัญและพบบ่อย)  ซึ่งแพทย์ประจ าบ้านอนุสาขา

ภาพวินิจฉัยชั้นสูงต้องสามารถตรวจวินิจฉัยได้ด้วยตนเอง  
● Rotation 2: Medical knowledge ระดับที่ 1 และ ระดับที่ 2 (โรคที่พบน้อยกว่าระดับ 1 แต่มีความส าคัญ) 

ซึ่งแพทย์ประจ าบ้านอนุสาขาภาพวินิจฉัยชั้นสูงควรตรวจวินิจฉัยได้ ภายใต้การควบคุมของอาจารย์  
● Rotation 3:  Medical knowledge ต่าง ๆ มากขึ้น ทั้งระดับที่ 1, ระดับที่ 2,  และระดับที่ 3  (โรคหรือ

หัตถการที่ซับซ้อนซึ่งแพทย์ประจ าบ้านอนุสาขาภาพวินิจฉัยชั้นสูง อาจตรวจวินิจฉัยได้ หรือสามารถเรียนรู้โดย
การศึกษาด้วยตนเอง หรือจากการฟังบรรยาย และสถาบันฝึกอบรมควรจัดให้มีการเรียนรู้โรคในระดับนี้อย่าง
พอเพียง) 
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skills and Medical Knowledge 

Medical Knowledge ระดับที่ 1 ระดับที่ 2 ระดับที่ 3 
1. Imaging methods and positioning, 

indication, contraindication, 
techniques, physics and radiation 
savings 

1.  CT angiography (CTA) 
 
 

1.  Coronary CTA / Cardiac CT 
2.  MR angiography (MRA) 
 
 

1.  Cardiac MRI 
 
 

  

2. Normal anatomy and physiology 1. Normal cardiac anatomy on 
CT and MRI 

2. Standard cardiac views 
3. Standard 17 cardiac 

segments  
4. Cardiac chambers, valve, 

pulmonary vessels, aorta 

1. Embryology of 
cardiovascular system 

2. Normal coronary artery 
anatomy and myocardial 
territory 

3. Differentiation between 
normal and abnormal 
anatomy on each cardiac 
imaging modality 

 

3. Normal anatomy of the               
arteries and veins of the body                                   

1.  Aorta and branches 
2.  IVC, systemic vein, 

pulmonary vein and branches 

1.  Body arterial and venous 
collateral vessels 

 

4. Basic functional evaluation of the 
heart 

 1.  Normal and abnormal 
cardiac function. 

2.  Normal value of cardiac 
function and measurement  

3.  Basic functional evaluation 
of the heart 

1.   Grading severity of abnormal 
cardiac function 

2.   Post-processing cardiac 
function 

3.   Regional and global left and 
right ventricular function 
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4.   Left and right heart chamber 
sizes and function.  

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

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

2.  Coronary artery stenosis and 
acute coronary artery 
syndrome 

3.  Anomalous coronary artery 
and aneurysm 

4.  Coronary artery bypass graft 
5.  Myocardial disease related 

to coronary artery disease 
e.g. infarction 

1.  Indications for assessment of 
myocardial viability 

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

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

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

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

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

2.  Differential cardiac 
thrombus from cardiac 
tumor 

 
 

1. Other cardiac tumor eg. 
angiosarcoma, lymphoma 

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

3. Approach the cardiac mass 
by cardiac CT and / or 
cardiac MRI 

8. Cardiomyopathy and myocardial 
disease 

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

2. Acute myocarditis 

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

2. Cardiac T2* for diagnosis of 
myocardial iron overload 

3. Cardiac T1 mapping for 
myocardial disease. 

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

1. Constrictive pericarditis 
2. Cardiac tamponade 
 

1. Congenital absence of 
pericardium 

2. Pericardial mass eg. 
Pericardial cyst, metastasis 

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

1. Common congenital heart 
disease 
a. Heterotaxy syndrome 

1. Common postoperative CHD 
eg. Palliative modified 
Blalock-Taussig shunt, 
Fontan operation 
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2. Common congenital heart 
disease 
a. Non-cyanotic CHD eg. 

ASD,VSD,PDA,ECCD,AP 
window 

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

b. Coarctation of aorta 
and variants 

c. Aortic arch anomaly 
related to CHD 

2. Congenital valvular heart 
disease eg. Congenital aortic 
stenosis  

11. Thoracic and abdominal aorta 1. Aortic aneurysm 
2. Traumatic aortic disease 
3.   Acute aortic syndrome  
4.   Coarctation of aorta 
5.   Aortic arch anomalies 
6.   Aortoiliac syndrome 
7.  TEVAR / EVAR  evaluation 
8.  Aortitis, arteritis 

1.  Postoperative imaging of 
aorta 

1.  MRI evaluation of coarctation 
of aorta and hypoplastic 
aorta 

12. Pulmonary vascular, peripheral and 
visceral vessel disorders 

1. Pulmonary 
thromboembolism 

2. Venous thrombosis 

1. Pulmonary hypertension 
2. Vascular aspect of  liver, 

kidneys, pancreas, small 
and large bowels e.g. 
stenosis, posttraumatic 
vascularcomplication 
(fistula) 

1. Pulmonary arteriovenous 
malformation 

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

transplantation  
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3. Acute and chronic 
peripheral obstructive 
vascular diseases 

4. Vascular injury 
5. Venous thrombosis, venous 

obstruction 
13. Doppler ultrasound 1. Basic knowledge of Doppler 

ultrasound 
2. Normal Doppler waveform 

of vessels  
3. Deep vein thrombosis 
4. Abdominal aortic aneurysm 
5. Carotid artery stenosis 
6.  Renal artery stenosis / 

occlusion 

1. Venous thrombosis of 
upper limb and central 
vein 

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

1.   Renal transplantation 
2.   Liver transplantation 
3.   Dialysis access, AVF 
4.   Other postoperative 

assessment eg. Post stent or 
revascularization 
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ตารางการท างานของแพทย์ประจ าบ้านอนุสาขาประจ าเดือนในระบบหัวใจและหลอดเลือด 

วัน 08:00 - 09:00 09:00 - 12:00 13:00 - 16:00 
จันทร์ Morning Conference  Cardiac MRI CT (vascular, cardiac)  

(อ.ธนพ) 
อังคาร Morning Conference สัปดาห์ที่ 1, 3 CTA pediatrics  

สัปดาห์ที่ 2,4 Doppler US (อ.ธนพ) 
CT (vascular) (อ.
นครินทร์) 

พุธ Morning Conference กิจกรรมวิชาการ (Academics) CT (vascular, cardiac)  
(อ.ธนพ) 

พฤหัส Morning Conference Doppler US (อ.ยุทธพันธ์) CT (vascular) (อ.ธเนศ) 
ศุกร์ Morning Conference CT (cardiac) (อ.จันทิมา)  กิจกรรมวิชาการ 

(Academics)  
1. Cardiac MRI ให้อยู่ในห้อง MRI ระหว่างการตรวจ เป็นท่ีปรึกษาด้าน MR safety ฝึกการ protocol การวาง plane 

และการแกไ้ขเมื่อการเต้นหัวใจเรว็หรือผิดปกติ ฝึกการเลือกคา่ TI และปรับค่า TI ที่เหมาะสม ฝึก post processing 
และวัดค่าต่างๆในการประเมินการท างานของหัวใจและหลอดเลือด 

2. ให้อยู่ในห้อง CT ระหว่างการ scan ผู้ป่วยท่ีท า ECG gating ใน period ตามตาราง เพื่อพิจารณาเทคนิคการตรวจ เลือก 
phase และ แก้ไข phase ที่ไม่ชดัเจนและท า ECG editing ในรายที่จ าเป็น และท า post processing ของ coronary 
CTA และ cardiac function ได ้

3. ให้เช็ครายงานของแพทย์ประจ าบา้น เฉพาะผู้ป่วยท่ีท า ECG gating ใน period ตามตาราง  
4. Doppler US ให้ท าการตรวจด้วยตนเองอย่างน้อย 1 รายต่อ period  

 

3. ABDOMINAL IMAGING ROTATION  
Abdominal Imaging (Gastrointestinal, Hepatobiliary, Pancreas, and Genitourinary 

Systems) 
การประเมิน EPA และ Milestones ของ Abdominal Imaging 

Imaging procedures Minimum requirement 
(ท าและแปลผลด้วยตนเอง) 

1st year 2nd year 

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

200 100 100 

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

200 100 100 

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

60 30 30 

PET-CT or PET-MR 20 10 10 
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ก าหนดจ านวนประสบการณ์เท่ากับข้อก าหนดของหลักสูตร มคว.1 

Abdominal imaging 
ระดับ 
Medical 
knowledge 

Ultrasound CT* MRI PET-CT or PET-MRI 

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

Fellow 1 Level 
4 

Level 
3-4 

Level 
3 

Level 
4 

Level 
3-4 

Level 
3 

Level 
4 

Level 
3-4 

Level 
3 

Level 
3 

Level 
2 

Level 
2 

Fellow 2 Level 
5 

Level 
4-5 

Level 
4 

Level 
5 

Level 
4-5 

Level 
4 

Level 
5 

Level 
4-5 

Level 
4 

Level 
4 

Level 
3 

Level 
2 

* CT includes CT colonography 
หมายเหตุ 
Medical knowledge ระดับท่ี 1 หมายถึง มีความส าคัญและพบบ่อย ซึ่งแพทย์ประจ าบ้านอนุสาขาภาพวินิจฉัยช้ันสูงต้องสามารถ
ตรวจวินิจฉัยได้ด้วยตนเอง  

Medical knowledge ระดับที่ 2 หมายถึง โรคที่พบน้อย แต่มีความส าคัญ ซึ่งแพทย์ประจ าบ้านอนุสาขาภาพวินิจฉัยช้ันสูงควร
ตรวจวินิจฉัยได้ ภายใต้การควบคุมของอาจารย์  

Medical knowledge ระดับที่ 3 หมายถึง โรคหรือหัตถการที่ซับซ้อน หรือพบได้น้อยมาก ซึ่งแพทย์ประจ าบ้านอนุสาขาภาพ
วินิจฉัยชั้นสูง ควรตรวจวินิจฉัยได้ด้วยตนเอง หรือภายใต้การควบคุมของอาจารย์  

การประเมินระดับศักยภาพโดยรวม (Competency level) 
 Level 1: ขาดความรับผิดชอบในหน้าท่ี ไม่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม 
 Level 2: สามารถปฏิบัติงาน ให้การวินิจฉัยหรือวินิจฉัยแยกโรคได้อย่างเหมาะสม ภายใต้การควบคุมของอาจารย์อย่างใกล้ชิด 
 Level 3: สามารถปฏิบัติงาน ให้การวินิจฉัยหรือวินิจฉัยแยกโรคได้อย่างเหมาะสม ภายใต้การชี้แนะของอาจารย์ 
 Level 4: สามารถปฏิบัติงาน ให้การวินิจฉัยหรือวินิจฉัยแยกโรคได้อย่างเหมาะสม โดยอาจขอหรือไม่ขอค าช้ีแนะจากอาจารย์ 
 Level 5: สามารถปฏิบตัิงาน ให้การวินิจฉัยหรือวินิจฉยัแยกโรคได้อย่างเหมาะสมสามารถปฏิบัติงาน และให้การวินิจฉัยหรือ

วินิจฉัยแยกโรคไดเ้อง และสามารถให้การชี้แนะหรือควบคุมผู้ที่มีประสบการณ์น้อยกว่าได้  
 
Abdominal imaging (Gastrointestinal, Hepatobiliary, Pancreas and Genitourinary systems) 
Minimal requirement 
(ท าและแปลผลด้วยตนเอง) 

1st year 2nd year 

  10 10 

  Medical knowledge Competency level 
Fellow 1 Level 1 3 

  Level 2 2 

  Level 3 2 

Fellow 2 Level 1 4 

  Level 2 3 

  Level 3 2 

Medical knowledge level 1 Liver metastases  



 
 

52 

หลักสูตรการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบ้านอนุสาขาภาพวินิจฉยัชั้นสูง พ.ศ. 2563  

 

Peritoneal carcinomatosis and 
intraabdominal lymph node 
metastasis 
Intraabdominal lymphomatous 
involvement 
Adenocarcinoma of GI tract 
Carcinoma of biliary system and 
pancreas 

Medical knowledge level 2 Lymphoma of GI tract 
Prostate cancer 
Carcinoma of urinary system  
Uterine and ovarian carcinoma 

 

Medical knowledge level 3 Atypical pattern of disease in 
medical knowledge level 1 and 2 

 

การประเมินผล competency level Mini-Imaging Interpretation Exercise 
(Mini-IPX) at end of each rotation 

 

 
 
การประเมินระดับศักยภาพโดยรวม (Competency level) 

Level 1 ขาดความรับผิดชอบในหน้าท่ี ไมส่ามารถปฏิบตัิงานได้อย่างเหมาะสม 

Level 2 สามารถปฏิบัติงานได้ ให้การวินิจฉัยแยกโรคได้อยา่งเหมาะสมภายใต้การควบคมุของอาจารย์อย่างใกล้ชิด 

Level 3 สามารถปฏิบัติงานได้ ให้การวินิจฉัยแยกโรคได้อยา่งเหมาะสมภายใต้การช้ีแนะของอาจารย์อยา่งใกลชิ้ด 

Level 4 สามารถปฏิบัติงานได้ ให้การวินิจฉัยแยกโรคได้อยา่งเหมาะสม โดยอาจขอหรือไม่ขอค าช้ีแนะจากอาจารย์ 

Level 5 สามารถปฏิบัติงานได้ ให้การวินิจฉัยแยกโรคได้อยา่งเหมาะสม สามารถปฏิบัติงาน และให้การวินิจฉ ยหรือวินิจฉัย
แยกโรคได้เอง และสามารถให้การช้ีแนะหรือควบคุมผู้ที่มีประสบการณ์น้อยกว่าได้ 
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ระบบ Gastrointestinal (GI) and hepatobiliary imaging 

Skills and Medical Knowledge 
Medical knowledge ระดับที่ 1 ระดับที่ 2 ระดับที่ 3 

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

1. Ultrasonograpy of abdomen 
2. CT of abdomen including 

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

colonography, dual-energy 
etc.) 

4. MRI of abdomen 
 
 

1. Ultrasonography of 
abdomen 

2. CT of abdomen including 
low-dose technique 

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

4. MRI of abdomen 
 

1. Ultrasonography of  abdomen 
and elastography 

2. CT of abdomen including low-
dose technique 

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

4. MRI of  abdomen and 
elastography 

5. Quantitative and functional 
CT and / or MR 

2. Normal roentgenographic anatomy, 
common variations and dynamic 
physiology 

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

physiology 
b. Developmental 

anatomy 
c. Cross-sectional anatomy 
d. Arterial supply and 

venous drainage 
2. Hepatobiliary system 
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a. Function of the liver 
and basic histology 

b. Developmental 
anatomy 

c. Cross-sectional anatomy 
(Hepatic lobes and 
fissures, anatomical and 
functional lobes, 
peritoneal attachments  

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

e. Internal anatomy: portal 
triads and hepatic 
sinusoids 

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

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

3. Pancreas  
a. Function: exocrine and 

endocrine portions 
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b. Developmental 
anatomy 

c. Cross-sectional anatomy 
d. Pancreatic ducts: main 

and accessory 
e. Arterial supply including 

anastomoses and 
collateral flow 

f. Venous drainage 
4. Spleen 

a. Function 
b. Developmental 

anatomy 
c. Cross-sectional anatomy 
d. Arterial supply and 

venous drainage 
5. Abdominal wall, peritoneal 

cavity, mesentery and 
omentum 
a. Developmental 

anatomy 
b. Cross-sectional normal 

anatomy and variations 
c. Intraabdominal and 

pelvic nodes and 
spreading pathways 
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3.  Pathologic images of liver    

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

  

3.2 Inflammatory / infectious  
process 

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

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

1. Rare inflammatory process 
(such as fungal infection) 

2. Atypical or unusual pattern of 
common diseases 

3. Applied or advanced imaging 
on common diseases 

3.3 Trauma Blunt and penetrating injuries Iatrogenic injuries  
3.4  Diffuse liver diseases Common diffuse liver diseases 

(such as cirrhosis, fatty liver, 
etc.) 

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

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

2. Applied or advanced imaging 
on common diseases 

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

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

Rare vascular diseases (such as 
telangiectasia, etc.) 

3.6 Neoplasms and neoplastic-like 
lesions  

Common neoplasms (such as 
cavernous hemangioma, 
Hepatocellular carcinoma, 

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

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

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

tumor, angiosarcoma, 
sarcoma, inflammatory 
pseudotumor, etc.) 

2. Atypical or unusual pattern of 
common diseases 

3. Applied or advanced imaging 
on common diseases 

3.7  Liver transplantation   Pre - and post-transplantation 
evaluation 

4.  Pathologic images of gallbladder 
and bile duct 

 
 

  

4.1 Congenital abnormalities   Common congenital 
abnormalities   
(such as choledochal cysts) 

Other congenital 
abnormalities   
(such as Caroli disease) 

 

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

Other inflammatory diseases 
(such as chronic cholecystitis, 
emphysematous 
cholecystitis, Porcelain 
gallbladder, Primary 
sclerosing cholangitis, 
Recurrent pyogenic 
cholangiohepatitis, parasitic 
infestation, etc.) 

1. Rare inflammatory diseases 
(such as 
xanthogranulomatouscholecy
stitis, AIDS cholangiopathy, 
etc.) 

2. Atypical or unusual pattern of 
common diseases 

3. Applied or advanced imaging 
on common diseases 

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

4.4 Neoplasms and neoplastic-like 
lesions  

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

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

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

2. Atypical or unusual pattern of 
common diseases 

3. Applied or advanced imaging 
on common diseases 

4.5  Miscellaneous  Choledocholithiasis, 
cholelithiasis 

Postoperative complications  

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

congenital anomalies 
Annular pancreas 
Variation of pancreatic shape 
Focal fat infiltration / 
replacement 

Fusion abnormalities 
(pancreatic divisum) 
Intrapancreatic accessory 
spleen 

Agenesis / hypoplasia 

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

Uncommon conditions (such as 
autoimmune pancreatitis) 

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

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

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

2. Applied or advanced imaging 
on common diseases 

6. Pathologic images of spleen    
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6.1 Anatomical variants Accessory spleen Wandering spleen, 
polysplenia, asplenia 

Ectopic spleen 

6.2 Focal mass lesion of the spleen Splenic cyst Splenic infarction, hematoma 
Splenic infection  or abscess 
(e.g. tuberculosis, fungus, 
melioidosis, etc.) 

Splenic tumor (e.g. hemangioma, 
lymphangioma, lymphoma, 
angiosarcoma, metastasis, etc.) 

6.3 Miscellaneous  Splenomegaly Splenic calcification, 
hemosiderosis 

 

7. Pathologic images of alimentary 
tract 

   

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

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

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

2. Atypical or unusual pattern of 
common neoplasms 

3. Applied or advanced imaging 
on common diseases 

7.2 Inflammatory and infectious 
diseases 

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

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

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

7.3 Congenital abnormalities Common congenital 
abnormalities 

Other congenital 
abnormalities 

Rare congenital abnormalities 



 
 

60 

หลักสูตรการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบ้านอนุสาขาภาพวินิจฉยัชั้นสูง พ.ศ. 2563  

 

7.4 Trauma  Blunt and penetrating injuries  
7.5 Miscellaneous 1. Diverticular disease 

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

1. Postoperative evaluation and 
complications 

2. Chronic idiopathic intestinal 
pseudo-obstruction 

3. Fistula-in-ano and perianal 
abscess 

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

   

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

as lipoma, etc.) 

1. Common types of hernia 
2. Uncommon neoplasms 

(such as desmoid tumor, 
etc.) 

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

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

8.2 Peritoneal cavity 1. Supramesocolic and 
inframesocolic 
compartment 

2. Distribution of ascetic fluid 
3. Intraperitoneal hematoma 

/ abscess 

Pathway of metastatic tumor 
spreading 

Lymphocele 

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

2. Neoplasms (benign or 
malignant tumors) 

Cystic masses / neoplasms 
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3. Miscellaneous (such as 
epiploicappendagitis, 
omental infarction, 
mesenteric panniculitis, 
and peritoneal 
calcifications, etc.)  

9. Miscellaneous    
9.1 Abnormal air 1. Pneumoperitoneum and 

perforation 
2. Gut obstruction 
3. Paralytic ileus 

1. Retroperitoneal air 
2. Pneumatosisintestinalis 
3. Air in portal vein, 

aerobilia 
4. Volvulus 
5. Emphysematous 

infection 

 

9.2 Abnormal fluid Ascites, hemoperitoneum, fluid 
collection 

  

9.3 Diseases secondary to or 
associated with diseases of 

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

cavity, mesentery and 
omentum 
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ระบบ Genitourinary (GU) imaging 
Skills and Medical Knowledge 

Medical Knowledge ระดับที่ 1 ระดับที่ 2 ระดับที่ 3 
1. Imaging methods and positioning 1. Ultrasonography for KUB 

system, Transabdominal 
ultrasonography of pelvis, 
scrotum ultrasonography 
- Indications and 

contraindications 
- Scanning Techniques and 

optimization 
2. CT for GU system including 

low dose technique 
- Indications and 

contraindications 
- Techniques and 

protocols of the 
following CT 
examinations 

- CT for KUB system and 
CT urography 

- CT for Adrenal Glands 
(wash-out protocol) 

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

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

- Indications and  
contraindications 

- Scanning Techniques and 
optimization 

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

- MRI for adrenal glands 
- MRI for retroperitoneum 
- MRI of prostate gland 

3.   PET / molecular imaging 
in GU oncology 

1. Prostate and Penile 
ultrasonography 

- Indications and 
contraindications 

- Scanning Techniques and 
optimization 

2. Dual energy CT 
- Indications and 

contraindications 
- Scanning Techniques and 

optimization 
- Stone decomposition 

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

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

4. PET / molecular imaging in GU 
oncology 
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2. Normal roentgenographic anatomy, 
common variation  and dynamic 
physiology 

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

2. Normal imaging anatomy 
of kidney and urinary 
system on Ultrasonography 
and CT 

3. Normal imaging anatomy 
of male genital tract on 
Ultrasonography and CT 

4. Normal imaging anatomy 
of female genital tract on 
Ultrasonography and CT 

5. Normal imaging anatomy 
of adrenal gland on 
Ultrasonography and CT 

6. Normal imaging of the 
retroperitoneum on 
Ultrasonography and CT 

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

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

3. Normal imaging anatomy 
of female genital tract on 
MRI 

4. Normal imaging anatomy 
of adrenal gland on MRI 

5. Normal imaging of the 
retroperitoneum on MRI 

1. Normal imaging anatomy of 
scrotum and penis on MRI 

2. Normal imaging anatomy of 
pelvic floor on MRI 

3. Normal imaging anatomy of 
female urethra on MRI 

7. Pathologic images of Kidney and 
Urinary tract 

1. Stone, Urinary tract 
obstruction and 
nephrocalcinosis 

2. Infection and Inflammation 
- TB 
- Bacterial  

3. Renal cystic diseases 

1. Renal cystic diseases 
a. Medullary sponge 

kidney 
b. Multicystic kidney 

disease 
c. Polycystic kidney 

disease 

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

2. Neoplastic disease 
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- Simple cyst 
- Multilocular cyst 
- Parapelvic cyst 

4. Neoplastic disease 
a. Benign tumors 

- Angiomyolipoma 
b. Malignant tumors 

- Renal cell carcinoma 
- Urothelial cell CA of 

renal pelvis, ureter, 
and bladder 

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

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

6. Vascular disease 
- Renal infarction 

 
 

- Autosomal dominant 
polycystic kidney disease 

2. Neoplastic disease 
a. Benign tumors 

- Oncocytoma 
- Multilocular cystic 

nephroma 
b. Malignant tumors 

- Lymphoma 
- Metastasis 

3. Infection and 
Inflammation 

- Xanthogranulomato
us pyelonephritis 

- Malakoplakia 
- Post radiation 

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

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

- Renal agenesis 
- Supernumerary 

kidney 

-  Hemangioma 
- Mesenchymal tumors 
- Mixed mesenchymal and 

epithelial tumors 
- Neuroendocrine tumors 

3.   IgG4 related disease  
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b.  Anomalies in size and 
form 
- Hypoplasia 
- Hyperplasia 
- Horseshoe kidney 
- Cross ectopia 

c.  Anomalies in position 
- Malrotation 
- Ectopia 

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

- Persistent column of 
Bertin 

- Megacalyces 
- Anomalies of renal 

pelvis, ureter and 
urethra 

- Ureteropelvic 
junction obstruction 

- Duplication of pelvis 
and ureter 

- Retrocaval ureter 
- Ureterocele 
- Patent urachus 
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- Vesicoureteral reflux 
8. Nephroptosis 
9. Miscellaneous 

- Neurogenic bladder  
- Vesico-vaginal fistula 

10. Renal transplant 
- Technique 
- Complication 

11. Urachal anomalies and 
tumors 

8. Pathologic images of Male Genital 
Organs 

1. Normal imaging anatomy 
of male genital organs 

1.  Pathology of male genital 
tract 

a. Scrotum and testis 
- Congenital: 

cryptorchism, 
ectopic testis  

- Infection 
- Torsion 
- Trauma 
- Tumor 
- Varicocele 
- Microlithiasis 

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

seminal vesicles 
- Benign prostatic 

hyperplasia 
- Prostatitis and abscess 
- Prostatic cysts 
- Prostatic cancers 

including post hormonal 
and radiation change 

- PIRADS classification 
9. Pathologic images of Female 

Genital Organs 
1. Normal imaging anatomy 

of female genital organs 
1. Pathology of female 

genital tract 
a. Uterus and cervix 

- Adenomyosis 

1. Pathology of female genital 
tract 
a. Uterus and cervix 
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- Benign tumor: 
myoma 

- Congenital 
anomalies  

- Hydrosalpinx and 
tubal occlusion 

b. Ovary and adnexa 
- Ovarian cysts: 
endometrioma, 
functional cyst 

- Torsion 
- Infection 
- Polycystic ovarian 
disease 

- Malignant tumor: CA 
corpus, CA cervix 

- Mullerian duct anomalies 
finding on MRI 

b. Ovary and adnexa 
- Benign tumor 
- Malignant tumor 

10. Pathologic images of Adrenal 
gland 

1.   Normal imaging anatomy 
of adrenal gland  

2.   Pathology of adrenal gland 
- Adrenal adenoma 

1. Tumor and non-tumor of 
adrenal gland 

- Adrenal hemorrhage 
- Adrenal cyst 
- Adrenal hyperplasia 
- Pheochromocytoma 
- Myelolipoma 
- Adrenocortical 

carcinoma 
2. Infection of adrenal gland 

- Histoplasmosis 
- TB 

1.   Management of adrenal 
incidentaloma 
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11. Retroperitoneum  1. Pathology of the 
retroperitoneum 

- Retroperitoneal 
fibrosis 

- Pelvic lipomatosis 
2. Retroperitoneal Tumor 

 

12. Pelvic floor   1. Pelvic floor anatomy 
2. Pelvic floor and organ 

prolapse 
13. Obstetric   1. Acute abdomen in pregnancy  

patients 
2. Identify abnormalities and 

complications  
- Ectopic pregnancy 
- Molar pregnancy 
- Placenta abnormalities: 

placenta previa, increta, 
accrete, percreta 
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ตารางปฏิบตัิงานของแพทย์ประจ าบ้านต่อยอด ตารางอาจารย์ประจ าวัน (GI-GU) 

  Modality   MRI CT 
Fluoroscopy 
Plain film 

จันทร์ MRI 
abdomen 

CT-
Emergency 

Plain film  
(20 cases) เช้า 

จันทร์ อ. ลลิตา อ. สุวล ี อ. วิทธนี 

อังคาร MRI 
abdomen 

CT-
Emergency 

- อังคาร อ. วิทธนี/  
อ. ธนพ 

อ.นครินทร ์  

พุธ MRI 
abdomen 

CT-
Emergency 

- พุธ อ. นครินทร ์ อ. ลลิตา  

พฤหัสบด ี MRI 
abdomen 

CT-
Emergency 

Fluoroscopy 
บ่าย (ศรีพัฒน์) 

พฤหัสบด ี อ. สุวล ี อ. ภูวิชญ์ อ. วิทธนี 

ศุกร ์ MRI 
abdomen 

CT-
Emergency 

Fluoroscopy 
เช้า 

ศุกร์ อ. ภูวิชญ์ อ. วิทธนี อ. สุวล ี

 
หน้าที่ของแพทย์ประจ าบ้านต่อยอด 

1. MRI abdomen 
- ทบทวนและตรวจสอบประวัติผู้ป่วย วางแผนการท า (protocol) ให้ค าแนะน าผู้ป่วยและเซ็นใบยินยอม 

ร่วมกับแพทย์ประจ าบ้านรุ่นน้องทุกราย ก่อนท าการตรวจ 
- แปลผลการตรวจร่วมกับแพทย์ประจ าบ้านรุ่นน้องทุกราย ก่อน consult อาจารย์ประจ าวัน 
- ตรวจสอบรายงานผลการตรวจของแพทย์ประจ าบ้านรุ่นน้องทุกราย ก่อนส่งให้อาจารย์ประจ าวัน 

2. CT emergency 
- แปลผลการตรวจ emergency case ร่วมกับแพทย์ประจ าบ้านรุ่นน้องทุกรายก่อน consult อาจารย์

ประจ าวัน 
- ตรวจสอบรายงานผลการตรวจ emergency case ของแพทย์ประจ าบ้านรุ่นน้องทุกรายก่อน verified 

3. Fluoroscopy 
วันพฤหัสบดี 

- ทบทวนและตรวจสอบประวัติผู้ป่วย วางแผนการท า (protocol) ให้ค าแนะน าผู้ป่วยและเซ็นใบยินยอม 
ทุกราย ก่อนท าการตรวจ 

- แปลผลการตรวจก่อน consult อาจารย์ประจ าวัน 
- รายงานผลการตรวจ 

วันศุกร์ 
- ทบทวนและตรวจสอบประวัติผู้ป่วย วางแผนการท า (protocol) ให้ค าแนะน าผู้ป่วยและเซ็นใบยินยอม 

ร่วมกับแพทย์ประจ าบ้านรุ่นน้องทุกราย ก่อนท าการตรวจ 
- แปลผลการตรวจร่วมกับแพทย์ประจ าบ้านรุ่นน้องทุกราย ก่อน consult อาจารย์ประจ าวัน 
- ตรวจสอบรายงานผลการตรวจของแพทย์ประจ าบ้านรุ่นน้องทุกราย ก่อนส่งให้อาจารย์ประจ าวัน 
 
 



 
 

70 

หลักสูตรการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบ้านอนุสาขาภาพวินิจฉยัชั้นสูง พ.ศ. 2563  

 

4. Plain Film 
- แปลผลการตรวจ และรายงานผลการตรวจ Plain film จ านวน 20 ราย ทุกจันทร์เช้า โดยจะมีเจ้าหน้าที่

ส่งมาให้ใน worklist 
หน้าที่อ่ืนๆ 

1. รับ consult case abdomen ต่างแผนกทุกราย หากมีข้อสงสัยสามารถปรึกษา อาจารย์ได้ 
2. เตรียมและน าเสนอ Interdepartment conferences 
3. อ่าน Case CT นอกเวลาและศรีพัฒน์ ตามที่ได้รับมอบหมาย จ านวน 15-20 เคสต่อเดือน โดยทบทวน

และตรวจสอบประวัติผู้ป่วย วางแผนการท า (protocol) ก่อนท าการตรวจ แปลผลการตรวจ และรายงาน
ผลตรวจผล  (ในช่วง 6 เดือนแรกของปีที่ 1 ให้ consult อาจารย์ประจ าวันทุกเคส หลังจากนั้นสามารถ
รายงานผลได้เอง) 

ตารางอาจารย์ประจ าวัน (US) 

 เช้า บ่าย 
จันทร์ อ. นครินทร์ / อ. ภูวิชญ์ อ.วรรณี 
อังคาร อ. ธนพ อ. ลลิตา 

พุธ อ. วิทธนี อ. นัทธยา 
พฤหัสบดี อ. ยุทธพันธ์ อ. ธเนศ 

ศุกร์ อ.  พรรณี อ. จักรี 

หน้าที่แพทย์ประจ าบ้านต่อยอด   
- ทบทวนและตรวจสอบประวัติผู้ป่วย ก่อนท าการตรวจ ท าการตรวจ แปลผลการตรวจ และ รายงานผล

การตรวจด้วยตัวเอง อย่างน้อย 10 รายต่อวัน ในเวลาราชการ 
- ทบทวนและตรวจสอบประวัติผู้ป่วย ก่อนท าการตรวจ ท าการตรวจ แปลผลการตรวจ และ รายงานผล

การตรวจด้วยตัวเอง อย่างน้อย 10 รายต่ออาทิตย ์(OPD นอกเวลา) 
- ในกรณีที่มีปัญหา ยากหรือซับซ้อน ให้ consult อาจารย์ประจ าวัน  
- ควบคุมและช่วยสอนแพทย์ประจ าบ้านรุ่นน้อง และนักศึกษาแพทย์ 

 
กิจกรรมการเรียน การสอน และ Conferences 

Activity วัน เวลา สถานที ่
Topic Fellow อังคารที่ 4 ของเดือน 8.00-9.00 ห้องเรียนสนาน 
Topic Resident อังคารและพฤหสัที่ 1, 2, 3 8.00-9.00 ห้องเรียนสนาน 
Journal club Fellow ศุกร์ที่ 4 ของเดือน 12.00-13.00 ห้องพักอาจารย ์
Journal club Resident ศุกร์ที่ 4 ของเดือน 8.00-9.00 ห้องเรียนสนาน 
MDT (HBP) พฤหัสที่ 4 ของเดือน 12.00-13.30 ห้องเรียนตึกสุจิณโณช้ัน 8 
MDT (GI) ศุกร์ที่ 1 ของเดือน 12.00-13.30 ห้องเรียนศัลยศาสตร์ช้ัน 2 
MDT (Uro) พฤหัสที่ 4 ของเดือน 8.00-9.00 ห้องเรียนสนาน 
CT conference 
(Interesting cases) 

จันทร์ที่ 4 ของเดือน 8.00-9.00 ห้องเรียนสนาน 
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MR conference 
(Interesting cases) 

ศุกร์ที่ 4 ของเดือน 12.00-13.00 ห้องเรียนสนาน 

Recommended Topics 
- Protocoling tips & tricks - Screening and diagnosis of HCC 
- IV and oral contrast, contrast reactions, and 

indications 
- Post treatment evaluation of HCC 

- Evaluation of liver and kidney transplants - US artifacts and imaging optimization 
- Emergency body MR - Neuroendocrine and GIST 
- Cancer imaging and RECIST - Dual energy CT 
- Prostate MRI - CT colonography 
- LIRADS  

 
การวัดและประเมินผล 

 การประเมิน GI-GU rotation US rotation 
Patient care 
and procedure 
skills 

 

Exam 
 

DOPS 

(ปี 1 สถาบัน) 
SAQ & OSCE (ปี 2 ราชวิทยาลัย)  

เดือนที่ 3, 6 

(ปี 1 สถาบัน) 
SAQ & OSCE (ปี 2 ราชวิทยาลัย)  

เดือนที่ 3, 5 

Medical 
knowledge 

 

Exam 
 

Mini-IPX 
Logbook 
Portfolio 

(สถาบัน) 
SAQ & OSCE (ปี 2 ราชวิทยาลัย)  

เดือนที่ 3, 6 
ทุกเดือน 

เดือนที่ 3, 6 

(สถาบัน) 
SAQ & OSCE (ปี 2 ราชวิทยาลัย)  

เดือนที่ 3, 5 
ทุกเดือน  

เดือนที่ 3, 5 
Practice-based 
learning and 
improvement 

 

Logbook 
Portfolio 

การประเมินการน าเสนอ
ในกิจกรรมวิชาการ 

ทุกเดือน 
เดือนที่ 3, 6 

Topic 
Journal club 

MDT 

ทุกเดือน 
เดือนที่ 3, 5 

Topic 
Journal club 

Interpersonal and 
communication 
skills 

การประเมิน 360 องศา 
Review of reports 

ปีละครั้ง 
Feedback ปีละ 2 ครั้ง 

ปีละครั้ง 
Feedback ปีละ 2 ครั้ง 

Professionalis
m 

 

การประเมิน 360 องศา 
Case scenario 

ปีละครั้ง 
ปีละครั้ง 

ปีละครั้ง 
ปีละครั้ง 

System-based 
practice 

 

การประเมิน 360 องศา 
MDT assessment 

DOPS 

ปีละครั้ง 
ปีละครั้ง 

เดือนที่ 3, 6 

ปีละครั้ง 
ปีละครั้ง 

เดือนที่ 3, 5 
 
อาจารย์ผู้ประเมิน 
US  อ. ลลิตา / อ. นครินทร์  
CT  อ. สุวลี / อ. วิทธนี 
MR อ. ธนพ/ อ. ภูวิชญ์ 
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แหล่งเรียนรู้ 
1. Textbook of Gastrointestinal Radiology, 4th edition: Richard M. Gore and Marc S. Levine 
2. Diagnostic imaging:  Gastrointestinal, 3rd Revised edition:  Michael P.  Federle and Siva P. 

Raman  
3. Computed Body tomography with MRI correlation, 4th edition: Joseph K.T. Lee and Stuart 

S. Segel 
4. Diagnostic Ultrasound, 4th edition: Carol M. Rumack 
5. Ultrasound:  The Requistes ( Requisites in Radiology) , 2nd and 3rd edition:  Barbara  

S. Hertzberg and William D. Middleton  
6. GenitourinaryRadiology, 6th edition: N. Reed Dunnick 
7. Abdominal-Pelvic MRI: Richard C. Semelka 

Websites  
1. www.radiologyassistant.nl  
2. www.auntminie.com  
3. www.ctisus.com  
4. https://radiopedia.org  
5. StatDx https://app.statdx.com/authenticate.go?vendor_id=Amirsys_IP_Authentication 

&group_id=Chiang_Mai_University18  

บทความทางวิชาการ  

1. บทความทางวิชาการของ Radiographics 
2. บทความทางวิชาการของ Radiology  
3. บทความทางวิชาการของ AJR  
4. บทความทางวิชาการของ The radiologic clinic of North America 
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4. MUSCULOSKELETAL IMAGING ROTATION 
การประเมิน EPA และ Milestones ของ Musculoskeletal Imaging Rotation 

Imaging procedures 
Minimum 

requirement 
1st year  2nd year 

มคว.1 CMU มคว.1 CMU 
Musculoskeletal radiographs 90 45 45 45 45 
Musculoskeletal ultrasound 10 5 5 5 5 
CT scan & related technique 
Musculoskeletal system & spine 

20 10 10 10 10 

MRI & related technique 
Musculoskeletal system & spine 

40 20 20 20 20 

Musculoskeletal Imaging 
ระดับ 

Medical 
knowledge 

Plain radiographs US CT MRI 

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

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

fellow 2 
Level 4-5 Level 4 Level 4 Level  

3-4 
Level 4 Level 3-4 Level 4 Level 

3-4 
 
หมายเหตุ 
Medical knowledge ระดับที่ 1 หมายถึง มีความส าคัญและพบบ่อย ซึ่งแพทย์ประจ าบ้านอนุสาขาภาพวินิจฉัย
ชั้นสูงต้องสามารถตรวจวินิจฉัยได้ด้วยตนเอง  

Medical knowledge ระดับที่ 2 หมายถึง โรคที่พบน้อยกว่าระดับ 1 และมีความส าคัญ ซึ่งแพทย์ประจ าบ้าน 
อนุสาขาภาพวินิจฉัยชั้นสูงต้องตรวจวินิจฉัยได้ด้วยตนเองหรือภายใต้การควบคุมของอาจารย์  

Medical knowledge ระดับที่ 3 หมายถึง โรคหรือหัตถการที่ซับซ้อนซึ่งแพทย์ประจ าบ้านอนุสาขาภาพวินิจฉัย
ชั้นสูง ควรตรวจวินิจฉัยได้ด้วยตนเองหรือภายใต้การควบคุมของอาจารย์ 
 
การประเมินระดับศักยภาพโดยรวม (Competency level) 

 Level 1: ขาดความรับผิดชอบในหน้าที่ ไม่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม 
 Level 2: สามารถปฏิบัติงาน ให้การวินิจฉัยหรือวินิจฉัยแยกโรคได้อย่างเหมาะสม ภายใต้การควบคุมของ

อาจารย์อย่างใกล้ชิด 
 Level 3: สามารถปฏิบัติงาน ให้การวินิจฉัยหรือวินิจฉัยแยกโรคได้อย่างเหมาะสม ภายใต้การชี้แนะของ

อาจารย์ 
 Level 4: สามารถปฏิบัติงาน ให้การวินิจฉัยหรือวินิจฉัยแยกโรคได้อย่าง เหมาะสม โดยอาจขอหรือไม่ 

ขอค าชี้แนะจากอาจารย์ 
 Level 5: สามารถปฏิบัติงาน ให้การวินิจฉัยหรือวินิจฉัยแยกโรคได้อย่างเหมาะสมสามารถปฏิบัติงาน  

และให้การวินิจฉัยหรือวินิจฉัยแยกโรคได้ เอง และสามารถให้การชี้แนะหรือควบคุมผู้ที่มี
ประสบการณ์น้อยกว่าได ้
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แพทย์ประจ าบ้านอนุสาขาภาพวินิจฉัยช้ันสูงในแต่ละ rotation ศึกษา ฝึกทักษะ และหรือปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับโรคหรือหัตถการ ดังต่อไปนี้ 
● Fellow 1: Medical knowledge ระดับที่ 1 (มีความส าคัญและพบบ่อย) ซึ่งแพทย์ประจ าบ้านอนุสาขาภาพ

วินิจฉัยชั้นสูงต้องสามารถตรวจวินิ จฉัยได้ด้วยตนเอง และ ระดับที่  2 (โรคที่พบน้อยกว่าระดับ 1  
แต่มีความส าคัญ) ซึ่งแพทย์ประจ าบ้านอนุสาขาภาพวินิจฉัยชั้นสูงต้องตรวจวินิจฉัยได้ด้วยตัวเองหรือภายใต้การ
ควบคุมของอาจารย์ 

● Fellow 2: Medical knowledge ระดับท่ี 2 และระดับที่ 3 (โรคหรือหัตถการที่ซับซ้อน) ซึ่งแพทย์ประจ าบ้าน
อนุสาขาภาพวินิจฉัยชั้นสูงควร ตรวจวินิจฉัยได้ด้วยตัวเองหรือภายใต้การควบคุมของอาจารย์ 
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 Skills and Medical Knowledge  

 
Skill ระดับที่ 1 ระดับที่ 2 ระดับที่ 3 

Skill  
1. Imaging procedure 

1.   Plain radiograph 
- Conventional plain film of 

bone and joint 

1. Plain radiograph 
- Special and specific 

positioning of bone and 
joint 

- Recognizes the errors in 
image acquisition (mal-
positioning and artifacts) 

2. Ultrasonography 
3. CT 
4. MRI 

- Recognize normal MRI 
anatomy 

- Understand the proper 
MR protocol 

1. Plain radiograph 
- Recognize the subtle 

findings and integrates the 
information for 
appropriate diagnosis and 
further investigation 

2. Ultrasonography 
3. CT 
4. MRI 

- Design and adjust MR 
protocol. 

Medical Knowledge ระดับที่ 1 ระดับที่ 2 ระดับที่ 3 
1. Indications & Contraindications of 

each modalities 
1. Plain radiographs of bones 

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

1. MRI of bones and joints 
2. MR arthrogram 

2. Principal physiology 1. Physiology of bone and 
joints 

1. Bone metabolism and 
calcium homeostasis 

 

3. Normal imaging anatomy 1. Spines and pelvis 
2. Upper and lower extremities 

1. Normal variation 
2. Bone marrow 
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4. Degenerative disease 1. Degenerative disease of 
spinal column Degenerative 
disease of extraspinal sites 

1. Diffuse idiopathic skeletal 
hyperostosis 

2. Calcification and 
ossification of spinal 
ligament and tissue 

 

5. Trauma and sport injury 1. Concept and terminology 
2. Physical injury: spine 
3. Physical injury: extraspinal 

site 

1. Common classification 
2. Understand common 

mechanism of injury 

1. Interpretation internal 
derangement of the joints. 

2. Physical injury: muscle and 
tendon injury 

6. Bone and soft tissue tumors 1. Basic approach to bone 
tumors.  

1. Diagnosis of common 
benign and malignant bone 
tumors. 

2. Diagnosis of common 
benign and malignant soft 
tissue tumors 

 

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

2. Diagnosis of uncommon 
benign and malignant bone 
tumors. 

3. Diagnosis of uncommon 
benign and malignant soft 
tissue tumors 

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

2. Radiographic findings of bone 
and joint infection  

 

1. CT and MRI findings of 
bone and joint infection 

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

1. CT and MRI findings of 
bone and joint infection 

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

3. Spondylodiscitis 
 

8. Hematopoietic and marrow 
diseases 

 1. Thalassemia 1. Plasma cell dyscrasia and 
dysgammaglobulinemia 
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2. Hemoglobinopathy and 
other anemia 

3. Bleeding disorders 
- Hemophilia 
- Bleeding diatheses and 

hemangioma 

2. Lymphoproliferative and 
myeloproliferative disorders 
- Leukemia 
- Lymphoma 

9. Inflammatory diseases 1. Rheumatoid arthritis 
2. Spondyloarthropathies 
3. Crystal-induced and related 

disease: gout, CPPD, HAD 
 

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

 

1. Mixed connective tissue 
disease and collagen 
vascular overlap syndromes 
- Rheumatic fever 

2. Hemochromatosis 
3. Other crystal-induced 

disease: amyloid deposition 
10. Metabolic and endocrine diseases 

 
 1. Osteoporosis 

2. Parathyroid disorders and 
renal osteodystrophy 

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

endocrine glands 
11. Diseases due to  

medications and chemical   
agents 

 1. Steroid induced disorders 
- Osteoporosis 
- Osteonecrosis 
- Neuropathic-like articular 

destruction 

1. Atypical femoral fracture  
2. Fluorosis 
3. Lead poisoning 
4. Other medications and 

chemical agents 
12. Congenital and  

developmental skeletal   
 1. Developmental dysplasia of 

the hip 
2. Spinal anomalies and 

curvature 
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conditions 
13. Miscellaneous 1. Osteochondrosis 

 
1. Osteonecrosis 
2. Fibrous dysplasia, 

neurofibromatosis and 
tuberous sclerosis. 

3. Perthes disease 

1. Radiation change 
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ตารางท างานอาจารย์ ระบบ MSK 
วัน อาจารย ์ ภาคเช้า ภาคบ่าย หมายเหตุ 

จันทร์ 

อ.เชษฐ MRI teaching MRI service 

Review Rheumatoconf
อาทิตย์สุดท้ายของเดือน 
(ถ้ามี) 

อ.นัทธยา Film reading / Review MRI 
MRI / Review MRI  
กับ Dent 3-15.00-
16.00 

อ.ธานทั ลาศึกษา  

อังคาร 

อ.เชษฐ CT CT  

อ.นัทธยา 
เข้า conference trauma 10.30-
11.30 

 CT 14.00-16.00  

อ.ธานทั    

พุธ 
อ.เชษฐ Film reading week 1-2 Film reading  

อ.นัทธยา Academic US  
อ.ธานทั    

พฤหัสบดี 

อ.เชษฐ MRI  Service  

อ.นัทธยา Academic 
Academic/Film 
reading  

 

อ.ธานทั    

ศุกร์ 

อ.เชษฐ 
MSK interesting case and 
service review / 9 -10.30 MRI 

Service  

อ.นัทธยา 
MSK interesting case and 
service review/MRI 

Arthrogram/MRI  
Tumor conference เที่ยง 
MRI ศรีพัฒน์/ นอกเวลา  

อ.ธานทั    
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ตารางปฏิบัติงานของ Fellow MSK royation 
 

วัน เช้า บ่าย หมายเหตุ 

จันทร์ MRI อ. นัทธยา  
MRI อ. นัทธยา 
 

Review rheumatoconf 
อาทิตย์สุดท้ายของเดือน (ถ้ามี) 

อังคาร 
เตรียมเข้า conference 
trauma 10.30-11.30 
Research time 

CT อ. นัทธยา  

พุธ 

Film reading อ.เชษฐ week 1, 
2 
สอน film reading week 3, 4, 
5 

US อ. นัทธยา  

พฤหัสบ
ด ี

MRI อ.เชษฐ 
Film reading อ. นัทธ
ยา 

Film Quiz MSK 10 cases  
เที่ยง พฤ สุดท้าย 

ศุกร์ 

MSK quality and service 
review/9-10.30 (ห้อง MRIชั้น 
2) 
review MRI อ. นัทธยา  
(ห้องพักหรือ MRI ชั้นหนึ่ง) 

Arthrogram/ review 
MRI 
อ. นัทธยา 
 

Tumor conference เที่ยง  
Quality control conference  
ศุกร์ เช้า 

ดูเคสเวรนอกเวลา MRI and  CT MSK เริ่มเดือนที่ 8 ของปีที่ 1 หรือweek 3 ของ rotation  
 
ข้อแนะน าส าหรับแพทย์ประจ าบ้านและแพทย์ประจ าบ้าน ณ Rotation Musculoskeletal 
แพทย์ประจ าบ้าน  
Rotation 1 
 

- อ่าน Plain film : อ่าน Film ไม่น้อยกว่า 5 case ต่อ 1 period (ครึ่งวัน) ลงผล และรอ 
review พร้อมกับอาจารย์ก่อนออก report, review ประวัติและอ่านหนังสือมา โดยเลือก 
film โดยการสุ่มในแต่ละวันจาก PACS หรือ search จาก diagnosis (ถามพ่ีๆว่า search 
อย่างไร) สามารถเลือกอ่าน film เก่าของคนไข้ตั้งแต่ครั้งแรกก่อนเริ่มการรักษาหรือ film
ใหม่ก็ได้ ควรเลือกให้มีความหลากหลาย 

- ท า Film Quiz MSK 1 ครั้ง(film นรก MSK) (แยกต่างหาก ไม่รวมกับ activity รวม) โดย
เอา case  ที่เจอระหว่าง rotation ท าตอนเที่ยง พฤหัสสุดท้ายของเดือน เวลาประมาณ 
12.15-13.00 น. case 10 case ทาย Dent 3 เน้นเห็นรูป spot diagnosis และให้ 
Differential Diagnosis ส าคัญ เตรียมทฤษฎีเล็กน้อย หาวันที่จะท ากับ resident ทีจ่ัด
ตาราง และเตรียม case มาเลือกกับอาจารย์ ก่อนท าอย่างน้อย 1 อาทิตย์เพ่ือให้แต่ละ 
case มี teaching point ที่เหมาะสม ท า 2 คน/1 ครั้ง 

- ท า topic template หรือเอกสารให้ความรู้ผู้ป่วย ที่เกี่ยวข้องกับ position ของ film หรือ 
MRI, arthrogram, US หรืออ่ืนๆ 1 เรื่อง (อาจารย์จะมอบหมายให้กรณีมี Dent rotation 
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1 ขึ้น 2 คน) กรณีต้อง present จะ present วันอังคาร แจ้งวันภายหลัง ให้พ่ี fellow และ 
dent 2 ช่วย 

- Check case ที่ตัด CT ห้อง CT จะมี วิธีการตัดอยู่แล้วเว้นแต่กรณีพิเศษถ้าไม่มีพ่ี dent โตๆ
หรือ fellowต้องรับผิดชอบเอามาให้อาจารย์ดู 

- Emergency US case ของระบบ MSK ในเวลาราชการทุกราย แพทย์ประจ าบ้านและ 
fellow ต้องรับผิดชอบท าแล้ว สามารถ consult อ. นัทธยาหรือ อ.ธานัท ได้ทุกวัน 

Rotation 2 
 

- เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการดู technique การตัด CT (และ MRI ถ้า ไม่มี Dent rotation 
3) plan case กับอาจารย์ล่วงหน้า 

- เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการ อ่าน  MRI cardiac T2* และ LIC (มี template อยู่แล้ว  
เอกสารความรู้อยู่ใน google drive) 

- ท า Film Quiz  MRI  MSK (แยกต่างหาก ไม่รวมกับ activity รวม) ท าตอนพฤหัสเที่ยงท า 
2 คน/1 ครั้ง 

- จัดท า VDO presentation เกี่ยวกับ positioning ของ MRI MSK (จะแจ้งรายละเอียด
ภายหลัง) 

- หมายเหตุ: Emergency US case ของระบบ MSK ในเวลาราชการทุกราย แพทย์ประจ า
บ้านและ fellow ต้องรับผิดชอบท าแล้ว สามารถ consult อ. นัทธยา หรือ อ.ธานัท ได้ทุก
วัน 

- อ่าน Plain film ไม่น้อยกว่า 10 Film ต่อ 1 period 
Rotation 3 
 

- อ่าน Film  CT กับ MRI MSK พยายามดูว่าที่ตัวเองดูมาทั้ง 2 rotation ที่ผ่านมายังขาด
อะไรอยู่โดยเน้นตาม must know ของหลักสูตรราชวิทยาลัย  

- เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการดู technique การตัด CT และ MRI plan case กับอาจารย์
ล่วงหน้า  

- สอนน้องเพ่ือทบทวนให้ตัวเอง 
- ดู VDO MRI course เน้น part MSK 
- หมายเหตุ: Emergency US case ของระบบ MSK ในเวลาราชการทุกราย แพทย์ประจ า

บ้านและ fellow ต้องรับผิดชอบท าแล้ว สามารถ consult อ. นัทธยาหรือ อ.ธานัท ได้ทุก
วัน 

Fellow MRI / MSK  
- คุมเครื่อง MRI วันจันทร์ และศุกร์  
- Ultrasound วันพุธบ่าย 
- อ่าน film นิติเวช และ bone age for age estimation เจ้าหน้าที่จะ LINE บอก แจ้งชื่อที่เจ้าหน้าที่ห้อง 

33 ตอนขึ้น rotation แล้วน า film มา consult อาจารย์ 
- รับ consult film จากข้างนอก และเก็บไว้รออาจารย์ 
- Film reading และ ช่วยอาจารย์ sign film Dent 1-2-3 ตามวันที่ก าหนด 
- ดูแลรับผิดชอบเคสเวรนอกเวลาราชการ MRI and CT MSK เริ่มเดือนที่ 8 ของปีที่ 1 หรือ หลังจากผ่าน 

rotation MSK1  
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- สอนและverify film resident ในวันพุธ week 3, 4, 5  
- น า film ที่น่าสนใจหรือมีข้อสงสัยมาแสดงในวันศุกร์ (MSK quality and service review) 
- รับผิดชอบท ากิจกรรมทางวิชาการ อย่างน้อย 2 topic และ 2 journal club ต่อคนต่อปี 
- Emergency US case ของระบบ MSK ในเวลาราชการทุกราย แพทย์ประจ าบ้านและ fellow ต้อง

รับผิดชอบท าแล้ว สามารถ consult อ. นัทธยาหรือ อ.ธานัทได้ทุกวัน  
 
การประเมินผลแพทย์ประจ าบ้านต่อยอด  

Rotation 1 2 3 
การ
ประเมิน  

Mini-IPX (EPA 1-5) 
Rad-DOPS (EPA 6&7) 

Mini-IPX (EPA 1-5) 
Rad-DOPS (EPA 6&7) 

Mini-IPX (EPA 1-5) 
Rad-DOPS (EPA 6&7) 

รายละเอีย
ดการ
ประเมิน 

- Rad-DOPS  ประเมินจาก
เคสOPD นอกเวลา: MRI 
spine, knee,  shoulder, 
soft tissue or bone 
tumor-อ.นัทธยา 

- Mini-IPX ประเมินจากการ
เคสที่ใช้สอนและ verify 
report plain film และ
น ามาเข้า review วันศุกร์-
อ.เชษฐ/ธานัท 

 

- Rad-DOPS ประเมินจากเคส 
การท า OPD นอกเวลา จาก 
case MRI ankle, elbow 
or other parts-อ.เชษฐ/
ธานัท 

- Mini-IPX ประเมินจากการ
ท า case MRI shoulder 
arthrography หรือ 
ultrasound shoulder, 
ankle, nerve 
entrapment -อ.นัทธยา 

 

- Rad-DOPS  ประเมินจาก
เคสOPD นอกเวลา โดย
เลือกMRI ที่ส่วนที่ไม่ซ้ ากับ
การประเมินที่ผ่านมา-
อ.นัทธยา 

- Mini-IPX ประเมินจากการ
ท า case MRI shoulder 
arthrography หรือ 
ultrasound shoulder, 
ankle, nerve 
entrapment ไม่ซ้ ากับการ
ประเมินที่ผ่านมา -อ.เชษฐ/
ธานัท 

หมายเหตุ ส่งใบประเมินให้อาจารย์ในสัปดาหส์ุดท้ายของแตล่ะ rotation ตามที่ตารางก าหนด 

แหล่งเรียนรู้ 
หนังสือ 

1. Resnick D, Kransdorf MJ. Bone and Joint Imaging: Elsevier Saunders; 2004 
2. Yochum T, Rowe L.  Essentials of Skeletal Radiology:  Lippincott Williams & Wilkins; 

2005. 
3. CA. H, NM. M, M. A, P. K. Musculoskeletal MRI 2nd Edit: Elsevier Saunders; 2008 
4. Greenspan. A. Orthopedic imaging: A Practical Approach.: Lippincott Williams & Wilkins; 

2011 
5. Brower CA, D.J. F. Arthritis in Black and White, 3rd Edition: Elsevier Saunders; 2012 
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บทความทางวิชาการ 
1. Rotation 1 
2. Jacobson JA, Girish G, Jiang Y, Resnick D.  Radiographic evaluation of arthritis: 

inflammatory conditions. Radiology. 2008;248(2):378-89. 
3. Jacobson JA, Girish G, Jiang Y, Sabb BJ. Radiographic evaluation of arthritis: degenerative 

joint disease and variations. Radiology. 2008;248(3):737-47. 
4. Miller TT.  Bone tumors and tumorlike conditions:  analysis with conventional 

radiography. Radiology. 2008;246(3):662-74. 
5. Grayson DE.  The elbow:  radiographic imaging pearls and pitfalls.  SeminRoentgenol. 

2005;40(3): 
6. Loredo RA, Sorge DG, Garcia G.  Radiographic evaluation of the wrist:  a vanishing art. 

SeminRoentgenol. 2005;40(3):248-89. 
7. Koulouris G, Morrison WB.  Foot and ankle disorders:  radiographic signs. 

SeminRoentgenol. 2005;40(4):358-79. 
8. Sanders TG, Jersey SL.  Conventional radiography of the shoulder.  SeminRoentgenol. 

2005;40(3):207-22. 
9. Campbell SE.  Radiography of the hip:  lines, signs, and patterns of disease. 

SeminRoentgenol. 2005;40(3):290-319.  
10. Boles CA, Lee JA. The knee: breaking the MR reflex. SeminRoentgenol. 2005;40(4):338-

57. 

Rotation 2 
1. Khurana B, Sheehan SE, Sodickson A, Bono CM, Harris MB.  Traumatic thoracolumbar 

spine injuries: what the spine surgeon wants to know. Radiographics. 2013;33(7):2031-
46.  

2. Dreizin D, Letzing M, Sliker CW, Chokshi FH, Bodanapally U, Mirvis SE, et al. 
Multidetector CT of blunt cervical spine trauma in adults.  Radiographics. 
2014;34(7):1842-65. 

3. Pooley RA.  AAPM/ RSNA physics tutorial for residents:  fundamental physics of MR 
imaging. Radiographics. 2005;25(4):1087-99. 

4. Wu JS, Hochman MG.  Soft- tissue tumors and tumorlike lesions:  a systematic imaging 
approach. Radiology. 2009;253(2):297-316. 

5. Banks KP, Bui-Mansfield LT, Chew FS, Collinson F.  A compartmental approach to the 
radiographic evaluation of soft-tissue calcifications. SeminRoentgenol. 2005;40(4):391-
407. 

6. Bitar R, Leung G, Perng R, Tadros S, Moody AR, Sarrazin J, et al.  MR pulse sequences: 
what every radiologist wants to know but is afraid to ask. Radiographics. 2006;26(2):513-
37. 
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เอกสารประกอบค าสอน 

1. รศ.พญ. นัทธยา ปัทมภาสพงษ์, Fracture , ภาควิชารังสวีิยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
2. รศ.พญ. นัทธยา ปัทมภาสพงษ์, MRI of Shoulder , ภาควิชารังสวีิยา คณะแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
3. รศ.พญ. นัทธยา ปัทมภาสพงษ์, Soft tissue tumor , ภาควิชารังสีวิยา คณะแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
4. ผศ.นพ. เชษฐ ศิวะสมบูรณ์, MRI of Knee , ภาควิชารังสีวิยา คณะแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 

หมายเหตุ 
Text Book ที่ใช้สอบ board Musculoskeletal System 
1. Bone and Joint imaging : Resnick D, Kransdorf M. 3rd edition, 2004 
2. Essentials of Skeletal Radiology. Yochum TR, Rowe LJ. 3rd edition, 2005 
3. Orthopedic Imaging: A Practical Approach. Adam Greenspan. 5th edition, 2010 
4. Musculoskeletal MRI.  Helms CA, Major NM, Mark W, Anderson MD, Kaplan P, Dussautt R. 

2nd edition, 2009 

3.2   ความรู้ด้านบูรณาการ  
3.2.1   ทักษะในการติดต่อสื่อสารและการสร้างสัมพันธภาพ  

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

3.2.2   ความเป็นวิชาชีพแพทย์ (Professionalism) 
● การบริบาลโดยมีผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง (Patient-centered care)  

o การยึดถือประโยชน์ของผู้ป่วยเป็นหลัก 
o การรักษาความน่าเชื่อ ถือแก่ผู้ป่วย สังคม 

▪ การรักษามาตรฐานการดูแลผู้ป่วยให้ดีและปลอดภัย  
▪ การให้เกียรติและยอมรับเพื่อนร่วมวิชาชีพ เพ่ือนร่วมงาน ผู้ป่วย และญาติ 
▪ ความสามารถปรับตนเองให้เข้ากับสภาวะหรือเหตุการณ์ท่ีไม่คาดคิดไว้ก่อน 

● พฤตินิสัย 
o ความรับผิดชอบ และความตรงต่อเวลา 
o การแต่งกายให้เหมาะสมกับกาลเทศะ 

3.2.3   จริยธรรมทางการแพทย์ (Medical ethics) 
● การหลีกเลี่ยงการรับผลประโยชน์ส่วนตัว รวมถึงการรับของจากบริษัทผลิตภัณฑ์ทาง

การแพทย์ 
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● การนับถือให้เกียรติและสิทธิ รวมทั้งความเห็นของผู้ป่วย ในกรณีผู้ป่วยไม่เห็นด้วยกับการ
รักษาหรือปฏิเสธการรักษา กรณีญาติและผู้ป่วยร้องขอตามสิทธิในกรณีที่ผู้ป่วยตัดสินใจ
ไม่ได้ต้องสามารถเลือกผู้ตัดสินใจแทนผู้ป่วยได้ 

● การปฏิบัติในกรณีที่ผู้ป่วยร้องขอการรักษาที่ไม่มีประโยชน์หรือมีอันตราย 
● การรักษาความลับและการเปิดเผยข้อมูลผู้ป่วย 
● การประเมินขีดความสามารถ และยอมรับข้อผิดพลาดของตนเอง 

3.2.4   การเรียนรู้แบบเน้นปฏิบัติ (Practice-based learning) และการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
ตลอดชีวิต (Lifelong learning skill) 
● การก าหนดความต้องการในการเรียนรู้ของตนเอง 
● การค้นคว้าความรู้ และประเมินความน่าเชื่อถือได้ด้วยตนเอง 
● การประยุกต์ความรู้ที่ค้นคว้ากับปัญหาของผู้ป่วยได้อย่างเหมาะสม 
● การวิเคราะห์และวิจารณ์บทความทางวิชาการ 
● ทักษะและจริยธรรมในการวิจัย 
● การเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการอย่างสม่ าเสมอ 
● การใช้ electronic databases และการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการเรียนรู้ 
● การถ่ายทอดความรู้แก่แพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ นิสิต นักศึกษา ผู้ป่วยและญาติ 

3.2.5   การปฎิบัติงานตามระบบสุขภาพ (System-based practice) 
● เข้าใจระบบสุขภาพและการพัฒนาสาธารณสุขของชาติ 
● เข้าใจระบบประกันสุขภาพ เช่น ระบบประกันสุขภาพ ระบบประกันสังคม ระบบสวัสดิการ

การรักษาพยาบาลของข้าราชการ ระบบประกันชีวิต เป็นต้น 
● มีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพ และกระบวนการ hospital accreditation 
● ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดูแลรักษา 
● เข้าใจ cost consciousness medicine 
● เข้าใจความรู้กฎหมายทางการแพทย์ 
● เข้าใจนโยบายการใช้ยาระดับชาติ เช่น องค์การอาหารและยา บัญชียาหลักแห่งชาติ เป็น

ต้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

86 

หลักสูตรการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบ้านอนุสาขาภาพวินิจฉยัชั้นสูง พ.ศ. 2563  

  

3.3   การด าเนินการและจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตาม competency ทั้ง 6 ด้านดังนี้   

สมรรถนะหลัก ผลการเรียนรู้ 
การจัดประสบการณ์การ

เรียนรู้ 
การวัดและประเมินผล     

1. การบริบาลผู้ป่วยและทักษะทางหัตถการ     (Patient care and procedural skills) 

 

1. มีการเรียนรู้และฝึก
ทักษะในการให้
ค าปรึกษา และแนะน า
เกี่ยวกับการตรวจและ
การวินิจฉัยทางด้านภาพ
วินิจฉัยชั้นสูง  

 

1. ฝึกวางแผนการตรวจ ให้
ค าปรึกษา และแนะน า
การตรวจทางดา้นภาพ
วินิจฉัยชั้นสูงกับผู้ป่วย 

 

1. ข้อสอบข้อเขียน (SAQ) 
หรือ OSCE 
2. สังเกตการปฏิบัติงานใน
สถานการณ์จริงโดยอาจารย์
ผู้ดูแล (direct observation 
of procedure skills, 
DOPS) 
3. ประเมินสมรรถนะ EPA 
โดยอาจารย์ผูฝ้ึกอบรมตามที่
ก าหนดในหลักสูตร (EPA2, 
EPA6 และ EPA7) 

 

2. มีการเรียนรู้และเลือกใช้ 
contrast agent ที่
เหมาะสมในแตล่ะ
สถานการณ ์

 

1. การบรรยาย และ self 
directed learning  
2. ฝึกเลือกใช้ contrast agent 
ที่เหมาะสมในแตล่ะการตรวจ  

1. สอบข้อเขียน  
2. DOPS 
3. ประเมินสมรรถนะ EPA 
โดยอาจารย์ผูฝ้ึกอบรมตามที่
ก าหนดในหลักสูตร (EPA2, 
EPA6 และ EPA7) 

 

3. มีทักษะในการขอความ
ยินยอมในการตรวจและ
การท าหัตถการทางด้าน
ภาพวินิจฉัยชั้นสูง 

1. ฝึกทักษะการขอความ
ยินยอม ในการตรวจและการ
ท าหัตถการทางภาพวินิจฉัย
ช้ันสูงจากผู้ป่วยและญาต ิ
 

1. DOPS 
2. ประเมินสมรรถนะ EPA 
โดยอาจารย์ผูฝ้ึกอบรมตามที่
ก าหนดในหลักสูตร (EPA2, 
EPA6 และ EPA7) 

 4. มีความรู้และสามารถท า
การตรวจหรือควบคุม
การตรวจภาพวินิจฉัย
ช้ันสูง ในกลุ่มโรคทีไ่ม่
ซับซ้อนและกลุ่มโรคที่
ซับซ้อนไดด้้วยตนเอง
หรือภายใต้การก ากับ
ดูแลของอาจารยผ์ู้ให้
การฝึกอบรม 

 

1. ท าการตรวจ วาง protocol 
หรือควบคุมการตรวจภาพ
วินิจฉัยชั้นสูง 
2. ปฎิบัติงานจริงกับผู้ป่วย ใน
การตรวจทางรังสีวิทยา โดยท า
การอ่านและรายงานผลภาพ
โดยผ่านการค้นหาความรู้ด้วย
ตนเอง (self-directed 
learning) และร่วมอภิปรายกับ
อาจารย ์

1. ประเมินการอภิปราย
ผู้ป่วยในความดูแล (case-
based discussion, CBD) 
2. ประเมินสมรรถนะ EPA 
โดยอาจารย์ผูฝ้ึกอบรมตามที่
ก าหนดในหลักสูตร (EPA2, 
EPA6 และ EPA7) 
 

 5. ตระหนักถึงปัญหาและ
ภาวะแทรกซ้อนท่ีอาจ
เกิดขึ้นระหว่างการตรวจ
ทางด้านภาพวินิจฉัย
ช้ันสูง และสามารถให้
การดูแลรักษาเบื้องต้น

1. ดูแลผู้ป่วยท่ีมี
ภาวะแทรกซ้อนจากการตรวจ
ทางด้านภาพวินิจฉัยช้ันสูง 
2. Morbidity and Mortality 
Conference 

1. สังเกตการปฏิบัติงานใน
สถานการณ์จริงโดยอาจารย์
ผู้ดูแลและมีการประเมิน
แพทย์ประจาบ้านด้าน
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ได้อย่างเหมาะสมในแต่
ละสถานการณ์ได้ด้วย
ตนเอง หรือปรึกษาขอ
ความช่วยเหลือแพทย์
สาขาท่ีเกี่ยวข้องได้อยา่ง
ถูกต้อง 

สมรรถนะการปฏิบัติงานหลัง
การหมุนเวยีน  

2. แบบประเมิน Multi-
Disciplinary Teamwork 
Assessment (MDT) โดย
คณาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม  

2. ความรู้ทางการแพทย์  (Medical knowledge) 
 1. มีความรูเ้กี่ยวกับภาพ

วินิจฉัยชั้นสูงในด้าน
ต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
thoracic imaging, 
cardiovascular 
imaging, abdominal 
(gastrointestinal, 
hepatobiliary, 
pancreas, 
genitourinary) 
imaging และ 
musculoskeletal 
imaging รวมถึงสามารถ
ให้การวินิจฉัยและ
วินิจฉัยแยกโรคได้อย่าง
ถูกต้อง 

1.การเรียนรู้โดยการปฎิบัติงาน
กับผู้ป่วยจริง ในการตรวจทาง
รังสีวิทยา อ่านและรายงานผล
ภาพวินิจฉัยชั้นสูง โดยผ่านการ
ค้นหาความรูด้้วยตนเอง (self-
directed learning) และร่วม
อภิปรายกับอาจารย ์
2. Lecture 
 

1. ประเมินสมรรถนะEPA 
โดยอาจารย์ผูฝ้ึกอบรมตามที่
กาหนดในหลักสูตรผ่านแบบ
ประเมิน mini-IPX  

2. ประเมินโดยการ 
ตรวจสอบรายงานการตรวจ
ทางรังสีวิทยาวินิจฉัย (ผ่าน
ช่อง feedback ในระบบ 
envision)  

3. ประเมินแพทย์ประจาบ้าน
ด้านสมรรถนะการปฏบิัติงาน
หลังการหมุนเวียน  

4. การสะท้อนตนเอง (self 
reflection)  

 2. สามารถน าความรู้ใหม่ ๆ 
จากรายงานการวจิัยมา
ประยุกต์ใช้กับการตรวจ
ภาพวินิจฉัยชั้นสูงได้ 
และรเิริ่มการท างานวิจัย
ทางคลินิก 

1. เป็นผู้น าหรือเข้าร่วมใน
การท ากิจกรรมเกี่ยวกับ
งานวิจัย เช่น การอ่าน 
การวิพากษ์ และประเมิน
บทความวิจัย  

1. ประเมินโดยใช้แบบ
ประเมิน Journal 
Presentation   

 

 3. มีส่วนช่วยในการสอน
และตรวจสอบรายงาน
ผลการตรวจของแพทย์
ประจ าบ้านรุ่นน้อง 

1. เป็นพ่ีเลี้ยงให้แพทย์ประจ า
บ้าน ในด้านต่าง ๆ อาทิเช่น 
แนะแนวทางในการวินิจฉัย 
ตลอดจนการวินิจฉัยแยกโรค 
ในเวลาและนอกเวลาท าการ 
ก่อนปรึกษาอาจารย์  การ
น าเสนอข้อมูลผู้ป่วย  
ภาพทางรังสีวิทยา และวิพากษ์ 
เมื่อเข้าร่วมในกิจกรรมวิชาการ 
ต่าง ๆ เช่น Topic review, 
Radiology and 
Interdepartmental 

1. การประเมิน 360  
2. การสะท้อนตนเอง   
(self reflection)  
ข้อเสนอแนะ (feedback) 
จากอาจารย์ในแตล่ะเดือน 
3. สมุดบันทึกการปฏิบัติงาน 
(logbook และ portfolio) 
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conference, Interesting 
case เป็นต้น  

3. การเรยีนรู้แบบเน้นปฏิบัติและการพัฒนาตนเอง (Practice-based learning and improvement) 
 1. มีความคิดวิเคราะห์อย่าง

เป็น ระบบในการดูแลผู้ป่วย 
1. การเรียนรู้โดยการปฏิบัติงาน
กับผู้ป่วยจริง  
ในการตรวจทางรังสีวิทยา อ่าน
และรายงานผลภาพโดยผ่านการ
ค้นหาความรูด้้วยตนเอง (self-
directed learning) และร่วม
อภิปรายกับอาจารย ์

1. การประเมินในภาพรวม 
Global assessment  
2.  การสะท้อนตนเอง  
(self reflection) 
3. ข้อเสนอแนะ feed back 
จากอาจารย์  
 

 2. มีการพัฒนาการเรียนรู้ 
การประเมิน และการ
ปรับปรุงการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง จากการสะท้อน
ตนเองและการสะท้อนกลับ
จากหลักสูตร  
รวมทั้งมีวิจารณญาณในการ
ประเมินข้อมูล ด้วยหลักการ
ของวิทยาการระบาดคลินิก
และเวชศาสตรเ์ชิงประจักษ ์
 

1. การเรียนรู้โดยการปฏิบัติงาน
กับผู้ป่วยจริง  
ในการตรวจทางรังสีวิทยา อ่าน
และรายงานผลภาพโดยผ่านการ
ค้นหาความรูด้้วยตนเอง (self-
directed learning) และร่วม
อภิปรายกับอาจารย ์
2. เป็นผู้น าหรือเขา้ร่วมในการ
ท ากิจกรรมเกี่ยวกับงานวิจัย 
เช่น การอ่าน การวิพากษ์ และ
ประเมินบทความหรืองานวิจัย  
เป็นต้น 

1. การประเมินในภาพรวม 
Global assessment  
2.  การสะท้อนตนเอง  
(self reflection) 
3. ข้อเสนอแนะ feed back 
จากอาจารย์  
4. สมุดบันทึกรายละเอียด
การปฏิบัติงาน  
(logbook และ portfolio) 
 

 3. การฝึกการเป็น
นักวิชาการ (Scholarly 
activity) 

1. การท างานวิจัยท่ีได้
ค้นคว้าวิจัยด้วยตนเองใน
รูปแบบต้นฉบับ  
(original research) 
ภายใต้การก ากับดูแลของ
อาจารยผ์ู้ให้การฝึกอบรม 

2. เป็นผู้น าหรือเข้าร่วมในการ
ท ากิจกรรมเกี่ยวกับ
งานวิจัย เช่น การอ่าน การ
วิพากษ์ และประเมิน
บทความหรืองานวิจัย  
เป็นต้น 

1. วิทยานิพนธ์ หรือสาร
นิพนธ ์

2. การประเมินการ
น าเสนอในกิจกรรม
วิชาการ เช่น 
ใน วารสารสโมสร  
(journal club) หรือ  
การทบทวนวรรณกรรม 
(article review)  

4. ทักษะในการติดต่อสื่อสารและการสรา้งสัมพันธภาพ (Interpersonal and communication skills) 
 1. สร้างสมัพันธภาพกับ

ผู้ร่วมงาน ผู้ป่วยและ
ญาติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

1. การฝึกทักษะในการให้ข้อมลู
เกี่ยวกับการตรวจภาพวินิจฉยั
ช้ันสูง การขอความยินยอมใน
การตรวจ และการฉีด contrast 
agent จากผู้ป่วยหรือญาต ิ
2. การฝึกทักษะในด้านการแจ้ง
ผลการตรวจให้ผู้ป่วยและแพทย์
เจ้าของไข้ทราบ 

1. แบบประเมิน 360 องศา  
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3. การฝึกทักษะการสื่อสารใน
สถานการณ์เฉพาะ เช่น การแจ้ง
ข่าวร้าย การจดัการเมื่อเกิด
ข้อผิดพลาด เป็นต้น 
4. การรับปรึกษาการส่งตรวจ
ทางรังสีวิทยาจากแพทย์ต่าง
แผนกทั้งในเวลาราชการและ
นอกเวลาราชการ  
5. การปฏิบัติงานร่วมกับ
อาจารย์แพทย์ แพทย์ประจ า
บ้านรุ่นน้อง เจ้าหน้าที่รังสี
เทคนิค พยาบาลได้อย่างราบรื่น  

 2. สามารถถ่ายทอด
ความรู้และทักษะให้แก่
ผู้อื่นได ้

 

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

1. แบบประเมิน Multi-
Disciplinary Teamwork 
Assessment (MDT) โดย
คณาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม  

2. แบบประเมิน 360  

 3. เขียนรายงานผลตรวจ
ด้วยภาษาอังกฤษได้
อย่างถูกต้อง 

1. บันทึกรายงานผลการตรวจ
ทางรังสีวิทยาวินิจฉัย 
(Radiology report)   
และแก้ไขเมื่อได้รับค าแนะน า
จากอาจารย ์

1. การประเมินเขียน
รายงานผลตรวจ 
ด้วยภาษาอังกฤษได้
อย่างถูกต้อง ผ่านระบบ
การ feedback (RIS)  

 4. มีความเป็นผู้น า และน า
ความรู้ไปใช้ช่วยเหลือ
ผู้ป่วยในเชิงส่วนรวม
และ 
 สังคม 

1. ร่วมกิจกรรมช่วยเหลือสังคม
ตามที่มีโอกาสสมควร เช่น การ
ออกหน่วยเพื่อตรวจผูป้่วยตาม
วาระพิเศษตา่ง ๆ  

1. แบบประเมิน 360  
2. Portfolio (กิจกรรมตา่ง 
ๆ) 

5. ความเป็นวิชาชีพแพทย์ (Professionalism)   

 1. การบริบาลตามหลัก 
เวชจริยศาสตร ์

 

1. เข้าร่วมในกิจกรรมการ
เรียนการสอนของสถาบัน
ฝึกอบรม กิจกรรม
แพทยศาสตรศึกษา
ต่อเนื่อง และกิจกรรมที่ให้
ความรู้ทางด้านบรูณาการ
ทางการแพทย์ทั่วไป  

1. Portfolio  
2. การประเมินภาพรวม 
Global assessment  

 2. ผู้เรยีนมีความ
รับผิดชอบและมี
จริยธรรมอันดตี่อ
วิชาชีพ 

 

1. ตระหนักและรับทราบค า
ประกาศสิทธิและข้อพึงปฏิบัติ
ของผู้ป่วยท่ีออกโดยแพทยสภา
และการรักษาความลับของ
ผู้ป่วยท่ีประกาศโดยคณะฯ 

1. การประเมินภาพรวม 
Global assessment 
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ระบุไว้ในคูม่ือแพทย์ประจ าบ้าน
ต่อยอด  

2. ทราบเกณฑ์การให้คะแนน
และประเมินผลจากความ
ประพฤติจากคูม่ือแพทย์ประจ า
บ้านต่อยอด 

3. จัดให้มีการเรียนการสอน
ร่วมกับคณะฯ ในหัวข้อเกี่ยวกับ
จริยธรรมทางการแพทย์  

 3. มีเจตคติที่ดีต่อการให้
บริบาลทางการแพทย์
และสุขภาพแบบองค์
รวม 
แก่ประชาชนทุกระดับ 

 

1. พัฒนาให้มีเจตคติที่ดรีะหว่าง
การปฏิบัติงาน 
ดูแลผูป้่วย โดยเข้าอบรม 
counselling และ non-
technical skills ต่างๆ 

- มีการท า case scenario 
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้
เรียนรูเ้กี่ยวกับกรณีต่างๆ 
เช่น  สิทธิผู้ป่วย เช่น 
การตัดสินใจเลือกการ
รักษา การรักษาความลับ
ผู้ป่วย และการแจ้งข่าว
แก่ผู้ป่วยและญาติ  
เป็นต้น 

- การเตรียมตรวจผู้ป่วย
หญิงโดยแพทย์ชาย เช่น 
ตรวจmammogram, 
TVS, ultrasound of 
breast หรือการตรวจ 
ultrasound scrotum 
ในผู้ชายต้องมีบุคลากร 
บุคคลที่สาม อยู่ด้วยเสมอ  

2. มีการสร้าง role model 
ของอาจารย์แพทย์ 

1 การประเมินภาพรวม 
Global assessment 

 4. มีความสนใจใฝ่รู้  
และสามารถพัฒนาไปสู่
ความเป็นผูเ้รียนรู้  
ต่อเนื่องตลอดชีวิต  

1. เข้าร่วมในกิจกรรมการเรียน
การสอนของสถาบันฝึกอบรม 
การเข้าร่วมอบรมวิชาการ
ประจ าปี  

2. เป็นผู้น าหรือเขา้ร่วมในการ
ท ากิจกรรมเกี่ยวกับงานวิจัย 

1. Portfolio  
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เช่น การอ่าน การวิพากษ์ และ
ประเมินบทความหรืองานวิจัย  

6. การปฎิบัติงานตามระบบสุขภาพ (System-based practice) 
 1. มีความรู้ความเข้าใจ

เกี่ยวกับระบบสุขภาพ
และระบบยาของ
ประเทศ  

1. การบรรยาย 
2. การ elective ตามความ
สนใจ  

1. portfolio  

 2. มีความรู้และมีส่วนร่วม
ในระบบพัฒนาคุณภาพ 
การดูแลผู้ป่วย 

 

1. การบรรยายให้ความรู้  
2. การดูงาน การเรียนรู้

ระบบงานท่ีส าคญัภายใน
โรงพยาบาล ท่ีเกีย่วข้องกับ
ระบบสุขภาพ ระบบยา 
และงานทางด้านภาพ
วินิจฉัยชั้นสูง   

1. Portfolio  

 3. มีความรู้ความเข้าใจใน
เรื่องความปลอดภัย
ของผู้ป่วย 

 

1. การปฏิบัติงานและ 
เข้าเป็นสมาชิกด าเนินการตาม
บทบาทที่เกี่ยวข้องในระบบ
ประกันคณุภาพตา่ง ๆ  ของ
สถาบัน  

1. Log book  / Portfolio 

 4. มีความรู้ความเข้าใจใน
เรื่องการใช้ทรัพยากร
สุขภาพอย่างเหมาะสม 
(cost 
consciousness) 

1. การปฏิบัติงานและ 
เข้าเป็นสมาชิกด าเนินการตาม
บทบาทที่เกี่ยวข้องในระบบ
ประกันคณุภาพตา่ง ๆ  ของ
สถาบัน 

1. . Log book  / Portfolio 

 5. มีความรู้ความเข้าใจ
เรื่องกฎหมายทาง
การแพทย์ รวมถึงสิทธิ
ผู้ป่วย 

1. ตระหนักและรับทราบค า
ประกาศสิทธิและข้อพึงปฏิบัติ
ของผู้ป่วยท่ีออกโดยแพทยสภา
และการรักษาความลับของ
ผู้ป่วยท่ีประกาศโดยคณะฯ 
ระบุไว้ในคูม่ือแพทย์ประจ าบ้าน
ต่อยอด 

1. . Log book  / Portfolio  
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3.4   การประเมิน EPA และ Milestone 

ตารางแสดง EPA และความสัมพันธ์กับ Core competency และ Milestone 
*Note: PC= Patient care, MK = Medical knowledge,  

PBLI = Practice-based learning & improvement,        
ICS = Interpersonal & communication skills,  

                                    PROF = Professionalism,  
                                    SBP = System-based practice 

 

การประเมินระดับศักยภาพโดยรวม (Competency level) 
 Level 1 

 Level 2 

 
 Level 3 

 Level 4 

:  ขาดความรับผิดชอบในหน้าท่ี ไม่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม 
:  สามารถปฏิบัติงาน ให้การวินิจฉัยหรือวินิจฉัยแยกโรคได้อย่างเหมาะสม ภายใต้การควบคุมของอาจารย์

อย่างใกล้ชิด 
:   สามารถปฏิบัติงาน ให้การวินิจฉัยหรือวินิจฉัยแยกโรคได้อย่างเหมาะสม ภายใต้การชี้แนะของอาจารย์ 
:    สามารถปฏิบัติ งาน ให้การวินิจฉัยหรือวินิจฉัยแยกโรคได้อย่างเหมาะสม โดยอาจ ขอหรือ 

ไม่ขอค าช้ีแนะจากอาจารย์ 
 Level 5 

 

:  สามารถปฏิบัติงาน ให้การวินิจฉัยหรือวินิจฉัยแยกโรคได้อย่างเหมาะสมสามารถปฏิบัติงานและให้การ
วินิจฉัยหรือวินิจฉัยแยกโรคได้เอง และสามารถให้การชี้แนะหรือควบคุมผู้ที่มีประสบการณ์น้อยกว่าได้ 

การประเมินกิจกรรมตาม EPA แพทย์ประจ าบ้านอนสุาขาภาพวินิจฉัยช้ันสูง สามารถท าไดโ้ดย 
 End-of-rotation global assessment  Direct observation and feedback  
 Self-assessment and reflections   Portfolio  
 Core exam      OSCE / simulation  
 Reading out with resident    ER preparedness test  
 Review of reports     Rate of major discrepancies  
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ภาคผนวกที่ 4 

การวัดและประเมินผลระหว่างการฝึกอบรม 
ภาควิชารังสี มช. ก าหนดการวัดและประเมินผลให้สอดคล้องตามท่ี มคว.1 ก าหนดไว้คือ    

1.1. การประเมินตามมิติต่าง ๆ  

ในระหว่างการฝึกอบรม มคว.1 สถาบันฝึกอบรมจะต้องจัดให้มีการประเมินแพทย์ประจ าบ้านอนุสาขา
ภาพวินิจฉัยชั้นสูงที่เข้ารับการฝึกอบรม ให้ครอบคลุมทั้งด้านความรู้ ทักษะ เจตคติ และกิจกรรมทางการแพทย์ 
ในมิติต่าง ๆ ดังนี้  

มิ ติ ที่  1  ประ เ มิ น สมร รถนะ  EPA โ ด ยอาจ า ร ย์ ผู้ ฝึ ก อบ รมตามที่ ก า หนด ในหลั กสู ต ร  
(ดูรายละเอียดในข้อ 2)  

มิติที่ 2 การรายงานผลการสอบจัดโดยสถาบัน (ผ่าน/ไม่ผ่าน)  
● มีเกณฑ์ผ่านที่ก าหนดโดยแต่ละสถาบัน โดยส่งผลให้ราชวิทยาลัยในเดือนที่ 22 ของการ

ฝึกอบรม (เดือนเมษายน)  
มิติที่ 3 การรายงานประสบการณ์เรียนรู้จากผู้ป่วย (portfolio / logbook)  

● แพทย์ประจ าบ้านปีที่ 1 ส่ง logbook ของปีแรก ในเดือนที่ 15 (เดือนกันยายน)  
● แพทย์ประจ าบ้านปีที่ 2 ส่ง logbook ของทั้ง 2 ชั้นปี ในเดือนที่ 22 (เดือนเมษายน)  

มิติที่ 4 การรายงานประสบการณ์วิจัย  
● ให้สถาบันรับรองว่างานวิจัยของแพทย์ประจ าบ้านแต่ละท่าน ได้ผ่านการรับรองจาก

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน ในเดือนที่ 15 (เดือนกันยายน)  
● ส่งผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ในเดือนที่ 20 (เดือนกุมภาพันธ์)  

มิติที่ 5 การร่วมกิจกรรมประชุมวิชาการทางรังสีวิทยา  
● เข้าร่วมการประชุมราชวิทยาลัย (RCRT) อย่างน้อย 1 ครั้งใน 2 ปี รับรองโดยสถาบันในเดือน

ที่ 22 (เดือนเมษายน)  
มิติที่ 6 การรายงานประสบการณ์เรียนรู้จาก counselling, non-technical skills และ workshop  

● ประเมินจาก EPA (ดูรายละเอียดในข้อ 2)  
● การเรียนบูรณาการโดยส่วนกลาง โดยแพทย์ประจ าบ้านอนุสาขาภาพวินิจฉัยชั้นสูง ปีที่ 1 

เรียนพร้อมแพทย์ประจ าบ้านสาขารังสีวินิจฉัยทุกวันศุกร์ โดยไม่ต้องสอบ แต่ต้องเซ็นชื่อเข้า
เรียนและรับรองการเข้าเรียนโดยสถาบันในเดือนที่ 15 (เดือนกันยายน)  

มิติที่ 7 การประเมินสมรรถนะด้าน professionalism และ interpersonal and communication  
skills โดยอาจารย์และผู้ร่วมงาน  

● ประเมินจาก EPA (ดูรายละเอียดในข้อ 2)  
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1.2. การประเมิน EPA (อ้างอิงจาก Deitte LA, Gordon LL, Zimmerman RD, et al. Entrustable 
Professional Activities: Ten Things Radiologists Do. AcadRadiol 2016;23:374-81.)  

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

● แพทย์ประจาบ้านปีที่ 1 (level 3) อยา่งน้อย 2 ครั้ง/ปี  
● แพทย์ประจาบ้านปีที่ 2 (level 4) อย่างน้อย 2 ครั้ง/ปี  

EPA 2: Triages and protocols exams  
EPA 3: Interprets exams and prioritizes a differential diagnosis  
EPA 4: Communicates diagnostic imaging findings  
EPA 5: Recommends appropriate next steps  

● การประเมินโดย EPA 2-5 ประเมินโดยใช้ใบประเมิน mini- Imaging Interpretation 
Exercise (mini-IPX) อย่างน้อย 1 ครั้ง/หน่วย/ปี  

● แพทย์ประจ าบ้านปีที่ 1 (level 4) อย่างน้อย 1 ครั้ง/หน่วย/ปี  
● แพทย์ประจ าบ้านปีที่ 2 (level 5) อย่างน้อย 1 ครั้ง/หน่วย/ปี  

EPA 6: Obtains informed consent and performs diagnostic / interventional procedures  
EPA 7: Manages patients undergoing imaging and procedures  

● การประเมินโดย EPA 6-7 ประเมินโดยใช้ใบประเมิน Radiology Direct Observation of 
Procedural Skills (Rad-DOPS)  

● แพทย์ประจ าบ้านปีที่ 1 (level 4) อย่างน้อย 1 ครั้ง/หน่วย/ปี  
● แพทย์ประจ าบ้านปีที่ 2 (level 5) อย่างน้อย 1 ครั้ง/หน่วย/ปี  

EPA 8:  Formulates clinical questions and retrieves evidence to advance patient car 
ประเมินโดยงานวิจัยแพทย์ประจาบ้าน ตามข้อ 1 (มิติท่ี 4)  
EPA 9: Behave professionally   (สองครั้ง ต่อ ปี)  ประเมินโดยการประเมิน 360 องศา 

● แพทย์ประจ าบ้านปีที่ 1 (level 4) อย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี  
● แพทย์ประจ าบ้านปีที่ 2 (level 5) อย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี  

EPA 10: Contributes to a culture of safety and improvement  
ประเมินโดย การจัด Morbidity and Mortality (MM) conference โดยผู้ เข้ารับการฝึกอบรม  
โดยใช้ใบประเมิน Multidisciplinary teamwork assessment (MDT)  

● แพทย์ประจ าบ้านปีที่ 1 (level 3) อย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี  
● แพทย์ประจ าบ้านปีที่ 2 (level 4) อย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี   
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แบบการประเมินผลงานการน าเสนองาน   
 

เรื่อง  ______________________________________ 
ชื่อ     ___________________________________________ 
วันที่  ___________________________________________ 
 

ที ่ รายการประเมิน 
เกณฑ์การประเมิน 

 
ข้อแนะน า 

5 4 3 2 1 
1 เนื้อหา  

เนื้อหาครบถ้วนสมบูรณ์ 
เนื้อหาถูกต้อง 
เนื้อหาน่าสนใจ 
มีการค้นคว้าเพิ่มเติม 

      

2 กระบวนการท างาน 
มีการวางแผนอย่างเป็นระบบ 
การปฏิบัติตามแผน 
ติดตามประเมินผล 
การปรับปรุงพัฒนางาน 

      

3 การน าเสนอ   
การใช้ส านวนภาษาดี ถูกต้อง 
การสะกดค าและไวยากรณ์
ถูกต้อง 
ความเข้าใจในเนื้อเรื่องที่
น าเสนอการเรียงล าดับเรื่องราว
ในการน าเสนอ 

      

4 คุณธรรม   
ตรงต่อเวลา 
ซื่อสัตย์ 
ความกระตือรือร้น 

      

         รวม  
เกณฑ์การประเมิน 

5 4 3 2 1 
ยอดเยียม ดีมาก ด ี พอใช้ ต้องปรับปรุง 

 
 

ลงชื่อผู้ประเมิน    _____________________________________ 



 

106 

หลักสูตรการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบ้านอนุสาขาภาพวินิจฉยัชั้นสูง พ.ศ. 2563  

  

Appraisal Form and Feedback 
 
 
Name _______________________________________________________________________ 
Appraisal period ______________________________________________________________ 
Year of specialtytraining ______________________________________________________ 
 
 Outstanding  

 
(5 points) 

Exceeds 
standard  
(4 points) 

Achieves 
standard 
(3 points) 

Below 
standard 
(2 points) 

Unacceptable 
 
(1 point)  

Knowledge  
 

     

Quality of 
works 

     

Relation with 
others 

     

Attendance  
 

     

Overall 
appraisal 
rating 

 

 
 
Feedback from staffs 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
____________________________________ 
 
Date of review________________________________________________ 
Advisor___________________________________________________ 
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ภาคผนวก 5 
การคัดเลือกแพทย์ประจ าบ้าน 

รายนามคณะอนุกรรมการคัดเลือก แพทย์ประจ าบ้านต่อยอด 
หน่วยรังสีวินิจฉัย ภาควิชา รังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

1 หัวหน้าภาควิชารังสีวิทยา ประธานคณะกรรมการ 
2 หัวหน้าหน่วยรังสีวินิจฉัย รองประธานฯ  
3 รศ. พญ.จันทิมา            เอ้ือตรงจิตต์ กรรมการ 
4 ผศ. พญ.วิทธนี          ณ เชียงใหม ่ กรรมการ 
5 รศ. พญ.ไพลิน        คงมีผล กรรมการ 
6 ผศ. นพ.ยุทธพันธ์       วรรณโสภา กรรมการ 
7 ผศ. นพ.ธนพ       ศรีสุวรรณ กรรมการ 
8 อ. นพ.นครินทร์          อินมุตโต กรรมการ 
9 อ. นพ.ธเนศ ขัตติพัฒนพงษ์ กรรมการ 
10 อ. นพ.ธานัท              กันธะวัง กรรมการและเลขานุการ 
11 ตัวแทนแพทย์ประจ าบ้านต่อยอด กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
12 นส.สมญา ขวัญสุวรรณ ผู้ช่วยเลขานุการ 

 โดยให้คณะกรรมการดังกล่าว มีหน้าที่ 

1. ทบทวนและพิจารณาศักยภาพ ในการรับแพทย์ประจ าบ้านต่อยอดประจ าปีการศึกษา นั้น ๆ 
2. ด าเนินการรับสมัครและตรวจสอบหลักฐานของแพทย์ประจ าบ้านต่อยอดของอนุสาขาฯ ที่เปิดในปี

การศึกษานั้น ๆ 
3. ก าหนดวันและเกณฑ์การคัดเลือก 
4. ด าเนินการคัดเลือกแพทย์ประจ าบ้านต่อยอดของอนุสาขาฯ ที่เปิดในปีการศึกษานั้น ๆ  
5. งานอ่ืน ๆ ตามที่หัวหน้าภาควิชารังสีวิทยามอบหมาย 
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เกณฑ์การคัดเลือก 

การรับแพทย์ประจ าบ้านต่อยอด อนุสาขาต่าง ๆ หน่วยรังสีวินิจฉัย 

เพ่ือให้การด าเนินการคัดเลือกแพทย์เข้าเป็นแพทย์ประจ าบ้านต่อยอดชั้นปีที่ 1 สาขาภาพวินิจฉัยชั้นสูง
และรังสีร่วมรักษาระบบล าตัว เป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่แพทยสภาและคณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก าหนดพ้ืนฐานไว้ หน่วยรังสีวินิจฉัย ภาควิชารังสีวิทยา จึงมีหลักเกณฑ์ ในการคัดเลือก
แพทย์ประจ าบ้านต่อยอด ดังต่อไปนี้ 

1. ลักษณะการฝึกอบรม  
1.1 หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านเพ่ือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบ

วิชาชีพเวชกรรม สาขาภาพวินิจฉัยชั้นสูง เป็นหลักสูตรที่มีระยะเวลาฝึกอบรม 2 ปี 
1.2 หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านเพ่ือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบ

วิชาชีพเวชกรรม สาขาภาพรังสีร่วมรักษาระบบล าตัว เป็นหลักสูตรที่มีระยะเวลาฝึกอบรม 2 ปี 

2. คุณสมบัติท่ัวไป 
2.1 ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเบื้องต้นครบถ้วนตามเกณฑ์ก าหนดของแพทยสภาในปีการศึกษาหรือ 

ปีการฝึกอบรมนั้น ๆ 
2.2 เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติอ้างอิงตามประกาศกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท .)  

เรื่องคุณสมบัติเฉพาะของผู้ที่สมัครเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต (ฉบับปี พ .ศ.2559) 
โดยไม่จ ากัดเพศ เชื้อชาติ ศาสนา และภาวะสุขภาพที่ไม่มีผลกระทบต่อการฝึกอบรม 

2.3 เป็นผู้จบการศึกษาแพทยศาสตร์บัณฑิต ที่ได้รับการรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
เวชกรรมและมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม   

2.4 มีผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต (GPA) ไม่ต่ ากว่า 2.5   

3. เอกสารที่ต้องนามาแสดงเพื่อใช้ประกอบในการพิจารณาคัดเลือก 
3.1 รูปถ่าย 2 นิ้ว (ที่ถ่ายภายใน 6 เดือน) จ านวน 2 รูป 
3.2 เอกสารแนะน าตัว ประวัติการทางานของผู้สมัคร (Curriculum Vitae) เช่น ระยะเวลาใช้ทุนใน

หน่วยงานของรัฐบาล ผลงานวิชาการอ่ืน ๆ และความสามารถพิเศษ เช่น ภาษาอังกฤษ 
ความสามารถในการใช้ คอมพิวเตอร์ 

3.3 เอกสารแสดงผลการศึกษาตลอดหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต 
3.4 ผลการสอบ พร้อมคะแนนสอบเพ่ือขอรับการประเมินและการรับรองความรู้ความสามารถในการ

ประกอบวิชาชีพเวชกรรม (ศรว.) ทุกขั้นตอน 
3.5 ส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
3.6 ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษจาก CMU-eTEGS, TOEFL, IELTS, CU-TEP อย่างใดอย่างหนึ่ง 

ภายใน 2 ปี ก่อนวันสอบสัมภาษณ์ 
3.7 หนังสือจากต้นสังกัดลงนามโดยผู้บังคับบัญชาสูงสุดของหน่วยงานต้นสังกัด อนุมัติให้เข้ารับการ

ฝึกอบรมและรับรองว่าจะท าสัญญาชดใช้ทุนกับต้นสังกัดเมื่อได้รับการคัดเลือกแล้ว  
(เฉพาะผู้สมัครที่มีต้นสังกัดส่งมาฝึกอบรมฯ) โดยใช้แบบหนังสือรับรองต้นสังกัดตามแบบ 
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ที่ก าหนด ยกเว้นผู้ได้รับการคัดเลือกให้รับต้นสังกัดเพ่ือเข้าศึกษาฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านของ
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

3.8 หนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชา และผู้ร่วมงาน (Recommendation letter) อย่างน้อย  
2 ฉบับ 

3.9 ใบรับรองแพทย์ 
3.10 เรียงความภาษาอังกฤษ เรื่อง อนาคตของฉัน ไม่เกินหนึ่งหน้ากระดาษ A 4 เขียนด้วยลายมือ 

4. การพิจารณาคัดเลือก 
4.1 คณะกรรมการคัดเลือกแพทย์ประจ าบ้าน จะต้องเป็นผู้ที่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับคณะกรรมการ

คัดเลือกแพทย์ประจ าบ้าน จะมาจากอาจารย์ประจ า ภาควิชารังสีวิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อย่างน้อย 3 ท่าน รวมตัวแทนแพทย์ใช้ทุน/แพทย์ประจ าบ้าน (ในขณะนั้น) ซึ่งจะเป็นผู้ท าการ
สอบสัมภาษณ์แพทย์ผู้สมัคร เพ่ือพิจารณาความรู้ ความสามารถ เจตคติ ทัศนคติ และบุคลิกภาพ
แล้วน ามาประเมินเป็นคะแนน  

4.2 ผู้ที่มาสมัครคัดเลือกเป็นแพทย์ประจ าบ้านสาขาที่เกี่ยวข้อง อันอาจจะท าให้การด าเนินการ
คัดเลือกแพทย์ประจ าบ้านนี้ไม่ยุติธรรม โดยต้องมีเอกสารส าแดงเพ่ือรับรองเป็นลายลักษณ์อักษร
ทุกคน 

4.3 คณะกรรมการคัดเลือกแพทย์ประจ าบ้านจะท าการประมวลคะแนนจากเกณฑ์ที่ก าหนด โดย
พิจารณาจาก เอกสารในข้อ 3 มาประกอบกับคะแนนจากการสอบสัมภาษณ์แพทย์ผู้สมัคร และ
พิจารณาตัดสินตามความเหมาะสม และประกาศให้ผู้สมัครทราบภายหลังการพิจารณาเสร็จสิ้น 

5. กระบวนการสัมภาษณ์และเกณฑ์การตัดสิน  
5.1 ด้วยวัตถุประสงค์ต้องการผลิตรังสีแพทย์ที่มีความรู้ความช านาญระดับที่สูงขึ้นในกลุ่มอนุสาขา 

และกลุ่มที่ต้องการเพ่ิมประสบการณ์ความมั่นใจในการปฏิบัติงานสองกลุ่มใหญ่ รองรับงาน
บริบาลที่ซับซ้อนมากขึ้นทั้งของโรงพยาบาลของรัฐขนาดใหญ่และโรงเรียนแพทย์  ดังนั้นทัศนคติ
การศึกษาแบบผู้ใหญ่จ าเป็นส าคัญ การคัดเลือกแพทย์ประจ าบ้านต่อยอดจึงอาศัยการดูทัศนคติ
ต่อ วิชาและเป้าหมายอนาคต ก าหนดให้ผู้สมัครเตรียมตัว “อ่านบทความวิชาการ 1 เรื่องตามที่
ก าหนด และน าเสนอในวันสัมภาษณ์ประมาณ 5 นาที”  ส่วนที่สองคือการสัมภาษณ์ 

ตารางการให้คะแนนการคัดเลือก  

การให้คะแนน กรรมการ 1 กรรมการ  

2 

กรรมการ 

 3 

กรรมการ  

4 

กรรมการ ***  

บ ท ค ว า ม วิ ช า ก า ร   
(ร้อยละ 40) 

     

การประเมินจากการ
สัมภาษณ์ (ร้อยละ 
60) 
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- บุคลิกภาพ 

- ความมั่นใจ 

- ทัศนคติ 

- การศึกษาแบบ
ผู้ใหญ่  

- ความรู้พื้นฐานฯ  

- ฯลฯ 

ต้นสังกัด  
(เพ่ิมให้5 คะแนน) 

     

 

5.2 เกณฑ์การตัดสินรับแพทย์ประจ าบ้านต่อยอด ภาควิชารังสีวิทยา (รอบแรก) 
5.2.1 กรรมการสัมภาษณ์ มีอย่างน้อย 3 ท่าน รวมตัวแทนแพทย์ใช้ทุน/แพทย์ประจ าบ้าน  
5.2.2 ความรู้พ้ืนฐาน ความสามารถทางการศึกษา โดยจะพิจารณาจากผลเรียน ผลสอบ ศรว. 

และคะแนนสอบภาษาอังกฤษ รวมถึงความสามารถพิเศษ ข้อมูล และประวัติการทางาน
ของแพทย์ผู้สมัคร 

5.2.3 หนังสือรับรองการรับทุนจากต้นสังกัด โดยผู้สมัครที่มีต้นสังกัดจะได้รับการพิจารณาก่อน 
5.2.4 จดหมายแนะนาตัวของแพทย์ผู้สมัคร และหนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชา และผู้ร่วมงาน 

(Recommendation letter)__ 
5.2.5 คะแนนเฉลี่ยทั้งหมดรวมถึงจากการสัมภาษณ์ ต้องผ่านเกณฑ์อย่างน้อยร้อยละ 75  
5.2.6 ผู้ที่มีต้นสังกัดจะได้รับการพิจารณาเพ่ิมคะแนนให้ 5 คะแนน (ร้อยละ) 
5.2.7 การรับ free training จะพิจารณาในแต่ละปี โดยขึ้นอยู่กับนโยบายของคณะแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในปี นั้น ๆ ตามความเหมาะสม  
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เอกสารส าแดงส าหรับคณะอนุกรรมการ การคัดเลือกแพทย์ประจ าบ้านต่อยอด 
ตามกรอบมาตรฐานเวชบัณฑิตศึกษาของสหพันธ์แพทยศาสตร์โลก 

(Postgraduate Medical Education WFME Global Standards for Quality Improvement) 
 

คณะอนุกรรมการฯ ขอท าค ารับรองเป็นเอกสารเพ่ือยืนยันว่าในการด าเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวกับการ
คัดเลือก แพทย์ประจ าบ้านต่อยอดฯ ณ หน่วยรังสีวินิจฉัย ภาควิชารังสีวิทยา ทุกคนไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ที่มี
ส่วนได้ส่วนเสียกับผู้สมัคร สถาบันตนสังกัด อันอาจท าให้การด าเนินการเกี่ยวกับการคัดเลือกครั้งนี้ไม่ยุติธรรม  

 คณะอนุกรรมาการแต่ละคน รับทราบว่า หากมีกรณีดังกล่าวข้างต้นในการด าเนินการคัดเลือก ยินดียุติ
การปฏิบัติหน้าที่ทันทีที่ได้รับการร้องขอ โดยหัวหน้าภาควิชาฯ เป็นผู้พิจารณาและจะถือเป็นข้อยุติ   

จึงขอเรียนยืนยันและรับรองมา 

 รายชื่อ ลายเซ็นต์ ต าแหน่ง วันที่ 
1 หัวหน้าภาควิชารังสีวิทยา  ประธานคณะกรรมการ  
2 หัวหน้าหน่วยรังสีวินิจฉัย  รองประธานฯ   
3 รศ. พญ.จันทิมา       เอ้ือตรงจิตต์  กรรมการ  
4 ผศ. พญ.วิทธนี          ณ เชียงใหม ่  กรรมการ  
5 รศ. พญ.ไพลิน        คงมีผล  กรรมการ  
6 ผศ. นพ.ยุทธพันธ์       วรรณโสภา  กรรมการ  
7 ผศ. นพ.ธนพ       ศรีสุวรรณ  กรรมการ  
8 อ. นพ.นครินทร์         อินมุตโต  กรรมการ  
9 อ. นพ.ธเนศ ขัตติพัฒนพงษ์  กรรมการ  
10 อ. นพ.ธานัท            กันธะวัง  กรรมการและเลขานุการ  
11 ตัวแทนแพทย์ใช้ทุน/แพทย์ประจ าบ้าน  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
12 น.ส.สมญา ขวัญสุวรรณ  ผู้ช่วยเลขานุการ  

 

………………………………………………………………………… 

            (รศ. พญ.สุวลี พจมานวิพุธ) 

             หัวหน้าภาควิชารังสีวิทยา  
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ภาคผนวก 6 
แนวทางการอุทธรณ์และแบบค าร้องขออุทธรณ์ผลการประเมิน 
ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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รายนามคณะอนุกรรมการอุทธรณ์ 
ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

พ.ศ. 2562 
 

1 หัวหน้าภาควิชารังสีวิทยา  ประธานคณะกรรมการ 

2 
ประธานหลักสตูรประกาศนียบตัรช้ันสูงวิชาเวชศาสตร์นิวเคลียร์  
(รศ. พญ.มลฤดี  เอกมหาชัย) 

กรรมการ 

3 
ประธานหลักสตูรประกาศนียบตัรช้ันสูงวิชารังสีวินิจฉัย  
(ผศ. นพ.ยุทธพันธ์ วรรณโสภา) 

กรรมการ 

4 
ประธานหลักสตูรประกาศนียบตัรช้ันสูงวิชารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา 
(ผศ. พญ.พชิญาภรณ์  กลั่นกลิ่น)  

กรรมการ 

5 ประธานหลักสตูรฟิสิกส์การแพทย ์(รศ. นพ.เอกสิทธิ  ธราวิจิตรกลุ) กรรมการ 

6 ประธานหลักสตูรฯ ภาพวินิจฉัยช้ันสูง (รศ. พญ.จันทิมา เอื้อตรงจิตต์) กรรมการ 

7 
ประธานหลักสตูรฯ รังสีร่วมรักษาระบบล าตัว  
(อ นพ.ธเนศ ขัตติพัฒนพงศ์) 

กรรมการ 

8 เลขานุการภาควิชารังสีวิทยา นางสาวสมญา  ขวัญสุวรรณ เลขานุการ 

 
โดยให้คณะกรรมการดังกล่าว มีหน้าท่ี 

๑. จัดท าระบบอุทธรณร์้องทุกข์  
๒. พิจารณาเรื่องอุทธรณ์และเรื่องร้องทุกข์พร้อมเสนอข้อวินิจฉัยในเรื่องการอุทธรณ์และการร้องทุกข์

ของนักศึกษา  
๓. ประสานงานกับระบบฯ ของคณะฯ 
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แผนผังการอุทธรณ์  
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แบบค าร้องขออุทธรณ์ผลการประเมินการสอบและการปฏิบัติงานของ 
ผู้สมัครสอบ / นักศึกษา / แพทย์ใช้ทุน / แพทย์ประจ าบ้าน / แพทย์ประจ าบ้านต่อยอด / นักศึกษา ป โทฟิสิกส์  

ภาควิชารังสีวิทยา มช. 
 

 เขียนที่........................................................... 
 วันท่ี.................เดือน...........................พ.ศ.................... 

 
เรียน ประธานหลักสูตร……………………………………………………….. 
 
 ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)…………………………………………………………………………………………………….. 
ผู้สมคัร / นักศึกษา / แพทย์ใช้ทุน / แพทย์ประจ าบ้าน / แพทย์ประจ าบ้านต่อยอด / นักศึกษา ป โทฟิสิกส์ / 
………………………………………………...ช้ันปีท่ี.................................มคีวามประสงค์ที่จะอุทธรณ์ผลการประเมิน 
……….................................................................................................................................................................... 
เมื่อวันท่ี...................................................................ในประเด็น………………………………………………………………….. 
(ระบุเหตุผล)......................................................................................................................................................... 
  
 ข้าพเจ้า ขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ และขอรับผิดชอบต่อข้อเท็จจริงดังกล่าว
ข้างต้นทั้งหมด จึงลงลายมือช่ือไว้เป็นหลักฐาน 
 

  (ลงช่ือ)............................................................... 
.         (..........................................................................) ผู้ยื่นค าร้อง 

  หมายเลขโทรศัพท์........................................................ 
 

 

เรียน หัวหน้าภาควิชารังสีวิทยา  

 ขออนุมัติ แจ้งผู้เกี่ยวข้อง เพี่อด าเนินการ 
 ไม่ขออนุมัต ิ
 

....................................................................................... 

ประธานหลักสตูร………………………………………………………….. 

วันท่ี..................................................................................... 
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ภาคผนวกที ่7 ระบบงานของภาควิชารังสีวิทยา 

ระเบียบต่าง ๆ และค่าตอบแทนแพทย์ใช้ทุนและแพทย์ประจ าบ้าน  
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

แผนผังการบริหารงานภาควิชารังสีวิทยา  update ต.ค 2562 

อาจารย์ผู้ดูแลแพทย์ประจ าบ้าน 
หน่วยรังสีวินิจฉัย: ผศ. นพ.ยุทธพันธ์ วรรณโสภา และ อ. นพ.ธานัท กันทะวัง  
หน่วยรังสีรักษาและมะเร็งวิทยา: ผศ. พญ.พิชญาภรณ์ กลั่นกลิ่น 
หน่วยเวชศาสตร์นิวเคลียร์: อ. พญ.ถวิกา แก้วเชื้อ 
 

ส านักงานงานภาควิชา ชั้น 1 ตึกบุญสม มาร์ติน 
เลขานุการภาควิชาฯ: คุณสมญา ขวัญสุวรรณ โทร. 053-93-5452 (เบอร์ภายใน 35450) 
เจ้าหน้าที่ประสานงานการศึกษาภาควิชาฯ: คุณปิลันธน์ ฉัตรบรรยงค์ 053-93-5466 (เบอร์ภายใน35466) 
 

หัวหน้าภาควชิารังสีวิทยา 
รศ.พญ.สุวลี พจมานวิพุธ 

รองหัวหน้าภาควชิารังสวีิทยา 
ศ.พญ. อิ่มใจ ชิตาพนารักษ ์

ส านักงานภาควิชาฯ 

เจ้าหน้าที่บริหารงาน 
  ทั่วไป              1 คน 
นักวชิาการศึกษา  1 คน 
พนักงานธุรการ    1 คน
เจ้าหน้าที่ธรุการ   1 คน 

รวม                4  คน 

 

หน่วยรังสีวนิิจฉัย 
ผศ.พญ.กิตติศักด์ิ อุ่นศรีส่ง  

(หัวหน้าหน่วยฯ) 

ศาสตราจารย์         1 คน  
รองศาสตราจารย์    4 คน 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  4 คน
อาจารย์               8 คน
บุคลากรอืน่ๆ       64 คน         
รวม                 81 คน 

 

หน่วยรังสีรักษาฯ 
ผศ.พญ. สมวิไล จักรพันธ ์ 

(หัวหน้าหน่วยฯ) 

ศาสตราจารย์          1 คน  
รองศาสตราจารย์     1 คน 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์   4 คน
อาจารย์                 3 คน
บุคลากรอืน่ๆ         32 คน         
รวม                   41 คน 

หน่วยเวชศาสตร์นิวเคลียร ์
รศ.พญ. มลฤดี เอกมหาชยั 

(หัวหน้าหน่วยฯ) 
ศาสตราจารย์          0 คน  
รองศาสตราจารย์      2 คน 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์    1 คน
อาจารย์                 1 คน
บุคลากรอืน่ๆ          12 คน         
รวม                    16 คน  

อาจารย์  30 คน ศ:รศ:ผศ:อ:  =  2 : 7 : 9 : 12  

รวมบุคลากรทัง้หมด  =  142  คน 
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ค าประกาศสิทธิและข้อพึงปฏิบัติของผู้ป่วย  
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ประกาศโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เรื่องหลักเกณฑ์การปฏิบัติส าหรับแพทย์ประจ าบ้าน/แพทย์
ประจ าบ้านต่อยอด คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ลงวันที่ 7 พ.ค 2562 
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122 

หลักสูตรการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบ้านอนุสาขาภาพวินิจฉยัชั้นสูง พ.ศ. 2563  
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ประกาศค่าตอบแทนฯ  
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สวัสดิการต่าง ๆ รายละเอียดเกี่ยวกับค่าตอบแทน เวรส่วนกลางของโรงพยาบาล และคู่มือการใช้ยา ส าหรับ
แพทย์ประจ าบ้าน สามารถเข้าไปอ่านได้ตาม QR code ด้านล่างนี้ 
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การลา (ข้อสรุป) 

 

การลาออก 
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แนวทางการให้ค าปรึกษาด้านจิตเวช 

ให้อาศัยประกาศโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ลงวันที่ 1 ส.ค. 2561  
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ภาคผนวก 8 
Activities ต่าง ๆ ในแต่ละเดือนและ core lecture 

กิจกรรมการเรียนการสอน ส าหรับแพทย์ใช้ทุนและแพทย์ประจ าบ้าน ประจ าปีพุทธศักราช 2562 
 ตารางเวลาปฏิบัติงาน 

            เวลา 

วัน   
8– 9 9 - 12 12– 13 13  –  16 

จันทร์ LA SA LA SA / IC / LA / RC 

อังคาร LA / IC SA / IC IC* SA / IC / LA / RC 

พุธ LA / IC SA LA SA / IC / LA / RC 

พฤหัสบด ี LA / IC SA/ IC  SA / IC / RC 

ศุกร ์ LA SA LA / IC SA / LA / RC 

LA: learning activity   RC: Reviewed case นอกเวลาราชการ  

SA: Service activity     IC: Interdepartment conference 

IC*: Interdepartment conference สัปดาห์ที่4 ของเดือน 

Learning Activity 

Activity Period 

 Morning Conference  ทุกเช้าวันจันทร์ถึงศุกร์  

- Lecture and Topic ทุกวันจันทร์, บางวันอังคารและพฤหัสบด ี

- Inter-department Conference ทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี  

- Film Quiz ทุกวันพุธและวันศุกร์   (ยกเว้นวันท่ีมี Pediatric conference) 

CT conference ทุกวันจันทร์ที่ 4 ของเดือน เวลา 8.00 น. 

MRI conference ทุกวันศุกร์ที่ 4 ของเดือน เวลา 8.00 น. 

Plain film conference วันจันทร์สัปดาห์สดุท้ายของเดือน เวลา 12.15 น. 

Abdomen: Surgical Patho Radio 
conference 

วันศุกร์ที่ 3 ของเดือน เวลา 12.00 น.  

Abdomen: Uro-Radiology conference วันพฤหัสที่ 4 ของเดือน เวลา 8.00 น. 
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Activity Period 

 Morning Conference  ทุกเช้าวันจันทร์ถึงศุกร์  

Abdomen: Hepatobiliary multi-displinary 
conference 

ทุกวันพฤหัสที่ 4 ของเดือน เวลา 12.00 น. 

CVS and IVR: Vascular conference ทุกวันศุกร์ เวลา 13.00 น. 

Neuro  

MSK quality and service conference ทุกเช้าวันศุกร์  

MSK: Rapid report quiz ทุกวันพฤหัสบดีสัปดาห์สดุท้าย เวลา 12.00 น.  

MSK: Rheumatology-Radiology 
conference 

วันจันทร์สัปดาห์แรกของเดือน เวลา 15.00 น. 

MSK: Orthopedic tumor conference ทุกวันศุกร์สัปดาห์สุดท้ายของเดือน เวลา 12.00 น. 

MSK: Muscle conference ทุกวันศุกร์สัปดาห์ที่สองของเดือน เวลา 12.00 น. 

MSK: Orthopedic trauma conference ทุกเช้าวันอังคารเช้า 

Chest: Oncologic conference ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 10.30-12.00 น 

Chest: Tumor board consortium 
conference 

ทุกวันอังคาร เวลา 13.00 น. 

Chest: Chest med and x-ray conference ทุกวันอังคารที่ 4 ของเดือน เวลา 12.00 น. 

Chest: MDD for ILD วันอังคาร เวลา 12.00 – 13.00 น. สองเดือนครั้ง  

Neuro: Med-Ped-Surgery-X-ray 
conference 

ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 15.00 น. 

Neuro: Pathologic-X-ray-RT-Surgery 
conference 

ทุกวันพฤหัสบดีสัปดาห์สดุท้ายของเดือน เวลา 11.00 น. 

Ped: Nursery-X-Ray conference ทุกวันอังคารและพฤหัส เวลา 9.30-10.30 น. 

Ped: Pediatric Surgery-X ray conference ทุกวันพุธสุดท้ายของเดือน เวลา 8.00-9.00 น. 

Pediatric Radiology Review เดือนละ 1 ครั้ง เวลา 8.00-9.00 น. 
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Core Lecture 

Core lectures 2018-2019 

 

Date Time System Topics Lecturers 

9 Jul 2018 8.00 - 9.00 Chest Basic chest radiograph 1 Yutthaphan 

16 Jul 2018 8.00 - 9.00 GI-GU Contrast medium Lalita 

18 Jul 2018 15.00-16.00 GI-GU Anatomy of HBP and CT protocol Wittanee 

3 Aug 2018 15.00-16.00 Neuro CNS trauma Salita 

6 Aug 2018 8.00-9.00 Ped Imaging of respiratory distress syndrome Pannee 

8 Aug 2018 15.00-16.00 GI-GU Imaging of bowel obstruction Suwalee 

16 Aug 2018 12.00-13.00 MSK Fracture 1 Nuttaya 

20 Aug 2018 8.00-9.00 CVS Basic plain film in CVS Tanop 

23 Aug 2018 12.00-13.00 Chest Basic sign of chest Radiology  Juntima 

31 Aug 2018 8.00-9.00 MSK Infection of bone and joint 1 Thanat 

3 Sep 2018 15.00-16.00 Neuro Spinal trauma Kittisak 

3 Sep 2018 8.00-9.00 IVR Basic IVR 1 Nakarin 

7 Sep 2018 12.00-13.00 Head and neck CT  anatomy of head and neck 1 Pailin 

10Sep 2018 15.00-16.00 Neuro Stroke Kanokporn 

10 Sep 2018 8.00-9.00 Chest Basic chest radiograph 2 Yutthaphan 

17 Sep 2018 8.00-9.00 GI-GU Hypervascular hepatic lesions Wittanee 

1 Oct 2018 8.00-9.00 Head and neck CT  anatomy of head and neck 2 Pailin 

8 Oct 2018 8.00-9.00 GI-GU Imaging of GI tract: Barium studies Suwalee 

12 Oct 2018  Neuro Basic neuro-intervention 1 Witthawat 

22 Oct 2018 8.00-9.00 IVR Basic IVR 2 Thanate 

5 Nov 2018 8.00-9.00 Chest Chest trauma 1 Yutthaphan 

12Nov 2018 8.00-9.00 CVS Basic CT coronary and heart Tanop 
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Date Time System Topics Lecturers 

3 Dec 2018 8.00-9.00 MSK Infection of bone and joint 2 Thanat 

13 Dec 2018 12.00-13.00 MSK Fracture 2 Nuttaya 

17 Dec 2018 8.00-9.00 IVR Basic IVR 3 Thanate 

7 Jan 2019 8.00-9.00 GI-GU Urinary tract stone Lalita 

14 Jan 2019 8.00-9.00 Neuro Imaging of vascular malformation 1 Kittisak 

14 Jan 2019 15.00-16.00 Ped Imaging of urinary tract in children Pannee 

17 Jan 2019 15.00-16.00 GI-GU Solid pancreatic lesions Wittanee 

21 Jan 2019 8.00-9.00 Mammo Breast Imaging: BIRADS Pailin 

24 Jan 2019 12.00-13.00 Chest CT signs in chest Juntima 

4 Feb 2019 8.00-9.00 Chest Chest trauma 2 Yutthaphan 

6 Feb 2019 8.00-9.00 GI-GU Imaging of testes Malai 

7 Feb 2019 12.00-13.00 MSK Fracture 3 Nuttaya 

11 Feb 2019 15.00-16.00 Neuro Imaging of vascular malformation 2 Kittisak 

11 Feb 2019 8.00-9.00 GI-GU Adrenal imaging Wittanee 

14 Feb 2019 8.00-9.00 GI-GU Non-traumatic acute abdomen Suwalee 

14 Feb 2019 15.00-16.00 IVR Emergency IVR Nakarin 

18 Feb 2019 8.00-9.00 Ped Imaging of GI tract in children Pannee 

20 Feb 2019 12.00-13.00 Chest Imaging of mediastinal diseases Juntima 

4 Mar 2019 8.00-9.00 GI-GU Pancreatic cystic lesions Suwalee 

11 Mar 2019 8.00-9.00 CVS 
Basic approach to congenital heart 
disease 

Tanop 

11 Mar 2019 15.00-16.00 Neuro CNS tumors Salita 

14 Mar 2019 8.00-9.00 Neuro Basic neuro-intervention 2 Witthawat 

18 Mar 2019 8.00-9.00 GI-GU Prostate Imaging Lalita 

1 Apr 2019 8.00-9.00 Head and Neck PNS imaging Pailin 

1 Jul 2019 8:00-9:00 Chest Basic chest radiograph I  Yutthaphan 
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Date Time System Topics Lecturers 

8 Jul 2019 8:00-9:00 GI-GU Contrast medium Lalita 

10 Jul 2019 15:00-16:00 GI-GU Anatomy of HBP and CT protocol Wittanee 

15 Jul 2019 8:00-9:00 Chest Imaging of respiratory distress syndrome Pannee 

1 Aug 2019 15:00-16:00 GI-GU Imaging of bowel obstruction Suwalee 

5 Aug 2019 8:00-9:00 MSK Basic plain film in CVS Tanop 

5 Aug 2019 15:00-16:00 Neuro CNS trauma  Salita 

23 Aug 2019 12:00-13:00 Chest Basic sign of chest Radiology Juntima 

2 Sep 2019 15:00-16:00 Neuro Spinal trauma Kittisak 

2 Sep 2019 8:00-9:00 Head and Neck CT  anatomy of head and neck 1 Chakri 

9 Sep 2019 15:00-16:00 Neuro Stroke  Kanokporn 

9 Sep 2019 8:00-9:00 Chest Basic chest radiograph II Yutthaphan 

16 Sep 2019 8:00-9:00 GI-GU Hypervascular hepatic lesions Wittanee 

19 Sep 2019 8:00-9:00 IVR Basic IVR 1 Nakarin 

21 Sep 2019 12:00-13:00 MSK Fracture 1 Nuttaya 

30 Sep 2019 8:00-9:00 Head and Neck CT anatomy of Paranasal sinuses Pailin 

4 Oct 2019 15:00-16:00 Neuro Basic neuro-intervention I Witthawat 

7 Oct 2019 8:00-9:00 GI-GU Imaging of GI tract: Barium studies Suwalee 

21 Oct 2019 8:00-9:00 IVR Basic IVR 2 Thanate 

28 Oct 2019 8:00-9:00 Head and Neck CT  anatomy of head and neck 2 Chakri 

 

ตารางไฮไลท์ ก าหนดให้ fellow เข้าเรียนร่วมด้วยได้  
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ภาคผนวก 9 
การปฐมนิเทศและเข้ารับการอบรม  ตามข้อมูลปี 2562 
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138 

หลักสูตรการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบ้านอนุสาขาภาพวินิจฉยัชั้นสูง พ.ศ. 2563  
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ภาคผนวก 10 
 

โครงการ อบรมพัฒนาบุคลากรหน่วยรังสีวินิจฉัย 
เรื่อง ความรู้ non-technical skill ที่จ าเป็นต่อการพัฒนางานรังสีวิทยา 

 

1. หลักการและเหตุผล 
เนื่ องจากการน ามาตรฐานของ World Federation for Medical Education (WFME)  และ 

Advance HA มาใช้ในภาควิชา การพัฒนาบุคลากรจึงเป็นสิ่งส าคัญ หัวข้อที่ต้องรู้ในการการพัฒนางานซึ่ง
รวมถึง non-medical skill ซึ่งไม่เคยได้รับการอบรมมาก่อน จ าเป็นต้องอบรมบุคลากร  

เพ่ือบรรลุจุดประสงค์ดังกล่าวหน่วยรังสีวิทยาวินิจฉัย ภาควิชารังสีวิทยา จ าเป็นต้องจัดการเรียนรู้ตาม 
WFME สนองนโยบายคณะแพทยศาสตร์ ดังนั้นจึงเป็นสิ่งใหม่ในการจัดการเรียนการสอนด้านความรู้นอกเหนือ
ทางการแพทย์ (non-technical skill) นี้ขึ้น เพื่อประโยชน์ของผู้เรียน คณาจารย์ และ ผู้ร่วมงานต่อไป 

2.  วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือเป็นการพัฒนาความรู้ และเตรียมความพร้อมให้กับบุคลากร หน่วยรังสีวิทยาวินิจฉัย ภาควิชา
รังสีวิทยา เพ่ือการพัฒนางานรังสีวิทยาให้มีความรู้ นอกเหนือทางการแพทย์ (non-technical skill)) 
เพ่ือให้มีความรู้รอบด้าน สามารถน าไปประกอบอาชีพ ประพฤติและด ารงชีพในสังคมได้อย่างปกติสุข
และมีความภูมิใจในวิชาชีพ 

2.2 เพ่ือพัฒนาคุณภาพงานและการศึกษาของภาควิชาฯ 
3.  ระยะเวลา สถานที่ 

          รอบระยะเวลา    ปีละ 6 ครั้ง เวลา 15:00 - 16:30 น.        

    สถานที่   ห้องบรรยายสนาน สิมารักษ์ ภาควิชารังสีวิทยา 

4.   ผู้เข้าร่วมการสัมมนา  จ านวนประมาณ  70  คน  ประกอบด้วย  

4.1  แพทย์ใช้ทุนและแพทย์ประจ าบ้าน ภาควิชารังสีวิทยา   จ านวน 30 คน 

    4.2  คณาจารย์หน่วยรังสีวินิจฉัยภาควิชารังสีวิทยา    จ านวน 10 คน 

 4.3 เจ้าหน้าที่หน่วยรังสีวินิจฉัยภาควิชารังสีวิทยา     จ านวน 30 คน 

5.  วิทยากร 

 ตามตารางแนบท้าย 

6.   ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ผศ.นพ. ธนพ  ศรีสุวรรณ หน่วยรังสีวินิจฉัย  ภาควิชารังสวีทิยา  คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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7.   งบประมาณ  (34,000 บาท) 

                           รายรับ จากเงิน                      จ านวน           บาท 

        รายจ่าย 

7.1  ค่าท่ีพักวิทยากร 2500x4   10,000 บาท 

7.2 ค่าเดินทางวิทยากร 4500x4  18,000 บาท 

7.2  ค่าของที่ระลึกวิทยากร 1000x6   6,000  บาท 

 

                            รวมค่าใช้จ่ายเป็นเงิน  34,000 บาท 

8.   ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

8.1   ได้พัฒนาความรู้ในด้าน non-technical skill และด้านอ่ืน ๆ เพื่อการพัฒนาตนเองและ 
        กลุ่มงาน 

8.2   สามารถปฏิบัติงานได้ดี 
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ก าหนดการ โครงการ อบรมพัฒนาบุคลากรหน่วยรังสีวินิจฉัย 

เรื่อง ความรู้ non-technical skill ที่จ าเป็นต่อการพัฒนางานรังสีวิทยา 

ประจ าปี  2562 

ห้องบรรยาย สนาน สิมารักษ์ ภาควิชารังสีวิทยา 

เดือน หัวข้อ วิทยากร 

มกราคม Coaching: Coaching Yourself and 
Your Team 

นพ. นรินทร สุรสินธน 

มีนาคม การลงทุน เพื่ออนาคต และการเกษียณ วิทยากรรับเชิญ 

พฤษภาคม Safety Culture วิทยากรรับเชิญ 

กรกฎาคม Social Media and Healthcare 
Professionals: Benefit, Risks and Best 
Practices 

นพ. นรินทร สุรสินธน 

กันยายน บุคลิกภาพในที่ท างาน 1 
คุณดูดี หน่วยงานก็ดูดี 

นพ.กิตติศักดิ์ อุ่นศรีส่ง 

พฤศจิกายน Communication in Radiology นพ.รัฐชัย แก้วลาย 

 

ปรับลดเหลือ 4 ครั้งต่อปี  
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ก าหนดการ โครงการ อบรมพัฒนาบุคลากรหน่วยรังสีวินิจฉัย 

เรื่อง ความรู้ non-technical skill ที่จ าเป็นต่อการพัฒนางานรังสีวิทยา 

ประจ าปี  2563 

ห้องบรรยาย สนาน สิมารักษ์ ภาควิชารังสีวิทยา 

เดือน หัวข้อ วิทยากร 

มีนาคม ทิศทางสาธารณสุข 1 (ระดับประเทศ) วิทยากรรับเชิญ 

มิถุนายน Safety Culture (Risk Management) วิทยากรรับเชิญ (อ. นพ.วิทวัส HA) 

กันยายน บุคลิกภาพในที่ท างาน Professionalism 2 นพ.กิตติศักดิ์ อุ่นศรีส่ง 

พฤศจิกายน ประชุมวิชาการประจ าปี   

ก าหนดการ โครงการ อบรมพัฒนาบุคลากรหน่วยรังสีวินิจฉัย 

เรื่อง ความรู้ non-technical skill ที่จ าเป็นต่อการพัฒนางานรังสีวิทยา 

ประจ าปี  2564 

ห้องบรรยาย สนาน สิมารักษ์ ภาควิชารังสีวิทยา 

เดือน หัวข้อ วิทยากร 

มีนาคม ทิศทางสาธารณสุข 2 (ระดับโลก) วิทยากรรับเชิญ 

มิถุนายน Safety Culture  วิทยากรรับเชิญ 

กันยายน บุคลิกภาพในที่ท างาน Professionalism 3 นพ.กิตติศักดิ์ อุ่นศรีส่ง 

พฤศจิกายน How to feedback   
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ภาคผนวก 11 

หลักเกณฑก์ารคัดเลือกบุคลากรต าแหน่งอาจารย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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ภาคผนวก 12  

ภาระงานทางวิชาการของคณาจารย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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ภาคผนวก 13 

การก ากับประเมินหลักสูตรของภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

คณะแพทย์ มช. มีการด าเนินการอบรมแพทย์ใช้ทุน แพทย์ประจ าบ้านและแพทย์ประจ าบ้านต่อยอด 
ผ่านหลักสูตรวิชาชีพ ภายใต้การก ากับดูแลการฝึกอบรมของราชวิทยาลัยรังสีฯ และแพทยสภา ควบคู่กับ
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงสาขารังสีวิทยาของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดังนั้นจึง
อาศัยกลไกการก ากับดูแลตามข้อก าหนดของมหาวิทยาลัย และส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไทย 
(สกอ.) ในระบบ มคอ 7 และกระบวนประกันคุณภาพการศึกษา IQA  รวมถึงระเบียบจากแพทยสภา ในการ
ก ากับดูแล ทุกหลักสูตรฯ ร่วมกันไป โดยมีคณะอนุกรรมการการบริหารหลักสูตรของภาควิชาฯ ท าหน้าที่
ด าเนินระบบการก ากับดูแลฯ ตามรอบระยะเวลา คณะกรรมการฝึกอบรมฯ และมีระบบการจัดการการ
ฝึกอบรมที่ก าหนดผู้รับผิดชอบตามข้ันตอน การด าเนินงาน ดังนี้ 

1. น าปัจจัยที่เก่ียวข้องมาประกอบการพิจารณาจัดท าหลักสูตร การฝึกอบรม  
(พันธกิจของแผนการฝึกอบรม ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของการฝึกอบรม แผนการฝึกอบรม) 

2. ก าหนดแนวทางการฝึกอบรม 
3. กระบวนการท างาน 

3.1 การบริหารหลักสูตรที่จัดท า       
3.2 การรับสมัครแพทย์ประจ าบ้าน โดยพิจารณาจากความสัมพันธ์ระหว่างการรับสมัครผู้เข้ารับการ 

3.3 ฝึกอบรมและความต้องการของระบบสาธารณสุขโดยพิจารณาจากความสัมพันธ์ระหว่างการรับ
สมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรมและความต้องการของระบบสาธารณสุข 

3.4 การฝึกอบรม  (ข้ันตอนการดาเนินงานของแผนการฝึกอบรม พัฒนาการของผู้เข้ารับการฝึกอบรม) 
3.5 การประเมินผลการฝึกอบรม 

3.6 การประเมินหลักสูตร    
3.7 การประเมินอาจารย์ และคุณสมบตัิของผู้ให้การฝึกอบรม  
3.8 การประกันคุณภาพการฝึกอบรม 

4. วิเคราะห์และสรุปผล 
5. การน าผลการประเมินที่ได้มาใช้ 

5.1 ปรับปรุงการฝึกอบรม     
5.2 ปรับปรุงหลักสูตร 

6. จัดท ารายงานการประเมินตนเอง 

ในหลักสูตรภาพวินิจฉัยชั้นสูง (ประจ าปีการศึกษา 2563) เพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน WFME 
อนุกรรมการบริหารหลักสูตรได้ประชุมหารือเพ่ิมเติม ในวันที่ 31 มกราคม 2562 และ 9 ตุลาคม 2562 เพ่ือ
ก าหนดข้อมูล และกลไกส าหรับการประเมินหลักสูตร อนุกรรมการสรุปการประเมินแผนการฝึกอบรม/
หลักสูตรต้องครอบคลุม และกรอบระยะเวลาในแต่ละหัวข้อดังตาราง  
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หัวข้อการประเมิน 
รอบ

ระยะการ
ประเมิน 

แหล่งข้อมูล วิธีการประเมิน 

พันธกิจของแผนการฝึกอบรม/
หลักสูตร 

ทุก 5 ปี 

- Principle 
stakeholders 

- Other stakeholders 

- การประชุม 

- การสัมมนา 

- การเก็บข้อมูลโดย
แบบสอบถาม 

ความสัมพันธ์ระหว่างนโยบายการรับ
สมัคร 

ผู้รับการฝึกอบรมและความต้องการ
ของ 

ระบบสุขภาพ (Context) 

ทุก 5 ปี 

- Principle 
stakeholders 

- Other stakeholders 

 

- การประชุม 

- การสัมมนา 

- การเก็บข้อมูลโดย
แบบสอบถาม 

- นโยบายจากราช
วิทยาลัย 

แผนการฝึกอบรมและหลักสูตร 

(Input and Process) 
ทุก 1 ปี 

- Principle 
stakeholders 

- Other stakeholders 

- การประชุม 

- การสัมมนา 

- การเก็บข้อมูลโดย
แบบสอบถาม 

ทรัพยากรทางการศึกษา 

(Input) 
ทุก 2 ปี 

- ผู้ให้การฝึกอบรม 

- ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

- การประชุม 

- การสัมมนา 

- การเก็บข้อมูลโดย
แบบสอบถาม 

สถาบันฝึกอบรม (ร่วม) 

(Input) 
ทุก 1 ปี 

- ผู้ให้การฝึกอบรม 

- ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

- การประชุม 

- การสัมมนา 

- การเก็บข้อมูลโดย
แบบสอบถาม 

ขั้นตอนการดาเนินงานของแผนการ
ฝึกอบรม (Process) 

ทุก 1 ปี 
- ผู้ให้การฝึกอบรม 

- ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

- การประชุม 

- การสัมมนา 
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หัวข้อการประเมิน 
รอบ

ระยะการ
ประเมิน 

แหล่งข้อมูล วิธีการประเมิน 

- การเก็บข้อมูลโดย
แบบสอบถาม 

การวัดและประเมินผล 

(Process) 
ทุก 1 ปี 

- ผู้ให้การฝึกอบรม 

- ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

- การประชุม 

- การสัมมนา 

- การเก็บข้อมูลโดย
แบบสอบถาม 

การประเมินพัฒนาการของผู้รับการ
ฝึกอบรม (Process) 

ทุก 1 ปี 

- ผู้ให้การฝึกอบรม 

- ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

- การประชุม 

- การสัมมนา 

- การเก็บข้อมูลโดย
แบบสอบถาม 

คุณสมบัติของอาจารย์ผู้ให้การ
ฝึกอบรม 

(Process) 

ทุก 1 ปี 

- ผู้ให้การฝึกอบรม 

- ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

- การประชุม 

- การสัมมนา 

- การเก็บข้อมูลโดย
แบบสอบถาม 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่พึงประสงค์ 

(Product) 
ทุก 1 ปี 

- Principle 

stakeholders 

- Other stakeholders 

- การประชุม 

- การสัมมนา 

- การเก็บข้อมูลโดย
แบบสอบถาม 

ความสามารถในการปฏิบัติงานของ
แพทย์ 

ผู้ส าเร็จการฝึกอบรม (Product) 
เฉพาะปีที่จบการศึกษา  

ทุก 1 ปี 

- บัณฑิต 

- ผู้ใช้บัณฑิต 

 

- การประชุม 

- การสัมมนา 

- การเก็บข้อมูลโดย
แบบสอบถาม 

ข้อควรปรับปรุง  ทุก 1 ปี - ผู้ให้การฝึกอบรม - การประชุม 
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ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ มีการแสวงหาข้อมูลป้อนกลับ
เกี่ยวกับการฝึกอบรม/หลักสูตรจากผู้ให้การฝึกอบรม ผู้เข้ารับการฝึกอบรม นายจ้างหรือผู้ใช้บัณฑิต และ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก รวมถึงการใช้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับความสามารถในการปฏิบัติงานของแพทย์ผู้ส าเร็จ
การฝึกอบรม ในการประเมินการฝึกอบรม/หลักสูตร ทั้งนี้ในส่วน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักของหลักสูตรการ
ฝึกอบรมแพทย์ใช้ทุนและแพทย์ประจ าบ้านฯ ได้แก่ 

1. ผู้เข้ารับการฝึกอบรม (แพทย์ประจ าบ้าน) 
2. คณาจารย์ 
3. ผู้ใช้บัณฑิต (นายจ้าง/ ผู้บังคับบัญชา) 
4. ศิษย์เก่า  
5. ราชวิทยาลัยรังสีแพทย์ฯ  

ส่วนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอ่ืนของหลักสูตรฯ คือ ผู้ใช้บัณฑิตนอกแผนกรังสีวิทยา ผู้ป่วย หรือองค์กร
แพทย์  โดยอนุกรรมการบริหารหลักสูตรฯ จะประชุมลงมติได้ตัวแทนเพ่ือด าเนินการในกรอบเวลาต่อไป  

ส าหรับแนวทางการประเมินหลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านเพ่ือวุฒิบัตรความรู้ความช านาญ
สาขาภาพวินิจฉัยชั้นสูง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563 เป็นการวางแผนเพ่ือน าข้อมูลที่
ส าคัญจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (stakeholders) ทั้งหมดมาเพ่ือปรับปรุงหลักสูตรฯและท าให้เกิดการพัฒนา
หลักสูตรฯ อย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ โดยหลักการประเมินหลักสูตรฯ นั้นได้น าหลักการมาจาก CIPP 
model (Context, Input, Process and Product) โดยใช้เครื่องมือในการเก็บข้อมูลเป็นแบบสอบถาม 
ที่เชื่อถือได้ แบบสอบถามนี้ประกอบไปด้วย 4 หมวด คือ 

1. การประเมินหลักสูตรฯ ในด้านบริบท (Context) 
2. การประเมินหลักสูตรฯ ในด้านปัจจัยน าเข้า (Input) 
3. การประเมินหลักสูตรฯ ในด้านกระบวนการ (Process) 
4. การประเมินหลักสูตรฯ ในด้านผลผลิต (Product) 

หมายเหตุ: 

 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก (Principle stakeholders) ประกอบด้วย ผู้เข้ารับการฝึกอบรม อาจารย์ผู้ให้
การฝึกอบรม ศิษย์เก่า ผู้ใช้บัณฑิต ผู้บริหารสถาบันการศึกษา ราชวิทยาลัย และแพทยสภา (ผู้รับรอง
หลักสูตรการฝึกอบรม) 

 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น (Other stakeholders) ประกอบด้วย เพื่อนร่วมงานของบัณฑิตท่ีเกี่ยวข้องใน
สายงานรังสีวินิจฉัย ผู้ใช้บัณฑิตสหสาขาวิชาชีพอ่ืน 
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1. การประเมินหลักสูตรการฝึกอบรมฯในด้านบริบท (Context) 
หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านเพ่ือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพ

เวชกรรมสาขาภาพวินิจฉัยชั้นสูง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563 ได้จัดท า
ขึ้นตามเกณฑ์มาตรฐานการรับรองคุณภาพสถาบันฝึกอบรม โดยมีความสอดคล้องไปกับหลักสู ตรฝึกอบรม
แพทย์ประจ าบ้านเพ่ือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาภาพวินิจฉัย
ชั้นสูง ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 ของราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย ซึ่งได้รับการรับรองโดย  
แพทยสภา 
 

หัวข้อการประเมิน 
มาก
ที่สุด 

มาก น้อย 
น้อย
ที่สุด 

ไม่
ทราบ 

ข้อเสนอแนะ 

4 3 2 1 NA  
1.1 ความส าคัญของรังสีแพทย์ ด้านการ
วินิจฉัยภาพชั้นสูงต่อระบบสาธารณสุข
ของประเทศ (พันธกิจของหลักสูตร) 

      

1.2 ความส าเร็จของหลักสูตรการฝึกอบรม
ฯ ที่ผ่านมาโดยดูจากอัตราการจบ
การศึกษาของบัณฑิต 

      

1.3 ความน่าเชื่อถือของในภาพรวม
หลักสูตรการ ฝึกอบรมฯ ในช่วงเวลาที่
ผ่านมา 

      

1.4 ความสามารถของแพทย์ผู้ส าเร็จการ
ฝึกอบรมในการปฏิบัติงาน 

      

1.5 หลักสูตรการฝึกอบรมฯ ตอบสนอง
เชิงประจักษ์ ต่อความต้องการของ
ประเทศ โดยดูจากการบัณฑิตยังคงท างาน
อยู่สายงานทางรังสีวินิจฉัย  

      

1.6 ควรให้การสนับสนุนด้านนโยบายให้
หลักสูตรการฝึกอบรมฯ ด าเนินต่อไป 

      

1.7 ควรให้การสนับสนุนด้านทรัพยากร
อย่างเพียงพอต่อหลักสูตรการฝึกอบรมฯ 

      

1.8 หลักสูตรการฝึกอบรมฯ มีการพัฒนา
อย่างต่อเนื่องในช่วงเวลาที่ผ่านมา 
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2. การประเมินหลักสูตรการฝึกอบรมฯในด้านปัจจัยน าเข้า (Input) 
ในปัจจุบัน หลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านเพ่ือวุฒิบัตรความรู้ความช านาญสาขาภาพวินิจฉัย

ชั้นสูงภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีศักยภาพในการเปิดรับแพทย์เข้ารับการ
ฝึกอบรมได้ ละ 2 ต าแหน่ง และจะขอเพ่ิมเป็นปีละ 4 ต าแหน่ง โดยมีจ านวนอาจารย์แพทย์ที่ท างานเต็มเวลา
ทั้งหมด 9 ท่าน มีทรัพยากรทางการศึกษาที่ครบถ้วน ตามเกณฑ์มาตรฐานการรับรองคุณภาพสถาบันการ
ฝึกอบรม มีหลักการการใช้งบประมาณในการด าเนินงานตามแผนการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านตามความ
เหมาะสมในแต่ละปีการศึกษา โดยการบริหารจัดการงบประมาณจะท าผ่านระดับภาควิชาไปยัง                 
คณะแพทยศาสตร์ต่อไป 
 

หัวข้อการประเมิน 

มาก
ที่สุด 

มาก น้อย 
น้อย
ที่สุด 

ไม่
ทราบ 

ข้อเสนอแนะ 

4 3 2 1 NA  

2.1 การสนับสนุนด้านต่าง ๆ ต่อ
หลักสูตรการฝึกอบรมฯ 

     
 

2.1.1 ในด้านนโยบาย       

2.1.2 ในด้านก าลังคน       

2.1.3 ในด้านงบประมาณ       

2.1.4 ในด้านสถานที่       

2.1.5 ในด้านอ่ืนๆ       

2.2 ความร่วมมือจากหน่วยงาน
ต่างๆต่อหลักสูตรการฝึกอบรมฯ 

     
 

2.2.1 กระทรวงสาธารณสุข       

2.2.2 แพทยสภา       

2.2.3 โรงเรียนแพทย์/สถาบัน
ฝึกอบรม 

     
 

2.2.4 แพทยสมาคม       

2.2.5 ราชวิทยาลัยอื่นๆที่เก่ียวข้อง       

2.2.6 สมาคมวิชาชีพอ่ืนๆ       
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3. การประเมินหลักสูตรการฝึกอบรมฯในด้านกระบวนการ (Process) 
กระบวนการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านเพ่ือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพ

เวชกรรม สาขาภาพวินิจฉัยชั้นสูง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์ให้แพทย์ประจ า
บ้านที่ส าเร็จการฝึกอบรมเป็นแพทย์เฉพาะทางสาขารังสีวินิจฉัย ด้านภาพวินิจฉัยชั้นสูง ที่สามารถปฏิบัติงาน
ทางด้านงานวินิจฉัยภาพถ่ายทางการแพทย์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพในสถาบันการศึกษาหรือสถานพยาบาล
ทั่วไป และมีคุณสมบัติรวมถึงความรู้ความสามารถข้ันต่ าตามแนวทางมาตรฐานของราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่ง
ประเทศไทยตามสมรรถนะหลักท้ัง 6 ด้าน ปัจจุบัน หลักสูตรการฝึกอบรมฯมีระยะเวลา 2 ปี โดยมีการก าหนด
ผลลัพธ์ของการฝึกอบรมให้ครอบคลุม เกณฑ์มาตรฐาน WFME มีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้และการ
ประเมินผลให้สอดคล้องไปกับผลลัพธ์ของการฝึกอบรมทั้ง 6 ด้านสมรรถนะหลัก ทั้งในส่วนของการประเมิน
ระหว่างชั้นปีเพื่อติดตามพัฒนาการและให้ข้อมูลป้อนกลับ และการประเมินผลเพ่ือเลื่อนชั้นปี 
 

หัวข้อการประเมิน 
มาก
ที่สุด 

มาก น้อย 
น้อย
ที่สุด 

ไม่ทราบ ข้อเสนอแนะ 

4 3 2 1 NA  
3.1 อาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม 

(trainer) และทรัพยากรในการ
ฝึกอบรม 

      

3.1.1 ความเหมาะสมของจ านวน
อาจารย์ 

      

3.1.2 ความเหมาะสมของคุณภาพ
อาจารย์ 

      

3.1.3 ความเหมาะสมของแนวทาง
พัฒนาคุณภาพอาจารย์ผู้ให้การ
ฝึกอบรม 

      

3.1.4 ความเหมาะสมของบรรยากาศ
ของกระบวนการฝึกอบรม 

      

3.1.5 ความเอาใจใส่ของผู้ให้การ
ฝึกอบรม 

      

3.1.6 ความเหมาะสมของทรัพยากร
ทางการศึกษา 

      

3.2 ผู้รับการฝึกอบรม (trainee)       
ผู้รับการฝึกอบรม (trainee) 
3.2.1 คุณภาพและความพร้อมของ
ผู้รับการฝึกอบรม 
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3.2.2 การเพ่ิมพูนความรู้และทักษะ
ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม
เปรียบเทียบระหว่างก่อนและหลัง
เข้าสู่กระบวนการฝึกอบรม 

      

3.2.3 คุณภาพชีวิตของผู้รับการ
ฝึกอบรมในระหว่างฝึกอบรม 

      

3.2.4 ความสามารถของผู้เข้ารับการ 
ฝึกอบรมในการพัฒนาและเรียนรู้
ด้วยตนเอง 

      

3.3 วิธีประเมินผลการฝึกอบรม       
3.3.1 ความเหมาะสมของวิธี
ประเมินผล 

      

3.3.2 ความสามารถในการจ าแนก
คุณภาพผู้รับการฝึกอบรม 

      

3.3.3 ความโปร่งใส ยุติธรรม และ 
ธรรมาภิบาลของวิธีประเมินใน
ปัจจุบัน 

      

3.4 ภาพรวมของกระบวนการ
ฝึกอบรม 

      

3.4.1 ความเหมาะสมของ
กระบวนการฝึกอบรมทั้งหมดใน
ภาพรวม 

      

3.4.2 ความเหมาะสมของระยะเวลา
การ 
ฝึกอบรม (ปัจจุบัน คือ 2 ปี) 

      

3.4.3 ความเหมาะสมของเนื้อหา
วิชาการท่ีเกี่ยวข้อง 

      

 
4. การประเมินหลักสูตรการฝึกอบรมฯในด้านผลผลิต (Product) 
ผลลัพธ์ของหลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านสาขาภาพวินิจฉัยชั้นสูงในเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิความรู้
ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมนั้นได้ระบุว่าแพทย์ผู้ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรฯต้องมี 
คุณสมบัติ ความรู้ และทักษะตามสมรรถนะหลักท้ัง 6 ด้าน ดังนี้ 
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1. ทักษะและเจตคติในการบริบาลผู้ป่วย (Patient care)  
1.1. ทักษะในการให้ค าปรึกษาและแนะน า (consultation and recommendation) เกี่ยวกับการ

ตรวจและการท าหัตถการทางด้านภาพวินิจฉัยชั้นสูงในภาวะหรือโรคที่หลากหลาย ให้แก่
แพทยส์าขาอ่ืนได้อย่างเหมาะสมกับข้อบ่งชี้ของโรค โดยยึดถือผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางบนพ้ืนฐาน
ของการดูแลแบบองค์รวม พิจารณาและค านึงถึงมีประสิทธิภาพ ความปลอดภัย ความเสี่ยง
และประโยชน์ของผู้ป่วยเป็นหลัก 

1.2. มีทักษะในการขอใบแสดงความยินยอม (obtaining informed consent) ในกรณีที่ท าการ
ตรวจทางด้านภาพวินิจฉัยชั้นสูงที่มีการใช้ contrast agent และการท าหัตถการ  

1.3. มีทักษะในการเตรียมและดูแลผู้ป่วยที่มารับการตรวจวินิจฉัย และการท าหัตถการ ทางด้าน
ภาพวินิจฉัยชั้นสูงได้อย่างเหมาะสม 

1.4. มีทักษะในการตรวจพบภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นระหว่างการตรวจวินิจฉัย และการท า
หัตถการทางด้านภาพวินิจฉัยชั้นสูง และสามารถให้การดูแลรักษาเบื้องต้นได้อย่างเหมาะสม 

 

2. ความรู้ทางด้านอนุสาขาภาพวินิจฉัยชั้นสูงทั้งในภาวะที่ไม่รีบด่วนและ ในภาวะฉุกเฉินหรือวิกฤต 
(Medical knowledge and technical skills) 

1.1. มีความรู้พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่สามารถประยุกต์ใช้กับการอ่าน วิเคราะห์ และ
รายงานผลภาพวินิจฉัยทางรังสี 

1.2. มีความรู้ความสามารถในวิชาชีพ และเชี่ยวชาญในอนุสาขาภาพวินิจฉัยชั้นสูง 
 

3. การพัฒนาปรับปรุงตนเองและการเรียนรู้จากการปฏิบัติ (Practice-based learning and 
improvement)     

1.1. เรียนรู้และเพ่ิมประสบการณ์ได้ด้วยตนเองจากการปฏิบัติ  

1.2. ด าเนินการวิจัยทางการแพทย์และสาธารณสุขได้  

1.3. วิพากษ์บทความและงานวิจัยทางการแพทย์ได้  
 

4. ทักษะปฏิสัมพันธ์ และการสื่อสาร (Interpersonal and communication skills) 
a) สื่อสารให้ข้อมูลแก่ผู้ป่วยและญาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีเมตตาเคารพการตัดสินใจและ

ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ได้แก่ 

 การสื่อสารเกี่ยวกับวิธีการตรวจทางด้านภาพวินิจฉัยชั้นสูง การขอใบแสดงความ
ยินยอม 

 การสื่อสารเกี่ยวกับข้อผิดพลาด ภาวะแทรกซ้อน หรือเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์   
b) สื่อสารให้ข้อมูลแก่โดยการรายงานผลการตรวจเป็นเอกสาร (reports) หรือด้วยวาจา กับทีม

ดูแลสุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

c) น าเสนอข้อมูลผู้ป่วย และอภิปรายปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

d) ถ่ายทอดความรู้และทักษะ ให้แพทย์ นักศึกษาแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์ 
e) เป็นที่ปรึกษาและให้ค าแนะน าทางด้านภาพวินิจฉัยชั้นสูงแก่แพทย์ นิสิตนักศึกษาแพทย์ และ

บุคลากรอ่ืน 

f) มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี  ท างานกับผู้ร่วมงานทุกระดับได้อย่างมีประสิทธิภาพ   
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g) มีพฤติกรรมที่เหมาะสมต่อผู้ป่วยและญาติ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมอ่ืน ๆ อาจารย์ รวมทั้งเพ่ือน
ร่วมงานในวิชาชีพอ่ืน ๆ 

 

5. มีพฤติกรรมแห่งวิชาชีพและความเป็นมืออาชีพ (Professionalism) แสดงให้เห็นถึงพฤติกรรม
แห่งวิชาชีพที่ดีของแพทย์ดังนี้  

1) มีคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติอันดีต่อผู้ป่วย ญาติ ผู้ร่วมงาน เพื่อนร่วมวิชาชีพและชุมชน  
2)   มีทักษะด้านที่ไม่ใช่เทคนิค (non-technical skills) และสามารถบริหารจัดการสถานการณ์ที่

เกี่ยวข้องได้เหมาะสม 
3) มีความสนใจใฝ่รู้ และสามารถพัฒนาไปสู่ความเป็นผู้เรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิต (continuing 

professional development) 
4) มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพและมีเจตคติที่จะใช้วิชาภาพวินิจฉัยชั้นสูงให้เป็นประโยชน์แก่ประเทศ 
5) มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย 
6) ค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม 
7) มีความเป็นอิสระทางวิชาชีพเพ่ือให้สามารถปฏิบัติต่อผู้ป่วยและชุมชนได้อย่างดีที่สุด 

 

6. การปฏิบัติงานตามระบบ (System-based practice)   
5.1. ความรู้ ด้านระบบพัฒนาคุณภาพ (quality improvement) ทางรังสีวิทยา ได้แก่ 

 กระบวนการในการก ากับดูแลความปลอดภัยทางด้านการตรวจทางรังสีวิทยา
วินิจฉัย (เช่น radiation safety) ทั้งต่อผู้ป่วยและบุคลากร   

 การรายงานอุบัติการณ์ของความเสี่ยง 

5.2. กระบวนการในการก ากับดูแลและการใช้เครื่องมือและระบบสารสนเทศทางด้านภาพวินิจฉัย
ชั้นสูง 

5.3. ความรู้เกี่ยวกับระบบสุขภาพของประเทศ   
5.4. มีความรู้และมีส่วนร่วมในระบบพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผู้ป่วย  

5.5. ใช้ทรัพยากรสุขภาพอย่างเหมาะสม (cost consciousness medicine) และสามารถปรับเปลี่ยน
การดูแลรักษาผู้ป่วยให้เข้ากับบริบทของการบริการสาธารณสุขได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ 

หมายเหตุ: สมรรถนะหลักท้ัง 6 ด้านดังกล่าวเมื่อจบการฝึกอบรมแล้ว แพทย์ผู้เข้ารับการฝึกอบรมอาจมีจุดเด่น
ในแต่ละสมรรถนะแตกต่างกันไปตามสภาวะการปฏิบัติงานที่จะต้องพบในสถานการณ์จริง ซึ่งผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมแต่ละคนจะต้องฝึกหัดศึกษาเพ่ิมเติมความสามารถในแต่ละสมรรถนะได้ด้วยตนเอง เช่น  การ
ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลประจาจังหวัดอาจต้องศึกษาเพ่ิมเติมการปฏิบัติงานให้เข้ากับระบบให้มากขึ้น  หรือ
การปฏิบัติงานในสถาบันการแพทย์อาจต้องศึกษาเพ่ิมเติมความรู้ ความเชี่ยวชาญ และความสามารถในการ
น าไปใช้แก้ปัญหาของผู้ป่วยและสังคมรอบด้าน และการพัฒนาการเรียนรู้ด้านวิชาการต่าง ๆ 
 
 
 
 

หัวข้อการประเมิน 
มาก
ที่สุด 

มาก น้อย 
น้อย
ที่สุด 

ไม่
ทราบ 

ข้อเสนอแนะ 
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4 3 2 1 NA  
4.1 ความสามารถในการดูแลผู้ป่วย       
4.2 ความสามารถในการเรียนรู้และ
ฝึกทักษะด้วยตนเอง 

      

4.3 ความสามารถในการถ่ายทอด
ความรู้ให้กับผู้อ่ืน 

      

4.4 ความสามารถในการท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืน 

      

4.5 ความสามารถในการวางแผน
แก้ไขปัญหาทางสาธารณสุข 

      

4.6 ท างานโดยเห็นประโยชน์
ส่วนรวมเป็นหลัก 

      

4.7 ความรับผิดชอบในการ
ปฏิบัติงาน 

      

4.8 ความภาคภูมิใจที่ส าเร็จการ
ฝึกอบรมในสาขานี้ 

      

4.9 ผู้ที่ส าเร็จการฝึกอบรมจะ
แนะน าให้ผู้อ่ืนมารับการฝึกอบรม
ในสาขานี้ 

      

 
ข้อเสนอแนะการประเมินหลักสูตรการฝึกอบรมฯ ในด้านบริบท 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

 
ข้อเสนอแนะการประเมินหลักสูตรการฝึกอบรมฯ ในด้านปัจจัยนาเข้า 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

ข้อเสนอแนะการประเมินหลักสูตรการฝึกอบรมฯ ในด้านกระบวนการ 
________________________________________________________________________________ 
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________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
ข้อเสนอแนะการประเมินหลักสูตรการฝึกอบรมฯ ในด้านผลผลิต 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

 


