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หลกัสตูรการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบ้าน 

เพ่ือวฒิุบตัรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

อนุสาขาภาพวินิจฉัยระบบประสาท 

 ฉบบัปรบัปรงุ พ.ศ.๒๕๖๒ 

 

      

 

 

โดย 

ภาควิชารงัสีวิทยา คณะแพทยศาสตร ์จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

และฝ่ายรงัสีวิทยา โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ สภากาชาดไทย 

 



๒ 

 

     สารบญั 

           หน้า 

ชื่อหลกัสตูร          ๓ 

ชื่อวุฒบิตัร          ๓ 

หน่วยงานทีร่บัผดิชอบ         ๓ 

พนัธกจิของแผนการฝึกอบรม/หลกัสตูร        ๔-๕ 

ผลลพัธข์องแผนการฝึกอบรม/หลกัสตูร        ๕-๙ 

   แผนการฝึกอบรม/หลกัสตูร        ๑๐-๒๖ 

  การรบัและคดัเลอืกผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม               ๒๙-๓๒ 

  อาจารยผ์ูใ้หก้ารฝึกอบรม        ๓๒-๓๓ 

  ทรพัยากรทางการศกึษา        ๓๓ 

  การประเมนิแผนการฝึกอบรม/หลกัสตูร       ๓๔ 

  การทบทวนและการพฒันา        ๓๕ 

  ธรรมาภบิาลและการบรหิารจดัการ       ๓๕-๓๖ 

  การประกนัคุณภาพการฝึกอบรม       ๓๖ 

 

 

 

 



๓ 

 

หลกัสตูรการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบ้าน 

เพ่ือวฒิุบตัรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

อนุสาขาภาพวินิจฉัยระบบประสาท 

ภาควิชารงัสีวิทยา คณะแพทยศาสตร ์จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

และฝ่ายรงัสีวิทยา โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ สภากาชาดไทย 

ฉบบัปรบัปรงุ พ.ศ.๒๕๖๒ 

๑.  ช่ือหลกัสตูร 

 (ภาษาไทย) หลกัสตูรการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้นเพื่อวุฒบิตัรแสดง    

   ความรูค้วามช านาญในการประกอบวชิาชพีเวชกรรม อนุสาขาภาพ  

   วนิิจฉยัระบบประสาท 

       (ภาษาองักฤษ) Fellowship Training in Diagnostic Neuroimaging 

๒.  ช่ือวฒิุบตัร  

ชื่อเตม็   (ภาษาไทย) วุฒบิตัรแสดงความรูค้วามช านาญในการประกอบวชิาชพีเวชกรรม    

   อนุสาขาภาพวนิิจฉัยระบบประสาท  

       (ภาษาองักฤษ) Diploma, Thai Subspecialty Board of Diagnostic Neuroimaging  

ชื่อยอ่   (ภาษาไทย) วว. อนุสาขาภาพวนิิจฉยัระบบประสาท 

      (ภาษาองักฤษ) Diploma, Thai Subspecialty Board of Diagnostic Neuroimaging 

๓.  หน่วยงานท่ีรบัผิดชอบ  

 ภาควชิารงัสวีทิยา คณะแพทยศาสตร ์จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั และฝา่ยรงัสวีทิยา โรงพยาบาล

จฬุาลงกรณ์ สภากาชาดไทย 



๔ 

 

๔.  พนัธกิจของแผนการฝึกอบรม/หลกัสตูร   

ในปจัจบุนัประเทศไทยมคีวามตอ้งการในการผลติแพทยเ์พิม่เพื่อรองรบัการขยายศกัยภาพการ

ใหบ้รกิารดา้นการแพทยแ์ละสาธารณสุขของประเทศ รวมทัง้นโยบายการส่งเสรมิการเป็นศูนยก์ลาง

การแพทยใ์นระดบัภูมภิาค (Medical Hub) สงัคมผูส้งูอาย ุและความซบัซอ้นของโรค  นอกจากนี้ ความรู้

ทางประสาทวทิยาและความรูเ้กีย่วกบัโรคทางระบบประสาทต่างๆ มเีพิม่มากขึน้ทัง้ในเชงิกวา้งและเชงิลกึ  

ซึง่การตรวจทางรงัสวีทิยาวนิิจฉยัเป็นการตรวจทีส่ าคญัทีจ่ะช่วยในการวนิิจฉยัโรค บอกระยะของโรค 

รวมถงึการตดัสนิใจใหก้ารรกัษา  ความรูท้างรงัสวีทิยาวนิิจฉยัระบบประสาทจงึตอ้งมกีารพฒันาต่อเนื่องอยู่

เสมอ รวมถงึมคีวามตอ้งการทีจ่ะมหีลกัสตูรฝึกอบรมแพทยเ์ฉพาะทางอนุสาขาภาพวนิิจฉยัระบบประสาทที่

มมีาตรฐาน สามารถตอบสนองความตอ้งการของระบบสุขภาพและความตอ้งการอาจารยแ์พทยใ์นการผลติ

แพทยเ์พิม่ 

โดยโรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ สภากาชาดไทย มคีวามร่วมมอืกบัเขตสุขภาพที ่๖ ทีจ่ะดแูลสนับสนุน

บรกิารและวชิาการทางการแพทย ์รวมถงึจดัการปญัหาสุขภาพทีส่ าคญัในเขตสุขภาพดงักล่าว ซึง่เป็นไป

ตามโครงการของแผนยุทธศาสตรก์รมการแพทยใ์นระยะที ่๑ และมคีวามเกี่ยวเนื่องกบัการพฒันาบุคลากร

และโครงสรา้งพืน้ฐานของโครงการเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก (ออีซี)ี เพื่อเพิม่ศกัยภาพรองรบัการ

ลงทุน และการพฒันากจิกรรมทางเศรษฐกจิและการอ านวยความสะดวกต่างๆ ในพืน้ที่ 

ภาควชิารงัสวีทิยา คณะแพทยศาสตร ์จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ไดเ้ลง็เหน็ความส าคญัของความ

ตอ้งการของระบบสุขภาพทีต่อ้งการแพทยท์ีม่คีวามเชีย่วชาญเฉพาะดา้น และความตอ้งการอาจารยแ์พทย์

เพื่อการผลติแพทยเ์พิม่ดงักล่าว จงึไดก้ าหนดพนัธกจิของการฝึกอบรม เพื่อทีจ่ะผลติรงัสแีพทยอ์นุสาขาภาพ

วนิิจฉยัระบบประสาททีม่คีวามรูค้วามเชีย่วชาญในสาขาวชิาชพี มทีกัษะด้าน non-technical skill อื่นๆที่

เกีย่วขอ้ง สามารถจะปฏบิตังิานดว้ยตนเองไดอ้ยา่งเหมาะสมและมมีาตรฐานคุณภาพวชิาชพี สามารถ

ปฏบิตังิานแบบสหสาขาวชิาชพีรว่มกบัแพทยส์าขาอื่นๆ รวมถงึบุคลากรทีเ่กีย่วขอ้ง โดยยดึถอืผูป้ว่ยเป็น

ศูนยก์ลางบนพืน้ฐานการดแูลแบบองคร์วม มจีรยิธรรมและเจตคตทิีด่ ีสามารถพฒันาความรู ้ความสามารถ 

และทกัษะของตนเองไดอ้ยา่งต่อเนื่อง และเป็นแพทยผ์ูเ้ชีย่วชาญทีส่ามารถปฏบิตังิานในสถาบนัทีม่กีาร

ฝึกอบรมแพทย ์ สามารถถ่ายทอดความรูใ้หก้บันกัศกึษาแพทยแ์ละแพทยท์่านอื่นได ้และมศีกัยภาพ

สามารถเป็นอาจารยแ์พทยไ์ด ้ควบคู่ไปกบัการรูจ้กัจดัสมดุลระหว่างการท างานและการรกัษาสุขภาพของ

ตนเอง 



๕ 

 

ภาควชิารงัสวีทิยา คณะแพทยศาสตรจ์ฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ไดเ้ปิดหลกัสตูรการฝึกอบรม 

วุฒบิตัรแสดงความรูค้วามช านาญในการประกอบวชิาชพีเวชกรรมอนุสาขาภาพวนิิจฉยัระบบประสาท ตัง้แต่

ปี พ.ศ. ๒๕๔๗ จนถงึปจัจบุนัมรีงัสแีพทยอ์นุสาขาภาพวนิิจฉยัระบบประสาท ทีส่ าเรจ็การอบรมแลว้ ๑๕ คน 

โดยในปจัจบุนัมรีงัสแีพทยท์ีส่ าเรจ็การอบรม ๑๑ คนไดป้ฏบิตังิานในภาควชิารงัสวีทิยา คณะแพทยศาสตร ์

มหาวทิยาลยัต่างๆ ไดแ้ก่ มหาวทิยาลยับูรพา มหาวทิยาลยันเรศวร มหาวทิยาลยัขอนแก่น 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์และจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

 
๕.  ผลลพัธข์องแผนการฝึกอบรม/หลกัสตูร 

 เมือ่สิน้สุดการฝึกอบรม ผูเ้ขา้รบัการฝีกอบรมตอ้งมทีกัษะทางวชิาชพีทีเ่ป็นทีไ่วว้างใจได ้
(Entrustable professional activity, EPA) ๙ ขอ้ (ตารางที๑่) เป็นไปตามผลลพัธท์ีพ่งึประสงค์ทีค่รอบคลุม
สมรรถนะ (competency) ทัง้ ๖ ดา้น ดงันี้ 
  
ตารางที ่๑ : Entrustable professional activity (EPA) อนุสาขาภาพวนิิจฉัยระบบประสาท 
 
EPA ๑  การสื่อสารกบัผูร้ว่มงานในสหสาขาวชิาชพีทีเ่กีย่วขอ้งอยา่งมปีระสทิธภิาพ (การเขยีน

รายงานและการรายงานดว้ยวาจา)  

Effective communication with members of the health care team (written and 

oral) 

EPA ๒ การเลอืกโปรโตคอลและการเพิม่ประสทิธภิาพของภาพ 

Protocol selection and optimization of images 

EPA ๓ การแปลผลภาพวนิิจฉยัระบบประสาท 

Interpretation of neuroimaging 

EPA ๔ การประยกุตค์วามรูป้ระสาทวทิยาศาสตรก์บัรงัสวีนิิจฉยัระบบประสาท 

Application of neuroscience in neuroradiology 



๖ 

 

EPA ๕ ความสามารถในการตรวจและการท าหตัถการแบบทีไ่ม่มกีารผ่านหรอืสอดใส่เครือ่งมอื

เขา้ไปในรา่งกายผูป้ว่ย และแบบทีม่กีารผ่านหรอืสอดใส่เครือ่งมอืเขา้ไปในร่างกาย

ผูป้ว่ย (ทกัษะและเจตคตใินการบรบิาลผูป้ว่ย 2)  

Competence in invasive and non-invasive procedures 

EPA ๖ การเป็นทีป่รกึษาในอนุสาขาภาพวนิิจฉัยระบบประสาท 

Consultant in neuroradiology 

EPA ๗ บุคลากร- มพีฤตกิรรมแห่งวชิาชพีและความเป็นมอือาชพี๑ 

ระบบ-มพีฤตกิรรมแห่งวชิาชพีและความเป็นมอือาชพี ๒ 

Professionalism 

EPA ๘ ความปลอดภยัของผูป้ว่ย  

Patient safety 

EPA ๙ การเรยีนรูด้ว้ยตนเองและการพฒันาตนเองอยา่งต่อเนื่อง 

Self-directed learning – practice-based learning and improvement 

สมรรถนะ (competency)  ๖  ดา้นและคุณสมบตัทิีพ่งึมภีายใตแ้ต่ละสมรรถนะ  ไดแ้ก่ 
 

๑ ทกัษะและเจตคติในการบริบาลผู้ป่วย (Patient care) 

ก. ทกัษะในการใหค้ าปรกึษาและแนะน า (Consultation and recommendation) เกีย่วกบัการตรวจดว้ย

ทางภาพ  การท าหตัถการ และการรกัษาทางรงัสวีทิยาวนิิจฉยัทางระบบประสาท ในภาวะหรอืโรคที่

หลากหลาย ใหแ้ก่แพทยส์าขาอื่นไดอ้ย่างเหมาะสมกบัขอ้บ่งชีข้องโรค โดยยดึถอืผูป้่วยเป็น

ศูนยก์ลางบนพืน้ฐานของการดแูลแบบองคร์วม พจิารณาและค านึงถงึการมปีระสทิธภิาพ ความ

ปลอดภยั ความคุม้ค่า ความเสีย่งและประโยชน์ของผูป้่วยเป็นหลกั 



๗ 

 

ข. มทีกัษะในการขอใบแสดงความยนิยอม (Obtaining informed consent) ในกรณทีีท่ าการตรวจดว้ย

ทางภาพทางรงัสวีทิยาวนิิจฉยัระบบประสาททีม่กีารใช ้contrast agent  การท าหตัถการ และ

วธิกีารรกัษาทางรงัสวีทิยาวนิิจฉยัระบบประสาท 

ค. มทีกัษะในการเตรยีมและดแูลผูป้ว่ยทีม่ารบัการตรวจวนิิจฉยั การท าหตัถการ และวธิกีารรกัษาทาง

รงัสวีทิยาวนิิจฉัยระบบประสาทไดอ้ย่างเหมาะสมและมคีุณภาพ 

ง. มทีกัษะในการตรวจพบภาวะแทรกซอ้นทีเ่กดิขึน้ระหว่างการตรวจวนิิจฉัย การท าหตัถการ และ

วธิกีารรกัษาทางรงัสวีทิยาวนิิจฉยัระบบประสาท และสามารถใหก้ารดแูลรกัษาเบือ้งตน้ไดอ้ยา่ง

เหมาะสม 

     ๒      ความรู้และทกัษะทางด้านรงัสีวิทยาวินิจฉัยระบบประสาท (Medical knowledge and 

technical skill) ทัง้ในภาวะท่ีไม่รีบด่วนและในภาวะฉุกเฉินหรือวิกฤต  

ก. มคีวามรูพ้ืน้ฐานและทกัษะทีเ่กีย่วขอ้งกบัภาพวนิิจฉัยทางระบบประสาททีส่ามารถประยกุตใ์ชก้บั

การอ่าน วเิคราะห ์และรายงานผลภาพรงัสวีนิิจฉัยระบบประสาท 

ข. มคีวามรูค้วามสามารถในวชิาชพี และเชีย่วชาญในสาขารงัสวีทิยาวนิิจฉัยระบบประสาท 

   ๓ การพฒันาปรบัปรงุตนเองและการเรียนรู้จากการปฏิบติั (Practice-based learning 

 and improvement) 

ก. เรยีนรูต้ลอดชวีติและเพิม่ประสบการณ์ไดด้ว้ยตนเองจากการปฏบิตั ิแลว้เกดิการพฒันา

แบบต่อเนื่อง 

ข. ด าเนินการวจิยัทางการแพทยแ์ละสาธารณสุขได้ 

ค. วพิากษ์บทความและงานวจิยัทางการแพทยไ์ด้ 

   ๔        ทกัษะปฏิสมัพนัธ์ และการส่ือสาร (Interpersonal and communication skills) 

ก. สื่อสารใหข้อ้มลูแก่ผูป้ว่ยและญาตไิดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ โดยมเีมตตาเคารพการตดัสนิใจและ

ศกัดิศ์รขีองความเป็นมนุษยไ์ดแ้ก่ 

i. การสื่อสารเกีย่วกบัวธิกีารตรวจทางรงัสวีทิยาวนิิจฉยัระบบประสาท 

ii. การขอใบแสดงความยนิยอม 

iii. การสื่อสารเกีย่วกบัขอ้ผดิพลาด ภาวะแทรกซอ้น หรอืเหตุการณ์ไม่พงึประสงค์ 



๘ 

 

ข. สื่อสารใหข้อ้มลูโดยการรายงานผลการตรวจเป็นเอกสาร (reports) หรอืดว้ยวาจา 

กบัทมีดแูลสุขภาพไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

ค. น าเสนอขอ้มลูผูป้ว่ย และอภปิรายปญัหาไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

ง. ถ่ายทอดความรูแ้ละทกัษะ ใหแ้พทย ์นกัศกึษาแพทย ์และบุคลากรทางการแพทย์ 

จ. เป็นทีป่รกึษาและใหค้ าแนะน าทางรงัสวีทิยาวนิิจฉัยระบบประสาทแก่แพทย ์นิสตินกัศกึษาแพทย์

และบุคลากรอื่น 

ฉ. มมีนุษยสมัพนัธท์ีด่ ีท างานกบัผูร้ว่มงานทุกระดบัไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

๕ มีพฤติกรรมแห่งวิชาชีพและความเป็นมืออาชีพ (Professionalism) 

 แสดงใหเ้หน็ถงึพฤตกิรรมแห่งวชิาชพีทีด่ขีองแพทยด์งันี้ 

ก. มคีุณธรรม จรยิธรรม และเจตคตอินัดต่ีอผูป้ว่ย ญาต ิผูร้ว่มงาน เพื่อนรว่มวชิาชพี 

และชุมชน 

ข. มทีกัษะดา้นทีไ่มใ่ช่เทคนิค (non-technical skills) และสามารถบรหิารจดัการ 

สถานการณ์ทีเ่กี่ยวขอ้งไดเ้หมาะสม 

ค. มคีวามสนใจใฝรู่ ้และสามารถพฒันาไปสู่ความเป็นผูเ้รยีนรูต่้อเน่ืองตลอดชวีติ 

(continuing professional development) 

ง. มทีศันคตทิีด่ต่ีอวชิาชพีและมเีจตคตทิีจ่ะใชว้ชิารงัสวีทิยาวนิิจฉัยใหเ้ป็นประโยชน์แก่ 

ประเทศ 

จ. มคีวามรบัผดิชอบต่องานทีไ่ดร้บัมอบหมาย 

ฉ. ค านึงถงึผลประโยชน์ของส่วนรวม 

๖ การปฏิบติังานตามระบบ (System-based practice) 

ก. ความรู ้ดา้นระบบพฒันาคุณภาพ (quality improvement) ทางรงัสวีทิยาภาพวนิิจฉัยระบบประสาท 

ไดแ้ก่ 

i. กระบวนการในการก ากบัดแูลความปลอดภยัทางดา้นรงัส ี(radiation safety) ทัง้ต่อผูป้ว่ย

และบุคลากร 

ii. การรายงานอุบตักิารณ์ของความเสีย่ง 



๙ 

 

iii. กระบวนการในการก ากบัดแูลและการใชเ้ครือ่งมอืและระบบสารสนเทศทางดา้นรงัสวีทิยา

วนิิจฉยัระบบประสาท 

ข. ความรูเ้กี่ยวกบัระบบสุขภาพของประเทศ 

ค. มคีวามรูแ้ละมสี่วนรว่มในระบบพฒันาคุณภาพการดแูลรกัษาผูป้ว่ย 

ง. ใชท้รพัยากรสุขภาพอยา่งเหมาะสม (cost consciousness medicine) และสามารถ 

ปรบัเปลีย่นการดแูลรกัษาผูป้ว่ยใหเ้ขา้กบับรบิทของการบรกิารสาธารณสุขไดต้ามมาตรฐานวชิาชพี 

 

ตารางที ่๒ แสดงความสมัพนัธร์ะหว่าง EPA และ competency ๖ ดา้น 

 

Competency 

 

EPA ๑ 

 

EPA ๒ 

 

EPA ๓ 

 

EPA ๔ 

 

EPA ๕ 

 

EPA ๖ 

 

EPA ๗ 

 

EPA ๘ 

 

EPA ๙ 

Patient care ● ●  ● ● ●  ●  

Medical 

knowledge 
● ● ● ● ● ●   ● 

Practice-based 

learning and 

improvement 

  ● ● ● ●  ● ● 

Interpersonal 

and 

communication 

skills 

●   ● ● ●    

Professionalism ●  ● ● ● ● ●   

System-based 

practice 
    ● ●  ●  

 



๑๐ 

 

๖. แผนการฝึกอบรม/หลกัสตูร 

 ภาควชิาฯ ไดจ้ดักระบวนการฝึกอบรม ประกอบดว้ยการเรยีนรูใ้นรปูแบบต่าง ๆ ทัง้ภาคทฤษฎ ี

ภาคปฏบิตั ิและการศกึษาดว้ยตนเอง ตามกระบวนการต่าง ๆ ดงัต่อไปนี้ 

๖.๑ วิธีการให้การฝึกอบรม 

 ภาควชิาฯ ไดจ้ดัใหผู้เ้ขา้รบัการฝึกอบรมไดร้บัประสบการณ์การเรยีนรูท้ีส่อดคลอ้งและบรรลุผลลพัธ์

ของแผนการฝึกอบรมทีก่ าหนดทัง้ภาคทฤษฎแีละปฏบิตั ิโดยเน้นการฝึกอบรมโดยใชก้ารปฏบิตัเิป็นฐาน 

(practice-based training) ใหผู้เ้ขา้รบัการฝึกอบรมมสี่วนรว่มในการบรบิาลและรบัผดิชอบผูป้ว่ย โดย

ค านึงถงึศกัยภาพและการเรยีนรูข้องผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม (trainee-centered)  มกีารบรูณาการภาคทฤษฎี

กบัภาคปฏบิตั ิบูรณาการการฝึกอบรมกบังานบรบิาลผูป้่วยอยา่งเหมาะสม โดยไดร้ะบุวธิกีารฝึกอบรม และ

เป้าประสงคห์ลกัในแต่ละช่วงหรอืชัน้ปี (milestone) และระดบัสมรรถนะการเรยีนรู ้๖ ดา้น (competency) 

ของการฝึกอบรม (ภาคผนวก ๒)  มกีารตดิตามตรวจสอบ ก ากบัดแูล (supervision) และใหข้อ้มลูป้อนกลบั 

(feedback) แก่ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมอย่างสม ่าเสมอ 

วิธีให้การฝึกอบรมประกอบด้วย 

๖.๑.๑ จดัประสบการณ์การเรียนรู้ตาม competency ทัง้ ๖ ด้าน ดงันี้ 

๑) ทกัษะและเจตคติในการบริบาลผู้ป่วย (Patient care) 

 ภาควชิาฯ ไดม้อบหมายใหผู้ร้บัการฝึกอบรมมคีวามรบัผดิชอบต่าง ๆ โดยมอีาจารยผ์ูใ้หก้าร

ฝึกอบรมด าเนินการตรวจสอบความถูกตอ้งใหค้รอบคลุมหวัขอ้หลกั และจดัระดบัความซบัซอ้น (ภาคผนวก 

๒ และภาคผนวก ๓) ดงัต่อไปนี้ 

ก. ในช่วงท่ี ๑ ของการฝึกอบรม (๐-๑๒ เดือน) ใหแ้พทยป์ระจ าบา้น  

i. มกีารเรยีนรูแ้ละฝึกทกัษะในการใหค้ าปรกึษาและแนะน าเกีย่วกบัการตรวจทางดา้นรงัสวีทิยา

วนิิจฉยัระบบประสาท ในกลุ่มโรคทีพ่บบ่อย 

ii. มกีารเรยีนรูแ้ละเลอืกใช ้contrast agent ในแต่ละสถานการณ์ ภายใตก้ารก ากบัดแูลของ

อาจารยผ์ูใ้หก้ารฝึกอบรม 



๑๑ 

 

iii. มทีกัษะในการขอความยนิยอมในการตรวจและการท าหตัถการทางรงัสวีทิยาวนิิจฉัยระบบ

ประสาท 

ข. ในช่วงท่ี ๒ ของการฝึกอบรม (๑๓-๒๔ เดือน) ใหแ้พทยป์ระจ าบา้น  

i. มทีกัษะในดา้นการใหค้ าปรกึษาและแนะน าเกี่ยวกบัการตรวจทางดา้นรงัสวีทิยาวนิิจฉยัระบบ

ประสาท ในกลุ่มโรคทีต่อ้งรูใ้นระดบัทีซ่บัซอ้น ภายใตก้ารก ากบัดแูลของอาจารยผ์ูใ้หก้าร

ฝึกอบรม 

ii. ใหค้ าแนะน าการตรวจวนิิจฉยัเพิม่เตมิทางรงัสวีทิยาวนิิจฉยัระบบประสาท ในกลุ่มโรคที่

ซบัซอ้นต่อแพทยเ์จา้ของไข ้ภายใตก้ารก ากบัดแูลของอาจารยผ์ูใ้หก้ารฝึกอบรม 

iii. ตระหนกัถงึปญัหาและภาวะแทรกซอ้นทีอ่าจเกดิขึน้ระหว่างการตรวจทางรงัสวีทิยาวนิิจฉยั

และสามารถปรกึษาขอความช่วยเหลอื และ/หรอื ใหก้ารดแูลรกัษาเบือ้งตน้ไดอ้ย่างเหมาะสม

ในแต่ละสถานการณ์ ภายใต้การก ากบัดแูลของอาจารยผ์ูใ้หก้ารฝึกอบรมหรอืดว้ยตนเอง 

๒) ความรู้ ความเช่ียวชาญ และความสามารถในการน าไปใช้แก้ปัญหาของผู้ป่วยและสงัคมรอบ

ด้าน (Medical knowledge and technical skills) 

ก. ในช่วงท่ี ๑ ของการฝึกอบรม (๐-๑๒ เดือน) ใหแ้พทยป์ระจ าบา้น   

i. น าความรูพ้ืน้ฐานทีเ่กี่ยวขอ้งกบัภาพวนิิจฉัยทางระบบประสาทมาประยกุตใ์ช ้ไดแ้ก่ imaging 

neuroanatomy, neuropathology, principles and physics of Medical Imaging in 

Neuroradiology, contrast media, MR safety and radiation safety และการบูรณาการทัว่ไปทาง

การแพทยม์าประยกุตใ์ชใ้นการท างาน  

ii. มกีารเรยีนรูเ้กี่ยวกบัความรูพ้ืน้ฐานทางรงัสวีทิยาวนิิจฉัยระบบประสาท ในดา้นต่างๆ ดงัต่อ ไปนี้ 

CNS disease of adults, pediatric neuroradiology, head and neck imaging, spine imaging 

iii. มกีารเรยีนรู ้ฝึกทกัษะ สามารถเลอืก imaging protocol ควบคุมวธิกีารตรวจ ท าการตรวจ และ

รายงานผลภาพเอกซเรยท์ัว่ไป การตรวจอลัตราซาวด ์การตรวจเอกซเรยค์อมพวิเตอรแ์ละเอม็อาร์

ไอ ในกลุ่มโรคทีต่อ้งรู ้ภายใตก้ารก ากบัดแูลของอาจารยผ์ูใ้หก้ารฝึกอบรม 

ข. ในช่วงท่ี ๒ ของการฝึกอบรม (๑๓-๒๔ เดือน) ใหแ้พทยป์ระจ าบา้น  

i. มทีกัษะ สามารถเลอืก imaging protocol, advanced imaging โดยควบคุมวธิกีารตรวจ และ

รายงานผลภาพเอกซเรยท์ัว่ไป การตรวจอลัตราซาวดห์ลอดเลอืดคอ และการตรวจเอกซเรย์



๑๒ 

 

คอมพวิเตอร ์เอม็อารไ์อ ในกลุ่มโรคทีต่อ้งรูแ้ละควรรูท้ีส่ าคญั ไดอ้ยา่งเหมาะสมดว้ยตนเอง ภายใต้

การก ากบัดแูลของอาจารยผ์ูใ้หก้ารฝึกอบรม 

ii. มกีารเรยีนรู ้ฝึกทกัษะ และมสี่วนช่วยในการตรวจและรายงานผลหตัถการทางรงัสรี่วมรกัษา 

ภายใตก้ารก ากบัดแูลของอาจารยผ์ูใ้หก้ารฝึกอบรม 

iii. สามารถใหค้ าแนะน า ปรกึษา แก่แพทยท์ัว่ไปหรอืรงัสแีพทยท์ัว่ไป ภายใตก้ารก ากบัดแูลของ

อาจารยผ์ูใ้หก้ารฝึกอบรม 

ค. แพทยป์ระจ าบา้นทุกชัน้ปี เขา้รว่มในกจิกรรมการเรยีนการสอนและกจิกรรมทางวชิาการของ

สถาบนัฝึกอบรมอย่างสม ่าเสมอ อาท ิlectures, topics, journal club, interesting cases, 

interdepartmental conference, clinicopathology and radiology conferences, morbidity/

mortality conference เป็นตน้ 

๓) การพฒันาตนเองและการเรียนรู้จากการปฏิบติั (Practice-based learning and improvement) 

จดัให ้

ก. แพทยป์ระจ าบา้นทุกชัน้ปี ไดร้บัการเรยีนรูเ้รือ่งความปลอดภยัของผูป้ว่ย (patient safety) เกีย่วกบั 

contrast agent, radiation safety, MR safety และการ sedation 

ข. แพทยป์ระจ าบา้นทุกชัน้ปี ไดร้บัการพฒันาแผนการเรยีนรู ้การประเมนิ และการปรบัปรงุการเรยีนรู้

ดว้ยตนเอง จากการสะทอ้นตนเองและการสะทอ้นกลบัจากหลกัสตูร 

ค. แพทยป์ระจ าบา้นทุกชัน้ปี ต้องท างานวจิยัทีไ่ดค้น้ควา้วจิยัดว้ยตนเอง ในรปูแบบ original research 

ทีม่กีารเกบ็ขอ้มลูแบบ retrospective, prospective หรอื cross sectional study ทีม่กีารกล่าวถงึ

ความเป็นมาของปญัหา วตัถุประสงค ์ระเบยีบ วธิกีารศกึษาวจิยั ผลงานวจิยั การวเิคราะห ์วจิารณ์ 

และการสรปุผล ภายใตก้ารก ากบัดแูลของอาจารยผ์ูใ้หก้ารฝึกอบรม 

๔) ทกัษะปฏิสมัพนัธ ์และการส่ือสาร (Interpersonal and communication skills) จดัให ้

ก. แพทยป์ระจ าบา้นทุกชัน้ปี เรยีนรูเ้กีย่วกบัทกัษะปฏสิมัพนัธ ์และการสื่อสาร 

ข. แพทยป์ระจ าบา้นทุกชัน้ปี ฝึกทกัษะในการขอความยนิยอมในการตรวจทางรงัสแีละการฉีด 

contrast agent จากผูป้ว่ยหรอืญาตสิายตรง 

ค. แพทยป์ระจ าบา้นทุกชัน้ปี ฝึกทกัษะการสื่อสารในสถานการณ์เฉพาะ เช่น การแจง้ข่าวรา้ย การ

จดัการเมือ่เกดิขอ้ผดิพลาด เป็นตน้ 



๑๓ 

 

ง. แพทยป์ระจ าบา้นทุกชัน้ปี ปฏบิตังิานสอนแพทยป์ระจ าบา้นรุน่น้อง 

จ. แพทยป์ระจ าบา้นทุกชัน้ปี น าเสนอขอ้มลูผูป้ว่ยและภาพวนิิจฉยั แปลผลและวนิิจฉยัแยกโรคใน

กจิกรรมวชิาการ เช่น interdepartmental conference, interesting case เป็นตน้ 

ฉ. แพทยป์ระจ าบา้นทุกชัน้ปี สามารถเขยีนรายงานผลตรวจดว้ยภาษาองักฤษไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

๕) ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism) จดัให ้

ก. แพทยป์ระจ าบา้นทุกชัน้ปี เขา้รว่มในกจิกรรมการเรยีนการสอนของสถาบนัฝึกอบรมกจิกรรม

แพทยศาสตรศกึษาต่อเนื่อง และกจิกรรมทีใ่หค้วามรูท้างดา้นบรูณาการทัว่ไปทางการแพทย์ 

ข. แพทยป์ระจ าบา้นทุกชัน้ปี พฒันาใหม้เีจตคตทิีด่รีะหว่างการปฏบิตังิานดแูลผูป้ว่ยโดยเขา้อบรม 

counselling และ non-technical skills 

๖) การปฏิบติังานให้เข้ากบัระบบ (System-based practice) 

ก. จดัใหแ้พทยป์ระจ าบา้นทุกชัน้ปี มปีระสบการณ์การเรยีนรูเ้กีย่วกบัระบบคุณภาพทางรงัสวีทิยา การ

รายงานอุบตักิารณ์ของความเสีย่งทางรงัส ีการดแูลและการใชเ้ครือ่งมอืดา้นรงัสวีทิยาวนิิจฉยั และ

ค่าตรวจทางรงัสทีีพ่บบ่อย 

ข. จดัการเรยีนรูร้ะบบคุณภาพของโรงพยาบาลทีค่รอบคลุมเรือ่งการชดเชยการรกัษา และระบบ

สุขภาพแห่งชาต ิ

๖.๑.๒ การหมนุเวียนศึกษาและปฏิบติังาน 

สถาบนัไดจ้ดัใหแ้พทยป์ระจ าบา้นไดม้ปีระสบการณ์การเรยีนรู้จากการปฏบิตังิาน (Practice-based 

learning) โดยจดัใหม้กีารหมนุเวยีนศกึษาและปฏบิตังิานตามหน่วยปฏบิตังิานต่างๆ รวมเป็นระยะเวลาไม่

น้อยกว่า ๒๔ เดอืน เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานการฝึกอบรมของราชวทิยาลยัรงัสแีพทยแ์ห่งประเทศไทย 

ดงัต่อไปนี้ 

 หน่วยปฏบิตังิาน ระยะเวลาปฏบิตังิาน 

๑ Magnetic Resonance Imaging ๑๑ เดอืน 

๒ Computed Tomography ๗ เดอืน 

๓ Carotid Doppler Ultrasound ๑ เดอืน 



๑๔ 

 

๔ Interventional Neuroradiology ๑ เดอืน 

๕ Elective ๔ เดอืน 

หมายเหตุ: แพทยป์ระจ าบา้นจะไดศ้กึษาเรยีนรู ้Plain Film ในเดอืนทีป่ฏบิตังิานในหน่วย Magnetic Resonance 
Imaging, Computed Tomography และการปฏบิตังิานทีห่น่วยบรกิารผูป้ว่ยนอก 

 

แพทยป์ระจ าบา้นตอ้งเขา้รบัการฝึกอบรมในหน่วยปฏบิตังิาน Magnetic Resonance Imaging, 

Computed Tomography, Carotid Doppler Ultrasound และ Interventional Neuroradiology ไมน้่อยกว่า

รอ้ยละ ๘๐ ของเวลาการฝึกอบรมทัง้หมด ๒๐ เดอืนของการฝึกอบรมในหน่วยปฏบิตังิานดงักล่าว ในกรณทีี่

ระยะการฝึกอบรมไมค่รบรอ้ยละ ๘๐ แพทยป์ระจ าบา้นจ าเป็นตอ้งปฏบิตังิานเพิม่เตมิในภาควชิาจนกว่าจะ

ครบตามก าหนด (โดยอาจปฏบิตังิานเพิม่เตมิในช่วงเดอืน Elective หรอืเพิม่ระยะเวลาการฝึกอบรมออกไป 

โดยระยะเวลาทัง้หมดไม่เกนิ ๓๖ เดอืน) จงึจะมสีทิธริบัการสอบประเมนิเพื่อวุฒบิตัรฯ โดยราชวทิยาลยัรงัสี

แพทยแ์ห่งประเทศไทย 

ในเดอืนทีป่ฏบิตังิานภายในโรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ แพทยป์ระจ าบา้นจะไดร้บัมอบหมายใหช้่วยออก

ตรวจ ณ หน่วยบรกิารผูป้ว่ยนอก (ตรวจ ultrasonography หรอือ่านผล plain radiography) เป็นเวลาครึง่วนั

ต่อสปัดาห ์โดยในครึง่วนัทีเ่หลอืของวนัทีท่ าการปฏบิตังิาน ณ หน่วยบรกิารผูป้ว่ยนอก จะเป็นเวลาการท า

วจิยัของแพทยป์ระจ าบา้น คดิเป็นครึง่วนัต่อสปัดาห์ 

    ในช่วง Elective แพทยป์ระจ าบา้นสามารถเลอืกศกึษาดงูานไดท้ัง้ในสถาบนัฝึกอบรมทัง้ในประเทศและ

ต่างประเทศ รวมถงึโรงพยาบาลและสถาบนัในส่วนภูมภิาค เช่นโรงพยาบาลศูนย ์หรอืโรงพยาบาลตน้สงักดั 

โดยแพทยป์ระจ าบา้นตอ้งแจง้วตัถุประสงคก์ารเรยีนรูแ้ละผลลพัธก์ารเรยีนรูห้ลงัจากศกึษาดงูานเสรจ็สิน้แลว้ 
และแพทยป์ระจ าบา้นสามารถจดบนัทกึเคสผูป้ว่ยทีไ่ดศ้กึษา ณ สถาบนัทีไ่ปศกึษาดูงาน มารวบรวมรวมไว้

ใน logbook เพื่อใหจ้ านวนผูป้ว่ยทีไ่ดเ้รยีนรูค้รบตามเกณฑม์าตรฐานการฝึกอบรมของราชวทิยาลยัรงัสี

แพทยแ์ห่งประเทศไทย 

นอกจากนี้แพทยป์ระจ าบา้นยงัไดร้บัมอบหมายใหห้มุนเวยีนกนัอยูเ่วรนอกเวลาราชการ เพื่อรบัปรกึษา

ภาพวนิิจฉยัระบบประสาทจากแพทยป์ระจ าบา้นในกรณีทีม่กีารรอ้งขอ และตอ้งท าการอ่านผลการตรวจดว้ย

ตวัเอง โดยสามารถปรกึษาอาจารยใ์นกรณีทีม่คีวามสงสยัหรอืไดร้บัการรอ้งขอ 



๑๕ 

 

รายละเอยีดของแนวทางการปฏบิตังิานในแต่ละหน่วยปฏบิตังิานและการอยูเ่วรนอกเวลาราชการเป็นไป

ตามภาคผนวก ๖   

๖.๑.๓ การเรียนรู้จากกิจกรรมวิชาการ  มแีนวทางการปฏบิตัแิละรายละเอยีดตามภาคผนวก ๖   

    กจิกรรมวชิาการทีแ่พทยป์ระจ าบา้นอนุสาขาภาพวนิิจฉยัระบบประสาทเป็นผูร้บัผดิชอบ  

- Interesting case 
- Journal club และ Review article 
- Physics Topic presentation  
- Interdepartment Conference ต่างๆ 

    กจิกรรมวชิาการทีจ่ดัท าโดยแพทยป์ระจ าบา้นรงัสวีทิยาวนิิจฉยั และแพทยป์ระจ าบา้นอนุสาขาภาพ

วนิิจฉยัระบบประสาทรว่มอภปิราย 

- Neuro Journal club ทีจ่ดัท าโดยแพทยป์ระจ าบา้นรงัสวีทิยาวนิิจฉยั 
- Emergency conference 

    กจิกรรมวชิาการทีแ่พทยป์ระจ าบา้นอนุสาขาภาพวนิิจฉยัระบบประสาทควรเขา้ร่วม 

- Neuro Topic presentation โดยแพทยป์ระจ าบา้นรงัสวีทิยาวนิิจฉยั 
- NeuroMedicine-NeuroRadio conference โดยแพทยป์ระจ าบา้นรงัสวีทิยาวนิิจฉยั 

โดยมอีาจารยผ์ูใ้หก้ารฝึกอบรมเป็นผูค้วบคุมดแูลทุกกจิกรรมวชิาการดงักล่าวขา้งต้น   

๖.๑.๔ การเรียนรู้จากกิจกรรมอ่ืนๆ ไดแ้ก่ การเรยีนบูรณาการและ non-technical skill ระเบยีบการวจิยั

และสถติ ิและจรยิธรรมการวจิยั ฯลฯ 

๖.๒ เน้ือหาสงัเขปของการฝึกอบรม/หลกัสตูร 
๖.๒.๑ ความรู้พื้นฐานของรงัสีวิทยาวินิจฉัยระบบประสาท ได้แก่ Neuroanatomy, Neuroimaging 
techniques, Radiation safety, MR safety และ Contrast media (ภาคผนวก ๓) 
๖.๒.๒ โรคหรือภาวะของผูป่้วยของระบบต่างๆท่ีส าคญั (ภาคผนวก ๓) แบ่งเป็น 

ระดบัที๑่ หมายถงึ โรคทีม่คีวามส าคญัและพบบ่อย ทีแ่พทยป์ระจ าบา้นตอ้งสามารถตรวจวนิิจฉยัได้
ดว้ยตนเอง 



๑๖ 

 

ระดบัที๒่ หมายถงึ โรคทีพ่บน้อยกว่าและมคีวามซบัซอ้นกว่าโรคในระดบัที ่1 ซึง่แพทยป์ระจ าบา้น
ควรตรวจวนิิจฉัยได ้ภายใตก้ารควบคุมของอาจารย ์

๖.๒.๓ การตรวจหรือหตัถการทางรงัสีวิทยาวินิจฉัยระบบประสาทท่ีส าคญั (ภาคผนวก ๒ และ ๓) 
แบ่งเป็น 

ระดบัที่ ๑ การตรวจหรอืหตัถการที่แพทย์ประจ าบ้านต้องปฏิบตัิได้ภายใต้การควบคุมดูแลของ
อาจารยห์รอืผูเ้ชีย่วชาญ 

ระดบัที่ ๒ การตรวจหรอืหตัถการที่แพทย์ประจ าบ้านควรปฏบิตัิได้ภายใต้การควบคุมดูแลของ
อาจารยห์รอืผูเ้ชีย่วชาญ 
๖.๒.๔ ความรู้ด้านบูรณาการ 

 ๖.๒.๔.๑ Interpersonal and communication skills 

i. การสรา้งความสมัพนัธท์ีด่รีะหว่างแพทยแ์ละผูป้ว่ย 

ii. ปจัจยัทีส่่งเสรมิความสมัพนัธท์ีด่รีะหว่างแพทยแ์ละผูป้ว่ย 

iii. การสื่อสารกบัผูป้ว่ย ญาตผิูป้ว่ย และผูร้ว่มงาน 

iv. การสรา้งความสมัพนัธท์ีด่รีะหว่างแพทยแ์ละผูร้ว่มงาน 

๖.๒.๔.๒ Professionalism 

        i.   การบรบิาลโดยมผีูป้ว่ยเป็นศูนยก์ลาง (Patient-centered care) 

๑.การยดึถอืประโยชน์ของผูป้ว่ยเป็นหลกั 

๒.การรกัษาความน่าเชื่อถอืแก่ผูป้ว่ย สงัคม 

 การรกัษามาตรฐานการดแูลผูป้ว่ยใหด้แีละปลอดภยั 

 การใหเ้กยีรตแิละยอมรบัเพื่อนรว่มวชิาชพี เพื่อนรว่มงาน ผูป้ว่ย และญาต ิ

 ความสามารถในการปรบัตวัใหเ้ขา้กบัสภาวะหรอืเหตุการณ์ทีไ่มค่าดคดิไวก่้อน 

 

ii.  พฤตนิิสยั 

   ๑.ความรบัผดิชอบ และความตรงต่อเวลา 

                      ๒.การแต่งกายใหเ้หมาะสมกบักาลเทศะ 



๑๗ 

 

๖.๒.๔.๓ จรยิธรรมทางการแพทย ์(Medical ethics) 

                     ๑. การหลกีเลีย่งการรบัผลประโยชน์ส่วนตวั รวมถงึการรบัของจากบรษิทัผลติภณัฑท์าง

การแพทย ์

           ๒. การนบัถอืใหเ้กยีรตแิละสทิธ ิรวมทัง้ความเหน็ของผูป้ว่ย ในกรณผีูป้ว่ยไมเ่หน็ดว้ยกบั

การรกัษาหรอืปฏเิสธการรกัษา กรณญีาตแิละผูป้ว่ยรอ้งขอตามสทิธใินกรณทีีผู่ป้ว่ยตดัสนิใจไมไ่ดต้อ้ง

สามารถเลอืกผูต้ดัสนิใจแทนผูป้ว่ยได ้

- การปฏบิตัใินกรณีทีผู่ป้ว่ยรอ้งขอการรกัษาทีไ่ม่มปีระโยชน์หรอืมอีนัตราย 

- การรกัษาความลบัและการเปิดเผยขอ้มลูผูป้ว่ย 

- การประเมนิขดีความสามารถ และยอมรบัขอ้ผดิพลาดของตนเอง 

๖.๒.๔.๔ การเรยีนรูอ้ย่างต่อเนื่องตลอดชวีติ 

๑) การก าหนดความตอ้งการในการเรยีนรูข้องตนเอง 

๒) การคน้ควา้ความรู ้และประเมนิความน่าเชื่อถอืไดด้ว้ยตนเอง 

๓) การประยกุตค์วามรูท้ีค่น้ควา้กบัปญัหาของผูป้ว่ยไดอ้ยา่งเหมาะสม 

๔) การวเิคราะหแ์ละวจิารณ์บทความทางวชิาการ 

๕) การเขา้รว่มกจิกรรมวชิาการอย่างสม ่าเสมอ 

๖) การใช ้electronic databases และการใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอรใ์นการเรยีนรู้ 

๗) การถ่ายทอดความรูแ้ก่แพทย ์บุคลากรทางการแพทย ์นิสติ นกัศกึษา ผูป้ว่ยและญาต ิ

๖.๒.๔.๕ System-based practice 

๑) เขา้ใจระบบสุขภาพและการพฒันาสาธารณสุขของชาต ิ

๒) เขา้ใจระบบประกนัสุขภาพ เช่น ระบบประกนัสุขภาพ ระบบประกนัสงัคมระบบสวสัดกิาร

การรกัษาพยาบาลของขา้ราชการ ระบบประกนัชวีติ เป็นตน้ 



๑๘ 

 

๓) มสี่วนรว่มในการประกนัคุณภาพ และกระบวนการ hospital accreditation 

๔) ประเมนิประสทิธภิาพและประสทิธผิลของการดแูลรกัษา 

๕) เขา้ใจ cost consciousness medicine 

๖) เขา้ใจความรูก้ฎหมายทางการแพทย ์

๗) เขา้ใจนโยบายการใชย้าระดบัชาต ิเช่น องคก์ารอาหารและยา บญัชยีาหลกัแห่งชาต ิเป็น

ตน้ 

๖.๒.๔.๖ Practice-based learning 

๑) ทกัษะและจรยิธรรมในการวจิยั 

๒) ทกัษะการดแูลผูป้ว่ยแบบทมีสหวชิาชพี 

๓) เรยีนรูก้ารลงรหสัโรค และรหสัหตัถการ 

๔) มคีวามรูใ้นการป้องกนัและควบคุมการตดิเชือ้ในโรงพยาบาล 

๕) การประเมนิความพอใจของผูป้ว่ย 

๖) การมสี่วนรว่มในองคก์ร เช่น ภาควชิา/แผนก/กลุ่มงาน โรงพยาบาล/สถาบนั ราชวทิยาลยั 

เป็นตน้ 

 สถาบนัไดจ้ดัประสบการณ์การเรยีนรูแ้ก่แพทยป์ระจ าบา้น และการวดัและประเมนิ ใหส้อดคลอ้งกบั

ผลลพัธท์ีพ่งึประสงคต์ามสมรรถนะ (competency) ทัง้  ๖ ดา้น แสดงรายละเอยีดแสดงเป็นตารางใน

ภาคผนวก ๗ 

๖.๓ การท าวิจยั 

๖.๓.๑ การท างานวิจยั เพ่ือวฒิุบตัรฯ อนุสาขาภาพวินิจฉัยระบบประสาท 



๑๙ 

 

๖.๓.๑.๑ ขัน้ตอนการท างานวิจยั แพทยป์ระจ าบา้น ตอ้งท างานวจิยั ไดแ้ก่ งานวจิยัแบบ retrospective, 

prospective หรอื cross sectional อยา่งน้อย ๑ เรือ่ง หรอืท า systematic review หรอื meta-analysis ๑ 

เรือ่ง ในระหว่างการปฏบิตังิาน ๒ ปี โดยเป็นผูว้จิยัหลกั งานวจิยัดงักล่าวตอ้งประกอบดว้ยหวัขอ้หลกัดงันี้ 

i. จดุประสงคข์องการวจิยั 

ii. วธิกีารวจิยั 

iii. ผลการวจิยั 

iv. การวจิารณ์ผลการวจิยั 

v. บทคดัยอ่ 

๖.๓.๑.๒ ขอบเขตความรบัผิดชอบ 

เนื่องจากความสามารถในการท าวจิยัดว้ยตนเองเป็นสมรรถนะหน่ึงทีแ่พทยป์ระจ าบา้นอนุสาขาภาพ

วนิิจฉยัระบบประสาท ตอ้งบรรลุตามหลกัสตูรฯ ฉบบัปรบัปรงุ พ.ศ.๒๕๖๒ และ ผลงานวจิยัฉบบัสมบูรณ์

เป็นองคป์ระกอบหนึ่งของการประเมนิคุณสมบตัผิูท้ ีจ่ะไดร้บัวุฒบิตัรฯ เมือ่สิน้สุดการฝึกอบรม ภาควชิาฯ จงึ

ไดจ้ดัใหแ้พทยป์ระจ าบา้นท างานวจิยัอยา่งน้อยหน่ึงเรือ่งระหว่างการฝึกอบรม ๒ ปี และไดเ้ตรยีมความ

พรอ้มใหก้บัแพทยป์ระจ าบา้นไดเ้รยีนรูเ้กี่ยวกบัความรูพ้ื้นฐานของการท างานวจิยัทางการแพทย ์จรยิธรรม

การวจิยั และไดจ้ดัใหม้ทีีอ่าจารยท์ีป่รกึษางานวจิยัเป็นผูใ้หค้ าปรกึษา แนะน าและดูแลเกีย่วกบัการท าวจิยัใน

แต่ละขัน้ตอน ตัง้แต่การเตรยีมโครงร่างการวจิยั ไปจนสิน้สุดการท างานวจิยั และแพทยป์ระจ าบา้นจะตอ้งน า

งานวจิยัทีเ่สรจ็สมบรูณ์แลว้ อยา่งน้อย ๑ เรือ่ง น าส่งราชวทิยาลยัฯ เพื่อประกอบการสอบเพื่อวุฒบิตัรฯต่อไป 

ภาควชิาฯ จะท าการรวบรวมรายงานชื่องานวจิยั อาจารยท์ีป่รกึษาและความคบืหน้าของงานวจิยั

ของแพทยป์ระจ าบา้นตามกรอบระยะเวลาทีก่ าหนดส่งไปยงัราชวทิยาลยัฯ โดยจะรายงานอย่างน้อยปีละ ๑ 

ครัง้หรอืตามทีท่างราชวทิยาลยัฯรอ้งขอ   

๖.๓.๑.๓ คณุลกัษณะของงานวิจยั 

๑. เป็นผลงานทีร่เิริม่ใหม ่หรอืเป็นงานวจิยัทีใ่ชแ้นวคดิทีม่กีารศกึษามาก่อนทัง้ในและต่างประเทศ แต่

น ามาดดัแปลงหรอืท าซ ้าในบรบิทของสถาบนั 



๒๐ 

 

๒. แพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดและอาจารยผ์ูด้ าเนินงานวจิยัทุกคน ควรผ่านการอบรมดา้นจรยิธรรมการ

วจิยัในคน และ good clinical practice (GCP) 

๓. งานวจิยัทุกเรือ่งตอ้งไดร้บัการอนุมตัจิากคณะกรรมการจรยิธรรมการวจิยัฯ ของสถาบนั 

๔. งานวจิยัทุกเรือ่ง ควรด าเนินภายใตข้อ้ก าหนดของ GCP หรอืระเบยีบวจิยัทีถู่กตอ้งและเหมาะสมกบั

ค าถามวจิยั 

๕. ควรใชภ้าษาองักฤษในการน าเสนอผลงานวจิยัฉบบัสมบรูณ์โดยเฉพาะในบทคดัยอ่ 

๖.๓.๑.๔ ส่ิงท่ีต้องปฏิบติัส าหรบัการด าเนินการวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัผู้ป่วย 

๑. เมือ่ไดร้บัการอนุมตัจิากคณะกรรมการจรยิธรรมการวจิยัแลว้ ตอ้งด าเนินการท าวจิยัตามขอ้ตกลงโดย

เครง่ครดั รวมถงึมกีารลงนามในเอกสารชีแ้จงผูป้ว่ยหรอืผูแ้ทนเพื่อใหย้นิยอมเขา้รว่มวจิยั โดยเฉพาะในกรณี

ของ randomized control trial หรอื prospective study 

๒. หากเกดิกรณอีื่นนอกเหนือการคาดการณ์ ใหร้บีปรกึษาอาจารยท์ีป่รกึษาโครงการวจิยั หรอื

คณะกรรมการจรยิธรรมการวจิยั กรณทีีไ่มส่ามารถปรกึษาได ้ใหย้อ้นกลบัไปใชห้ลกัพืน้ฐาน ๓ ขอ้ ของ

จรยิธรรมทางการแพทยใ์นการตดัสนิใจ คอื 

ก. การถอืประโยชน์สุขของผูป้ว่ยเป็นหลกั และการไมก่่อใหเ้กดิความทุกขท์รมานกบัผูป้ว่ย 

ข. การเคารพสทิธขิองผูป้ว่ย 

ค. การยดึมัน่ในหลกัความเสมอภาคของทุกคนในสงัคมทีจ่ะไดร้บับรกิารทางการแพทย ์ตามมาตรฐาน 

๖.๓.๑.๕ กรอบการด าเนินงานวิจยั ในเวลา ๒ ปี (ไมน้่อยกว่า ๑๘ เดอืนของการฝึกอบรม) 

ระยะเวลาประมาณการมดีงันี้ 

เดอืนที ่ประเภทกจิกรรม 

๓  จดัเตรยีมค าถามวจิยัและตดิต่ออาจารยท์ีป่รกึษา 

๔  จดัท าโครงรา่งงานวจิยั 

๕-๖  สอบโครงรา่งงานวจิยั 



๒๑ 

 

๖-๘  ขออนุมตัจิากคณะกรรมการจรยิธรรมการวจิยั และ ขอทุนสนบัสนุนงานวจิยัจากแหล่งทุนทัง้ภายใน

และนอกสถาบนั (หากม)ี 

๗-๑๐  เริม่เกบ็ขอ้มลู 

๑๒-๑๕ น าเสนอความคบืหน้างานวจิยั 

๑๘-๒๐ วเิคราะหข์อ้มลูและสรปุผลงานวจิยั 

๒๐  จดัท ารายงานวจิยัฉบบัรา่งใหอ้าจารยท์ีป่รกึษาปรบัแกไ้ข 

๒๑-๒๒ ส่งรายงานวจิยัฉบบัสมบูรณ์ต่อสถาบนั เพื่อส่งต่อไป ยงัราชวทิยาลยัฯ ใหท้ าการประเมนิผล 

ส าหรบัประกอบคุณสมบตักิารเขา้สอบเพื่อวุฒบิตัรภาคปฏบิตัขิ ัน้สุดทา้ย 

๖.๓.๒ การรบัรอง วฒิุบตัร อนุสาขาภาพวินิจฉัยระบบประสาท ให้มีคณุวฒิุ “เทียบเท่าปริญญาเอก” 

การรบัรองคุณวุฒหิรอืวุฒกิารศกึษา วุฒบิตัร (วว.) อนุสาขาภาพวนิิจฉัยระบบประสาท ให“้เทยีบเท่า

ปรญิญาเอก” นัน้ ถอืเป็นสทิธสิ่วนบุคคลขึน้กบัความสมคัรใจของแพทยป์ระจ าบา้นแต่ละราย  หากแพทย์

ประจ าบา้นความประสงคด์งักล่าว แพทยป์ระจ าบา้นจะต้องแจง้ให้ภาควชิาฯ ทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษร

ก่อนว่าจะรบัการฝึกอบรมทีม่โีอกาสไดร้บัทัง้ วว.และการรบัรองวุฒดิงักล่าวให ้“เทยีบเท่าปรญิญาเอก” กรณี

นี้แพทยป์ระจ าบา้นจะตอ้งมผีลงานวจิยัโดยทีเ่ป็นผูว้จิยัหลกั และผลงานนัน้ตอ้งตพีมิพใ์นวารสารทีเ่ป็นที่

ยอมรบั 

กรณทีีแ่พทยป์ระจ าบา้นสอบผ่านและมสีทิธิไ์ดร้บัวุฒบิตัรอนุสาขาภาพวนิิจฉยัระบบประสาทแลว้ 

หากมคีวามประสงคจ์ะใหร้าชวทิยาลยัรงัสแีพทยแ์ห่งประเทศไทย ด าเนินการออกเอกสารเพื่อรบัรองว่า 

วุฒบิตัรอนุสาขาภาพวนิิจฉัยระบบประสาท มคีุณวุฒ ิ“เทยีบเท่าปรญิญาเอก” นัน้ จะตอ้งท าใหผ้ลงานวจิยั

หรอืส่วนหน่ึงของผลงานวจิยัทีส่่งมาใหร้าชวทิยาลยัฯ ประกอบการเขา้สอบวุฒบิตัรฯ ในครัง้นัน้ มลีกัษณะ

ดงันี้ 

๑. ผลงานวจิยัตอ้งไดร้บัการตพีมิพห์รอือยา่งน้อยไดร้บัการตอบรบัใหต้พีมิพใ์นวารสารระดบัชาตหิรอื

นานาชาตทิีม่คีุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศกึษา เรือ่ง หลกัเกณฑก์ารพจิารณาวารสารทาง

วชิาการ ส าหรบัการเผยแพรผ่ลงานทางวชิาการ 



๒๒ 

 

๒. ใหใ้ชภ้าษาองักฤษในการเขยีนบทคดัยอ่ 

การตพีมิพใ์นวารสารระดบัชาตหิรอืนานาชาตทิีม่คีุณภาพทีอ่ยูน่อกเหนือประกาศของTCI ใหเ้ป็น

บทความทีต่พีมิพใ์นวารสารทีถู่กคดัเลอืกใหอ้ยูใ่น PubMed, Scopus, Web of Science หรอื Google 

Scholar หรอืในวารสารนานาชาตทิีใ่ชภ้าษาองักฤษในบทความหรอืในบทคดัยอ่และมกีารตพีมิพว์ารสาร

ฉบบัน้ีมานานเกนิ ๑๐ ปี (วารสารเริม่ออกอยา่งชา้ในปี พ.ศ.๒๕๔๙ หรอื ค.ศ. ๒๐๐๖)  

ในกรณทีี ่วว. ของท่านไดร้บัการรบัรองว่า “เทยีบเท่าปรญิญาเอก” ราชวทิยาลยัฯ แนะว่า หา้มใชค้ า

ว่า Ph.D. หรอื ปร.ด. ทา้ยชื่อในคุณวุฒ ิหรอืวุฒกิารศกึษา และหา้มเขยีนค าว่า ดร. น าหน้าชื่อตนเอง แต่

สถาบนัการศกึษาสามารถใช ้วุฒบิตัรฯ ที ่“เทยีบเท่าปรญิญาเอก” นี้ มาใชใ้หท้่านเป็นอาจารยป์ระจ า

หลกัสตูรการศกึษา อาจารยร์บัผดิชอบหลกัสตูรการศกึษา อาจารยค์ุมวทิยานิพนธ ์หรอืเป็นวุฒกิารศกึษา

ประจ าสถานศกึษาได ้โดยเสนอใหถ้าบนัการศกึษาแสดงวุฒกิารศกึษาแยกกนัดงันี้ 

- มอีาจารย ์“เทยีบเท่าปรญิญาเอก” จ านวนกี่ท่าน จาก วว. 

- มอีาจารย ์“Ph.D หรอื ปร.ด. หรอื ปรญิญาเอก” จ านวนกีท่่าน 

ดงันัน้ วุฒบิตัรฯ หรอื หนงัสอือนุมตัฯิ ของท่านทีไ่ดร้บัการรบัรองวุฒกิารศกึษานี้อาจจะมคี าว่า 

“เทยีบเท่าปรญิญาเอก” ต่อทา้ยไดเ้ท่านัน้ 

๖.๔ จ านวนปีการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า  ๒  ปี 

๖.๕ การบริหารการจดัการฝึกอบรม 

ภาควชิาฯ ไดจ้ดัใหม้สีภาวะการปฏบิตังิาน ดงัต่อไปนี้ 

 ใหผู้เ้ขา้รบัการอบรมเขา้รว่มกจิกรรมวชิาการทีเ่กีย่วขอ้งกบัการฝึกอบรม ทัง้ในและนอก

สถาบนัฝึกอบรม รวมถงึการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ และไดม้กีารระบุกฎเกณฑแ์ละ

ประกาศใหช้ดัเจนเรือ่งเงือ่นไขงานบรกิารและความรบัผดิชอบของผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม 

 มกีารก าหนดการฝึกอบรมทดแทนในกรณทีีผู่เ้ขา้รบัการฝึกอบรมมกีารลาพกั เช่น การลา

คลอดบุตร การเจบ็ปว่ย การเกณฑท์หาร การถูกเรยีกฝึกก าลงัส ารอง การศกึษาดงูานนอก

แผนการฝึกอบรม/หลกัสตูร เป็นตน้ 



๒๓ 

 

 จดัใหม้คี่าตอบแทนผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมอย่างเหมาะสมกบัต าแหน่งและงานทีไ่ดร้บั

มอบหมาย 

 มกีารระบุชัว่โมงการท างาน การลาพกัผ่อน และการลาป่วย ทีเ่หมาะสม 

 มสีภาวะสิง่แวดลอ้มการท างานทีเ่หมาะสมใหก้บัผูร้บัการฝึกอบรม 

โดยรายละเอยีดต่างๆ ระบุใน ภาคผนวก ๕ และ ๖   

๖.๖ การวดัและประเมินผล 

การวดัและประเมนิผลผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม ประกอบดว้ย 

๖.๖.๑ แจ้งกระบวนการวดัและประเมินผลให้ผู้รบัการฝึกอบรม 

 ภาควชิาฯ ไดแ้จง้กระบวนการวดัและประเมนิผลในคู่มอืแพทยป์ระจ าบา้นอนุสาขาภาพวนิิจฉัย

ระบบประสาทใหผู้ร้บัการฝึกอบรมไดร้บัทราบก่อนการฝึกอบรม รายละเอยีดต่างๆ ระบุใน 

ภาคผนวก ๖   

 ภาควชิาฯ มกีารตรวจสอบความถูกตอ้งของการวดัและการประเมนิผล โดยมกีารก าหนดเกณฑก์าร

ใหค้ะแนนและตรวจสอบความถูกตอ้งในทีป่ระชุมคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรฯ และก าหนด

เกณฑก์ารสอบผ่านและจ านวนครัง้ทีใ่หส้อบแกต้วัตามรายละเอยีดใน ภาคผนวก ๘   

 ภาควชิาฯ มกีารก าหนดกระบวนการการอุทธรณ์ผลการวดัและประเมนิผล หากผูร้บัการฝึกอบรม

รอ้งขอ แนวทางในการอุทธรณ์แสดงรายละเอยีดใน ภาคผนวก ๙  

๖.๖.๒ การวดัและประเมินผลระหว่างการฝึกอบรม 

๖.๖.๒.๑ มิติและรปูแบบการประเมินผล 

 ภาควชิาฯ ไดจ้ดัใหม้กีารประเมนิผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมระหว่างการฝึกอบรม ทีค่รอบคลุมทัง้ความรู้

ทางวชิาการ ทกัษะ เจตคต ิและการเขา้รว่มกจิกรรมทางวชิาการในมติต่ิางๆ ทีส่อดคลอ้งกบัผลลพัธท์ีพ่งึ

ประสงคท์ีค่รอบคลุมสมรรถนะ (competency) ทัง้ ๖ ดา้น ดงันี้ 

 



๒๔ 

 

มิติและรปูแบบการประเมิน Competency* ทีไ่ดร้บัการตรวจสอบ 

มติทิี ่๑ ประเมนิสมรรถนะ EPA โดยอาจารยผ์ูฝึ้กใหก้ารอบรม

ตามทีก่ าหนดในหลกัสตูร 

ความรู ้ทกัษะ และเจตคต ิ

Competency ๑,๒,๓,๔,๕,๖ 

มติทิี ่๒ การจดัสอบภายในสถาบนั   
ความรู ้และทกัษะ 

Competency ๒ 

มติทิี ่๓ การรายงานประสบการณ์เรยีนรูจ้ากผูป้ว่ย : portfolio 
ทกัษะ และเจตคต ิ

Competency ๑,๓,๔,๕,๖ 

มติทิี ่๔ การรายงานประสบการณ์วจิยัและความกา้วหน้าของ

งานวจิยั 

ทกัษะ และเจตคต ิ 

Competency ๓,๖ 

มติทิี ่๕ การรว่มกจิกรรมประชุมวชิาการทางรงัสวีทิยา 
ทกัษะ และเจตคต ิ

Competency ๑,๒,๓,๔,๕,๖ 

มติทิี ่๖ การรายงานประสบการณ์เรยีนรูจ้าก counselling, non-

technical skills และ workshop 

ทกัษะ และเจตคต ิ

Competency ๑,๒,๓,๔,๕ 

มติทิี ่๗ การประเมนิสมรรถนะดา้น professionalism และ 

interpersonal and communication skills โดยอาจารยแ์ละ

ผูร้ว่มงาน 

ทกัษะ และเจตคต ิ

Competency ๔,๕  

 

* Competency หรอืสมรรถนะ ทัง้ ๖ ดา้น ไดแ้ก่ 

๑. ทกัษะและเจตคตใินการบรบิาลผูป้ว่ย (Patient care) 

๒. ความรูแ้ละทกัษะทางดา้นรงัสวีทิยาวนิิจฉยัระบบประสาท (Medical knowledge and technical 

skill)  

๓. การพฒันาปรบัปรงุตนเองและการเรยีนรูจ้ากการปฏบิตั ิ(Practice-based learning and 

improvement) 

๔. ทกัษะปฏสิมัพนัธ ์และการสื่อสาร (Interpersonal and communication skills) 



๒๕ 

 

๕. มพีฤตกิรรมแห่งวชิาชพีและความเป็นมอือาชพี (Professionalism) 

๖. การปฏบิตังิานตามระบบ (System-based practice) 

 

๖.๖.๒.๒ วิธีการประเมินผลและเคร่ืองมือท่ีใช้ในการประเมินผล 

วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช้ในการรายงานผลการประเมิน 

การสงัเกตพฤตกิรรมและเจตคต ิ แบบประเมนิสมรรถนะ EPA 

แบบประเมนิ global assessment 

แบบประเมนิ 360 องศา การซกัถามระหว่างเรยีน 

การทดสอบความรูห้รอืทกัษะ การสอบขอ้เขยีนและการสอบปากเปล่า 

การตรวจรายงานผลการตรวจทางรงัสวีทิยา Log Book และ Port Folio 

การตรวจสอบจ านวนผูป้ว่ยทีไ่ดเ้รยีนรู ้ Log Book 

การตรวจสอบสถติกิารเขา้ร่วมกจิกรรมทางวชิาการ Port Folio 

การตรวจสอบสถติแิละรายงานอื่นๆ Port Folio 

การประเมนิตนเอง (Self assessment and 

reflection) 
Port Folio 

 

๖.๖.๒.๓ หลกัเกณฑก์ารประเมินผล ประกอบดว้ย 

๖.๖.๒.๓.๑ เกณฑก์ารประเมนิผลระหว่างปีการศกึษา (ภาคผนวก ๘) 

๖.๖.๒.๓.๒ เกณฑก์ารเลื่อนชัน้ปี เป็นไปตามเกณฑห์ลกัสตูรราชวทิยาลยัรงัสแีพทยแ์ห่งประเทศไทย 

ประกอบดว้ย 

 การบนัทกึขอ้มลู Portfolio ทุก ๔ เดอืน เป็นไปตามทีร่าชวทิยาลยัฯ ก าหนด   



๒๖ 

 

 ผลการประเมนิผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมในมติ ิ๑-๗ เป็นไปตามทีร่าชวทิยาลยัฯ ก าหนด  

๖.๖.๒.๔ การตรวจสอบความถกูต้องของการประเมินผล  

กระท าโดยคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรฯ โดยผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมสามารถยื่นอุทธรณ์ผลการ

ประเมนิไดห้ากมขีอ้สงสยัในความถูกตอ้งหรอืความโปรง่ใส 

๖.๖.๓ เกณฑก์ารส าเรจ็การฝึกอบรมตามหลกัสตูร 

๑. ผ่านการฝึกอบรมครบตามทีก่ าหนดในหลกัสตูร 
๒. ผ่านกระบวนการท างานวจิยั และมผีลงานวจิยัตามทีก่ าหนดในหลกัสตูร ภาควชิาฯ จะด าเนินการ

ออกใบรบัรองและส่งรายชื่อผูท้ีผ่่านเกณฑส์ าเรจ็การฝึกอบรมไปยงัราชวทิยาลยัรงัสแีพทยแ์ห่ง
ประเทศไทย เพื่อเขา้สู่กระบวนการสอบเพื่อขออนุมตับิตัรฯหรอืวุฒบิตัรฯต่อไป  
หมายเหตุ: กระบวนการสอบเพื่อขออนุมตับิตัรฯหรอืวุฒบิตัรฯ ด าเนินการโดยราชวทิยาลยัรงัสี
แพทยแ์ห่งประเทศไทย รายละเอยีดเกีย่วกบัการสอบเพื่อวุฒบิตัรฯไดร้ะบุไวใ้นเกณฑห์ลกัสตูรอนุ
สาขาภาพวนิิจฉัยระบบประสาท   

๓. ผ่านการประเมนิตามเกณฑท์ีก่ าหนด 
 

๖.๖.๔ การวดัและประเมินผลเพ่ือวฒิุบตัรฯ 

การสอบเพ่ือวฒิุบตัร 

๖.๖.๔.๑ ผูเ้ข้ารบัการประเมินการสอบเพ่ือวฒิุบตัรฯ 

ในการประเมนิวุฒบิตัรเพื่อแสดงความรูค้วามช านาญในการประกอบวชิาชพีเวชกรรมอนุสาขาภาพ

วนิิจฉยัระบบประสาทนัน้ ผูเ้ขา้รบัการประเมนิตอ้งเป็นผูท้ีไ่ดร้บัใบอนุญาตประกอบวชิาชพีเวชกรรมตาม

พระราชบญัญตัวิชิาชพีเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๒๕ และตอ้งไดร้บัหนังสอือนุมตัรหรอืวุฒบิตัรแสดงความรูค้วาม

ช านาญในการประกอบวชิาชพีเวชกรรมสาขารงัสวีทิยาวนิิจฉยัหรอืรงัสวีทิยาทัว่ไป และจะตอ้งมคีุณสมบตัิ

ครบถว้นดงัต่อไปนี้ 

(๑) คุณสมบตัผิูม้สีทิธิเ์ขา้สอบ 



๒๗ 

 

 ผ่านการฝึกอบรมครบตามหลกัสตูร ไมน้่อยกว่ารอ้ยละ ๘๐ ของระยะเวลาการฝึกอบรม และ

สถาบนัฝึกอบรมเหน็สมควรใหเ้ขา้สอบ 

(๒) เอกสารประกอบ 

 เอกสารรบัรองประสบการณ์ภาคปฏบิตัจิากสถาบนัฝึกอบรมตามทีก่ าหนด 

 บทความงานวจิยัฉบบัสมบรูณ์หรอืในรปูแบบทีพ่รอ้มส่งตพีมิพ ์(manuscript) และใบรบัรองจาก

คณะกรรมการจรยิธรรมการวจิยัในมนุษย ์

 เอกสารรบัรองการปฏบิตังิานตามแฟ้มสะสมผลงาน (portfolio) 

 หนงัสอืวุฒบิตัรหรอือนุมตับิตัรแสดงความรูค้วามช านาญในการประกอบวชิาชพีเวชกรรมสาขา

รงัสวีทิยาวนิิจฉัยหรอืรงัสวีทิยาทัว่ไป 

๖.๖.๔.๒ วิธีการประเมิน  

ก. ผูเ้ขา้รบัการประเมนิ จะต้องผ่านการทดสอบความรู ้ดงัต่อไปนี้ 

i. การสอบขอ้เขยีน. 

ii. การสอบปากเปล่า 

ข. เกณฑก์ารสอบผ่าน 

เกณฑก์ารสอบผ่าน ตอ้งสอบผ่านเกณฑข์ัน้ต ่า ตามเกณฑท์ีค่ณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ 

อนุสาขาภาพวนิิจฉัยระบบประสาทก าหนด ทัง้นี้ คุณสมบตัขิองผูม้สีทิธสิอบ วธิกีารประเมนิ เกณฑก์าร

ตดัสนิตอ้งสอดคลอ้ง กบัขอ้บงัคบัแพทยสภา ว่าดว้ยหลกัเกณฑก์ารออกหนงัสอือนุมตัแิละวุฒบิตัรเพื่อแสดง

ความรูค้วามช านาญในการประกอบวชิาชพีเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๕๒ 

ผูผ้่านการประเมนิตอ้งสอบผ่านเกณฑข์ัน้ต ่าทัง้การสอบขอ้เขยีนและการสอบปากเปล่า จงึจะมสีทิธิ

ไดร้บัวุฒบิตัรเพื่อแสดงความรูค้วามช านาญในการประกอบวชิาชพีเวชกรรม อนุสาขาภาพวนิิจฉยัระบบ

ประสาทจากแพทยสภา 

ค. ในกรณทีผีูเ้ขา้รบัการประเมนิสอบไม่ผ่านการประเมินในบางส่วน ใหก้ารสอบซ่อมเป็นไปตามเกณฑท์ี่
คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ อนุสาขาภาพวนิิจฉยัระบบประสาทก าหนด 



๒๘ 

 

ง. ในกรณทีีผู่เ้ขา้รบัการประเมนิสอบไม่ผา่นการประเมินทัง้หมด ใหส้อบใหมต่ามการเปิดสอบของราช

วทิยาลยัฯในปีถดัไป  

๖.๖.๔.๓ การอทุธรณ์การวดัและประเมินผล 

 ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมมสีทิธิอุ์ทธรณ์ผลการวดัและประเมนิผล โดยแจง้เรือ่งอุทธรณ์เป็นลายลกัษณ์

อกัษรถงึประธานคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรฯ ซึง่จะมกีารทบทวนกระบวนการและผลการวดัและ

ประเมนิผลทีไ่ดร้บัการอุทธรณ์นัน้ในทีป่ระชุมคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรฯ ภาควชิาฯ มแีนวทางในการ

ด าเนินการเกีย่วกบัการอุทธรณ์ผลการวดัและประเมนิผล ดงัภาคผนวก ๙ 

๖.๖.๕ การประเมินเพ่ือหนังสืออนุมติัฯ 

ในการประเมนิเพื่อหนงัสอือนุมตัเิพื่อแสดงความรูค้วามช านาญในการประกอบวชิาชพีเวชกรรมอนุ

สาขาภาพวนิิจฉัยระบบประสาท ผูเ้ขา้รบัการประเมนิต้องเป็นผูท้ีไ่ดร้บัใบอนุญาตประกอบวชิาชพีเวชกรรม

ตามพระราชบญัญตัวิชิาชพีเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๒๕ และตอ้งมคีุณสมบตัอิยา่งใดอย่างหนึ่งดงัต่อไปนี้ 

๖.๖.๕.๑ เป็นผูไ้ดร้บัหนงัสอือนุมตัหิรอืวุฒบิตัร อนุสาขาภาพวนิิจฉยัระบบประสาทหรอืเทยีบเท่า จาก

สถาบนัในต่างประเทศทีร่าชวทิยาลยัรงัสแีพทยแ์ห่งประเทศไทยรบัรอง โดยความเหน็ชอบของแพทยสภา 

๖.๖.๕.๒ เป็นผูท้ีไ่ดป้ฏบิตังิานในอนุสาขาภาพวนิิจฉยัระบบประสาท มาเป็นเวลาไมน้่อยกว่า ๕ ปี ตาม

เงือ่นไขทีร่าชวทิยาลยัรงัสแีพทยแ์ห่งประเทศไทยก าหนด ทัง้นี้สถานทีป่ฏบิตังิาน ลกัษณะและปรมิาณงานที่

ปฏบิตั ิเป็นไปตามเกณฑท์ีก่ าหนด โดยสถานบรกิารทางการแพทยแ์ละสาธารณสุขทีส่ามารถเป็นสถานที่

ปฏบิตังิานจะตอ้งมคีุณสมบตัแิละมภีาระงานของสาขารงัสวีทิยาวนิิจฉยัอนุโลมตามเกณฑท์ัว่ไปและเกณฑ์

เฉพาะส าหรบัสถาบนัฝึกอบรมทีร่าชวทิยาลยัรงัสแีพทยแ์ห่งประเทศไทยก าหนด ในเกณฑห์ลกัสตูรการ

ฝึกอบรมส าหรบัสาขารงัสวีทิยาวนิิจฉยัอนุสาขาภาพวนิิจฉยัระบบประสาทและไดร้บัการรบัรองจากราช

วทิยาลยัรงัสแีพทยแ์ห่งประเทศไทย 

๖.๖.๕.๓ ส าหรบัการสอบเพื่อหนงัสอือนุมตั ิคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ มสีทิธพิจิารณายกเวน้การ

สอบขัน้ตอนใดหรอืส่วนใดใหแ้ก่ผูท้ีไ่ดร้บัหนงัสอือนุมตัหิรอืวุฒบิตัร อนุสาขาภาพวนิิจฉยัระบบประสาทหรอื

เทยีบเท่า จากสถาบนัในต่างประเทศทีร่าชวทิยาลยัรงัสแีพทยแ์ห่งประเทศไทยรบัรองโดยความเหน็ชอบจาก

แพทยสภา และอาจพจิารณายกเวน้การสอบขัน้ตอนใดหรอืส่วนใดเป็นการเฉพาะรายใหแ้ก่ผูท้ีป่ฏบิตังิานใน



๒๙ 

 

อนุสาขาภาพวนิิจฉัยระบบประสาทมาแลว้เกนิ ๑๐ ปี ทัง้นี้ตอ้งเป็นการปฏบิตังิานในสาขาฯ ต่อเนื่องกนัมา

ตลอดจนถงึวนัทีย่ ื่นค าขอสอบ 

นอกจากนี้ อาจตอ้งมคีุณสมบตัอิื่นเพิม่เตมิตามเกณฑท์ีค่ณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ อนุ

สาขาภาพวนิิจฉัยระบบประสาทก าหนด 

ผูเ้ขา้รบัการประเมนิจะตอ้งผ่านการทดสอบความรู ้โดยคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ อนุ

สาขาภาพวนิิจฉัยระบบประสาท โดยการทดสอบความรูเ้ป็นไปตามเกณฑท์ีค่ณะอนุกรรมการฝึกอบรมและ

สอบฯ ก าหนด ทัง้นี้คุณสมบตัขิองผูม้สีทิธสิอบ วธิกีารประเมนิ เกณฑ์การตดัสนิตอ้งสอดคลอ้งกบัขอ้บงัคบั 

แพทยสภาว่าดว้ยหลกัเกณฑก์ารออกหนงัสอือนุมตัแิละวุฒบิตัรเพื่อแสดงความรูค้วามช านาญในการ

ประกอบวชิาชพีเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๕๒  

ผูผ้่านการประเมนิจะมสีทิธไิดร้บัหนังสอือนุมตัเิพื่อแสดงความรูค้วามช านาญในการประกอบวชิาชพี

เวชกรรม อนุสาขาภาพวนิิจฉยัระบบประสาทจากแพทยสภา 

๗. การรบัและคดัเลือกผูเ้ข้ารบัการฝึกอบรม 

 ภาควชิามกีระบวนการรบัและคดัเลอืกผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม ดงัรายละเอยีดในภาคผนวก ๑๐ 

๗.๑ คณุสมบติัของผูเ้ข้ารบัการฝึกอบรม 

ผูส้มคัรเขา้รบัการฝึกอบรมตอ้งมคีุณสมบตัดิงัต่อไปนี้ 

๑. ไดร้บัปรญิญาแพทยศาสตรบณัฑติ หรอืเทยีบเท่าทีแ่พทยสภารบัรอง 
๒. ไดร้บัการขึน้ทะเบยีนประกอบวชิาชพีเวชกรรมจากแพทยสภาแลว้ 
๓. ไดร้บัหนังสอืวุฒบิตัรหรอือนุมตับิตัรแสดงความรูค้วามช านาญในการประกอบวชิาชพีเวชกรรม

สาขารงัสวีทิยาวนิิจฉยัหรอืรงัสวีทิยาทัว่ไป หรอืเป็นแพทยป์ระจ าบา้นปีสุดทา้ยในสาขารงัสวีทิยา
วนิิจฉยั และตอ้งเป็นผูท้ีม่สีทิธิส์อบเพื่อวุฒบิตัรความรูค้วามช านาญในการประกอบวชิาชพีเวช
กรรมสาขารงัสวีทิยาวนิิจฉัย 

๔. มคีุณสมบตัคิรบถว้นตามเกณฑแ์พทยสภาในการเขา้รบัการฝึกอบรมแพทยเ์ฉพาะทาง โดยยดึ
แนวทางตามประกาศแพทยสภา เรือ่งการก าหนดประเภทสาขาและคุณสมบตัขิองผูม้สีทิธิเ์ขา้รบั
การฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้นสาขาต่างๆ ประจ าปีการฝึกอบรม 

๕. มคีะแนนสอบภาษาองักฤษเป็นไปตามเกณฑท์ีภ่าควชิาฯ ก าหนด (ภาคผนวก ๑๐) 



๓๐ 

 

๖. ในกรณผีูป้ระสงคเ์ขา้รบัการฝึกอบรมมคีวามพกิารซึง่ตอ้งการสิง่อ านวยความสะดวกเป็นพเิศษ 
ความพกิารนัน้จะไม่มผีลลบต่อคะแนนในการคดัเลอืกถา้ความพกิารนัน้ไมเ่ป็นอุปสรรคต่อการ
ฝึกอบรมและการปฏบิตังิาน 

ก าหนดวนัรบัสมคัรและวนัสอบสมัภาษณ์องิตามประกาศของแพทยสภาและราชวทิยาลยัรงัสแีพทย์

แห่งประเทศไทยเรือ่งการรบัสมคัรแพทยผ์ูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม ซึง่ผูส้มคัรสามารถดขูอ้มลูไดจ้าก 

website ของแพทยสภา หรอืของราชวทิยาลยัรงัสแีพทยแ์ห่งประเทศไทย 

๗.๒ การคดัเลือกผูเ้ข้ารบัการฝึกอบรม 

การคดัเลอืกผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมท าโดยการสอบสมัภาษณ์ ณ ภาควชิารงัสวีทิยา คณะ

แพทยศาสตร ์จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั โดยภาควชิาฯ แต่งตัง้ประธานและกรรมการการคดัเลอืกผูเ้ขา้รบั

การฝึกอบรม คณะกรรมการฯ มหีน้าทีต่รวจสอบคุณสมบตัผิูส้มคัร ท าการสมัภาษณ์ และคดัเลอืกผูเ้ขา้รบั

การฝึกอบรม โดยมเีกณฑใ์นการพจิารณาคดัเลอืกผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมดงันี้ 

๑. คะแนนจากการสมัภาษณ์ ซึง่จะประเมนิในเรือ่งของเจตคตแิละทศันคตต่ิอวชิาชพี ความมุ่งมัน่ใน
การเป็นแพทยผ์ูเ้ชีย่วชาญ การควบคุมอารมณ์ ความสามารถในการปรบัตวัและแกไ้ขปญัหาเฉพาะ
หน้าเป็นตน้  

๒. คะแนนสอบภาษาองักฤษ (ใชค้ะแนนสอบ CU-TEP หรอื TOEFL หรอื IELTS)  
๓. เกรดรายวชิาในหลกัสตูรแพทยศาสตรบ์ณัฑติและเกรดเฉลีย่สะสม  
๔. การใชทุ้นในโรงพยาบาลของรฐั   
๕. ตน้สงักดัจากหน่วยงานของรฐั   

ผูส้มคัรทีไ่มไ่ดร้บัการคดัเลอืกมสีทิธิอุ์ทธรณ์ผลการคดัเลอืกและกระบวนการทีเ่กีย่วขอ้งโดยแจง้

เรือ่งอุทธรณ์เป็นลายลกัษณ์อกัษรถงึหวัหน้าภาควชิาฯ ซึง่จะมกีารทบทวนกระบวนการและผลการคดัเลอืกที่

ไดร้บัการอุทธรณ์นัน้ในทีป่ระชุมสาขาฯหรอืทีป่ระชุมภาควชิาฯ ในกรณทีีภ่าควชิาฯ ไมส่ามารถจดัการไดก้็

จะน าเขา้สู่ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรหิารคณะฯ เพื่อหาแนวทางรว่มกนัต่อไป   

 

 

 



๓๑ 

 

๗.๓ จ านวนผูเ้ข้ารบัการฝึกอบรม 

ราชวทิยาลยัรงัสแีพทยแ์ห่งประเทศไทย ก าหนดใหส้ถาบนัฝึกอบรมรบัผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมไดใ้น

สดัส่วนปีละ ๑ คน ต่ออาจารยผ์ูใ้หก้ารฝึกอบรม ๒ คน รวมทัง้ตอ้งมงีานบรกิารต่อจ านวนผูเ้ขา้รบัการ

ฝึกอบรม ต่อปีตามทีก่ าหนดตามตารางต่อไปนี้ 

 

 ข้อมลูของ

สถาบนั 

ข้อมลูตามเกณฑเ์ฉพาะท่ีก าหนดไว้ในเกณฑ์

หลกัสตูรท่ีแพทยสภาอนุมติั 

ศกัยภาพ=รบัแพทยป์ระจ าบ้าน

ต่อยอดได้ปีละ ระดบัละ 
(1)  1 2 3 4 5 6 7 

จ านวนอาจารยท่ี์ท าหน้าท่ีให้การ

ฝึกอบรม (คน) 
(2)  2 4 6 8 10 12 14 

จ านวนผูป่้วย/หตัถการ/ส่ิงส่ง

ตรวจ ฯลฯ  (ปีละ) 
         

1. Magnetic Resonance Imaging 

(MRI) 
(3)  1,000 1,200 1,400 1,600 1,800 2,000 2,200 

2. Computed Tomography (CT) (4)  1,000 1,200 1,400 1,600 1,800 2,000 2,200 

3. Digital Subtraction 

Angiography ( DSA) 
(5)  25 30 35 40 45 50 55 

4.  Advanced  Imaging (6)  100 120 140 160 180 200 220 

5. Conventional Neuro 

Radiography  
(7)  1,000 1,200 1,400 1,600 1,800 2,000 2,200 



๓๒ 

 

ในปีการศกึษา ๒๕๖๒ ภาควชิาฯ มอีาจารยร์งัสแีพทยส์าขาอนุสาขาภาพวนิิจฉยัระบบประสาท

ปฏบิตังิานเตม็เวลาจ านวน ๖ คน และเปิดรบัผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมปีการศกึษาละ ๓ คน เป็นไปตามเกณฑท์ี่

ก าหนด รวมถงึมจี านวนการตรวจทางรงัสวีทิยาวนิิจฉยัต่างๆ สงูกว่าเกณฑท์ีก่ าหนดไว้ 

๘. อาจารยผ์ูใ้ห้การฝึกอบรม 

ภาควชิาฯ ไดก้ าหนดใหม้เีกณฑพ์จิารณาคดัเลอืกและกระบวนการคดัเลอืกอาจารย ์เพื่อใหไ้ด้

อาจารยท์ีม่คีุณสมบตัเิหมาะสม ดว้ยวธิกีารทีโ่ปรง่ใส มกีารระบุหน้าทีค่วามรบัผดิชอบ ขอบเขตภาระงาน 

และแนวทางปฏบิตังิานในดา้นต่างๆ รวมถงึมกีลไกการพฒันาอาจารยใ์หม้คีวามรูค้วามเชีย่วชาญ และการ

ส่งเสรมิกจิกรรมทางดา้นแพทยศาสตรศ์กึษา รายละเอยีดในภาคผนวก ๑๑ 

ภาควชิาฯ ไดก้ าหนดคุณสมบตัขิองอาจารยผ์ูใ้หก้ารฝึกอบรมในดา้นต่างๆดงันี้ 

๘.๑. คณุสมบติัของอาจารยผ์ู้ให้การฝึกอบรม 

๑. ตอ้งเป็นแพทยซ์ึง่ไดร้บัวุฒบิตัรหรอืหนงัสอือนุมตัเิพื่อแสดงความรูค้วามช านาญในการประกอบ

วชิาชพีเวชกรรมอนุสาขาภาพวนิิจฉยัระบบประสาท   

๒. มคีุณสมบตัคิรบถว้นตามเกณฑก์ารพจิารณาคดัเลอืกแพทยส์าขารงัสวีทิยาวนิิจฉัย ภาควชิารงัสี

วทิยา คณะแพทยศาสตร ์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั และฝา่ยรงัสวีทิยา โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ 

สภากาชาดไทย 

๓. ตอ้งผ่านการรบัรองจากทีป่ระชุมคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอด                                                                    

อนุสาขาภาพวนิิจฉัยระบบประสาท โดยมคีะแนนเสยีงรบัรองเป็นเอกฉนัทจ์ากคณะกรรมการทุก

ท่าน 

๔. ตอ้งผ่านการรบัรองจากทีป่ระชุมคณาจารยส์าขารงัสวีทิยาวนิิจฉยั โดยมคีะแนนเสยีงรบัรองอย่าง

น้อยรอ้ยละ ๘๐ ของคณาจารยท์ีป่ฏบิตังิานทัง้หมดในขณะนัน้ 

๘.๒. คณุสมบติัของประธานการฝึกอบรม 

ตอ้งเป็นแพทยซ์ึง่ไดร้บัวุฒบิตัรหรอืหนงัสอือนุมตัเิพื่อแสดงความรูค้วามช านาญในการประกอบ

วชิาชพีเวชกรรมอนุสาขาภาพวนิิจฉยัระบบประสาท และปฏบิตังิานดา้นรงัสวีทิยาวนิิจฉยัระบบประสาท 

อยา่งน้อย ๕ ปี ภายหลงัไดร้บัวุฒบิตัรฯ หรอืหนงัสอือนุมตัฯิ  



๓๓ 

 

๘.๓. จ านวนของอาจารยผ์ูใ้ห้การฝึกอบรม 

ภาควชิาไดจ้ดัใหม้จี านวนการรบัแพทยป์ระจ าบา้นต่อจ านวนอาจารย ์ใหเ้ป็นไปตามเกณฑห์ลกัสตูร

ของราชวทิยาลยั คอื จ านวนอาจารยผ์ูใ้หก้ารฝึกอบรมปฏบิตังิานเตม็เวลาอย่างน้อย ๒ คน ต่อจ านวนผูเ้ขา้

รบัการอบรม ๑ คน (ภาคผนวก ๑๒) 

๙. ทรพัยากรทางการศึกษา   

ภาควชิาฯ ไดจ้ดัใหม้ทีรพัยากรการศกึษาในดา้นต่างๆ ดงัต่อไปนี้ 

- สถานทีแ่ละอุปกรณ์ส าหรบัการฝึกอบรมเพื่อการเรยีนรูม้คีวามเพยีงพอ เครือ่งมอืในการตรวจ

วนิิจฉยัและระบบเกบ็ขอ้มลูมคีวามครบถว้นและทนัสมยั มกีารดแูลใหอ้ยูใ่นสภาพพรอ้มใชง้าน อยู่

เสมอ สถานทีท่ีม่คีวามปลอดภยัและถูกตอ้งตามหลกัอาชวีอนามยั 

- ปรมิาณและประเภทของการตรวจและการรกัษาทางรงัสวีทิยาวนิิจฉยัระบบประสาท มคีวาม

หลากหลายและจ านวนเพยีงพอเพื่อการเรยีนรู ้ทัง้ผูป้ว่ยนอกผูป้ว่ยในและผูป้ว่ยฉุกเฉิน 

- มแีหล่งขอ้มลูทางวชิาการทัง้ในรปูแบบหนงัสอืและวารสารทีห่ลากหลายและเป็นปจัจบุนั และใน

รปูแบบของการใชร้ะบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารทีม่เีพยีงพอ ซึง่แพทยป์ระจ าบา้น

สามารถเขา้ถงึและใชเ้ป็นส่วนหนึ่งของการฝึกอบรมไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพและถูกหลกัจรยิธรรม 

- มทีรพัยากรบุคคลเพื่อช่วยในการเรยีนรูแ้ละการปฏบิตังิานอย่างเพยีงพอ ทัง้ในสาขาและแบบสห

สาขา เพื่อใหเ้กดิการเรยีนรูท้ ัง้ในและนอกเวลาราชการ ไดแ้ก่ การรว่มปฏบิตังิานกบับุคลากรใน

หน่วยงาน และบุคลากรวชิาชพีอื่นในการดแูลผูป้ว่ย และการท างานรว่มกนัในงานวจิยั ไดแ้ก่ นกั

สถติแิละนกัวจิยัในสาขาอื่น รวมถงึมทีรพัยากรบุคคลทางดา้นแพทยศาสตรศ์กึษาของคณะ

แพทยศาสตรเ์พื่อช่วยในการจดัท าและปรบัปรงุแผนการฝึกอบรม การด าเนินการฝึกอบรม และการ

ประเมนิการฝึกอบรม 

- สถาบนัมคีวามสมัพนัธก์บัสถาบนัฝึกอบรมอื่นทัง้ภายในและภายนอกประเทศเพื่อให ้แพทยป์ระจ า

บา้นมโีอกาสไดเ้รยีนรูห้ลากหลายมากขึน้ทัง้ในแนวตัง้และแนวนอนจากการเลอืกไปฝึกอบรมดงูาน

ในวชิาเลอืกเสร ี

 



๓๔ 

 

๑๐. การประเมินแผนการฝึกอบรม/หลกัสตูร 

๑๐.๑ การประเมนิประสทิธผิลของการสอน 

 หลกัสตูรมกีารประเมนิประสทิธผิลของการสอนจาก 

- การประเมนิความรู ้ทกัษะ และเจตคตขิองแพทยป์ระจ าบา้นทุก ๔ เดอืน ดว้ยแบบประเมนิ EPA 

และจากการสงัเกตพฤตกิรรมระหว่างการปฏบิตังิานโดยอาจารยผ์ูส้อน 

- การใหข้อ้มลูป้อนกลบัจากแพทยป์ระจ าบา้นในการพบอาจารยท์ีป่รกึษาทุก ๔ เดอืน 

- แพทยป์ระจ าบา้นท าแบบประเมนิประสทิธผิลของการสอนหลงัสิน้สุดแต่ละปีการศกึษา 

๑๐.๒ การประเมนิทกัษะการสอนของอาจารยผ์ูใ้หก้ารฝึกอบรม 

 หลกัสตูรมกีารประเมนิทกัษะการสอนของอาจารยโ์ดยใหแ้พทยป์ระจ าบา้นท าแบบประเมนิอาจารย์

หลงัสิน้สุดแต่ละปีการศกึษา 

๑๐.๓ การประเมนิหลกัสตูร 

 การประเมนิหลกัสตูรในภาพรวมท าโดยการรวบรวมขอ้มลูจากการประเมนิ รวมทัง้ผลส ารวจจาก

แบบสอบถามความพงึพอใจของบณัฑติและผูใ้ชบ้ณัฑติ ซึง่ท าการส ารวจเป็นประจ าทุกปี 

 มกีารประชุมรว่มกนัของคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร เพื่อประเมนิหลกัสตูรเมือ่สิน้สุดแต่ละปี

การศกึษา โดยครอบคลุมหวัขอ้ต่างๆ ดงันี้ 

 พนัธกจิของแผนการฝึกอบรม/หลกัสตูร 

 ผลลพัธก์ารเรยีนรูท้ีพ่งึประสงค ์

 แผนการฝึกอบรม 

 ขัน้ตอนการด าเนินงานของแผนการฝึกอบรม 

 การวดัและประเมนิผล 

 พฒันาการของผูร้บัการฝึกอบรม 

 ทรพัยากรทางการศกึษา 

 คุณสมบตัขิองอาจารยผ์ูใ้หก้ารฝึกอบรม 

 ความสมัพนัธร์ะหว่างนโยบายการรบัสมคัรผูร้บัการฝึกอบรมและความตอ้งการของ 



๓๕ 

 

ระบบสุขภาพ 

 สถาบนัฝึกอบรมรว่ม 

 ขอ้ควรปรบัปรงุ 

๑๑. การทบทวนและการพฒันา 

ภาควชิาฯ ไดจ้ดัใหม้กีารทบทวนและพฒันาเป็นระยะในระหว่างปีการศกึษาและเมือ่จบปีการศกึษา 

และมกีารปรบัปรงุหลกัสตูรทุก ๕ ปี โดยมกีลไกในการประเมนิหลกัสตูรแสดงในภาคผนวก ๑๗  

คณะกรรมการบรหิารหลกัสูตรจะท าการรวบรวมผลการประเมนิ ผลการวเิคราะหแ์ละทบทวน และ

ขอ้เสนอแนะเพื่อการพฒันา น ามาใชใ้นการประชุมสมัมนาทบทวนหลกัสตูร เพื่อพฒันาการบรหิารหลกัสตูร

ในปีต่อไป 

ขอ้มลูจากการประเมนิหลกัสตูร การพฒันาทบทวนหลกัสตูร และผลลพัธใ์นแต่ละปีจะถูกน ามา

พจิารณาอกีครัง้เมือ่มกีารจดัท าการปรบัปรงุหลกัสตูร (ทุก ๕ ปี) รว่มกบัขอ้มลูภายนอกเกีย่วกบัสภาพทาง

สาธารณสุข เศรษฐกจิและสงัคม รว่มกบัความเหน็จากผูเ้ชีย่วชาญดา้นแพทยศาสตรศ์กึษา เพื่อทบกวน 

แกไ้ข และพฒันาปรบัปรงุหลกัสตูรใหม้คีวามทนัสมยัในทุกดา้น ไดแ้ก่ กระบวนการ โครงสรา้ง เนื้อหา 

ผลลพัธ ์และสมรรถนะของผูส้ าเรจ็การฝึกอบรม การวดัและการประเมนิผล รวมถงึสภาพแวดลอ้มในการ

ฝึกอบรม 

๑๒. ธรรมาภิบาลและการบริหารจดัการ 

ภาควชิาฯ ไดท้ าการบรหิารจดัการหลกัสตูรฯ ใหเ้ป็นไปในแนวทางทีว่างไว ้ดงัต่อไปนี้ 

- การบรหิารจดัการหลกัสตูรใหส้อดคลอ้งกบักฎระเบยีบทีก่ าหนดไวใ้นดา้นต่างๆ ไดแ้ก่ การรบัสมคัร

ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม (เกณฑก์ารคดัเลอืกและจ านวนทีร่บั) กระบวนการฝึกอบรม การวดัและ

ประเมนิผล และผลลพัธข์องการฝึกอบรมทีพ่งึประสงค ์ 

- การออกเอกสารทีแ่สดงถงึการส าเรจ็การฝึกอบรมในแต่ละระดบั หรอืหลกัฐานอย่างเป็นทางการ

อื่นๆ ทีส่ามารถใชเ้ป็นหลกัฐานแสดงการผ่านการฝึกอบรมในระดบันัน้ไดท้ัง้ในประเทศและ

ต่างประเทศ 

- ก าหนดหน้าทีร่บัผดิชอบและอ านาจในการบรหิารจดัการงบประมาณของแผนการฝึกอบรม/หลกัสตูร

ใหส้อดคลอ้งกบัความจ าเป็นดา้นการฝึกอบรม 



๓๖ 

 

- มบีุคลากรปฏบิตังิานและมคีวามเชีย่วชาญทีเ่หมาะสมเพื่อสนบัสนุนการด าเนินการของการฝึกอบรม

และกจิกรรมอื่นๆทีเ่กีย่วขอ้ง 

- มกีารบรหิารจดัการทีด่แีละใชท้รพัยากรไดอ้ยา่งเหมาะสม 

- มจี านวนสาขาความเชีย่วชาญทางการแพทยแ์ละหน่วยงานสนับสนุนดา้นอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งครบถว้น

สอดคลอ้งกบัขอ้บงัคบัและประกาศของแพทยสภาในการเปิดการฝึกอบรม 

๑๓. การประกนัคณุภาพการฝึกอบรม 

สถาบนัไดผ้่านการประเมนิความพรอ้มในการเป็นสถาบนัฝึกฝึกอบรม และไดร้บัการรบัรองจาก

แพทยสภาใหจ้ดัการฝึกอบรมได ้และไดจ้ดัใหม้กีารประกนัคุณภาพการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องดงันี้ 

๑๓.๑. การประกนัคุณภาพการฝึกอบรมภายใน โดยสถาบนัจดัใหม้รีะบบและกลไกการประกนัคุณภาพการ

ฝึกอบรมภายใน อยา่งน้อยทุก ๒ ปี 

๑๓.๒. การประกนัคุณภาพการฝึกอบรมภายนอก โดยสถาบนัจดัใหม้กีารประเมนิคุณภาพจาก

คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ ของราชวทิยาลยัรงัสแีพทยแ์ห่งประเทศไทยทุก ๕ ปี 

 


