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ชื่อวุฒบิตัร           ๕ 

หน่วยงานทีร่บัผดิชอบ          ๕ 

พนัธกจิของแผนการฝึกอบรม/หลกัสตูร       ๕ 

ผลลพัธข์องแผนการฝึกอบรม/หลกัสตูร       ๗ 

วธิกีารฝึกอบรม          ๙ 

- วธิกีารใหก้ารฝึกอบรม        ๙ 

- เน้ือหาสงัเขปของการฝึกอบรม/หลกัสตูร      ๑๕ 
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ฉบบัปรบัปรงุ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
๑. ช่ือหลกัสตูร 

(ภาษาไทย)  หลกัสตูรการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้นเพือ่วุฒบิตัรแสดงความรูค้วามช านาญ
ในการประกอบวชิาชพีเวชกรรม อนุสาขารงัสรีว่มรกัษาของล าตวั 

 (ภาษาองักฤษ)  Fellowship Training in Body Interventional Radiology 
 
๒. ช่ือวฒิุบตัร 
 ช่ือเตม็ 
 (ภาษาไทย)   วุฒบิตัรเพือ่แสดงความรูค้วามช านาญในการประกอบวชิาชพีเวชกรรม  

อนุสาขารงัสรีว่มรกัษาของล าตวั 
(ภาษาองักฤษ) Diploma of the Thai Subspecialty Board of Body Interventional   

Radiology 
 ช่ือย่อ 
 (ภาษาไทย)   วว. รงัสรีว่มรกัษาของล าตวั 
 (ภาษาองักฤษ)   Dip. Thai board of Body Interventional Radiology 

 
๓. หน่วยงานท่ีรบัผิดชอบ  
          ภาควชิารงัสวีทิยา คณะแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลยัขอนแก่น ภายใตก้ารก ากบัของราชวทิยาลยั
รงัสแีพทยแ์หง่ประเทศไทย 
 
๔. พนัธกิจของแผนการฝึกอบรม/หลกัสตูร  

อนุสาขารงัสรีว่มรกัษาของล าตวั เป็นสาขาวชิาชพีเวชกรรมทางการแพทยท์ีส่ าคญัสาขาหนึ่งทีม่ี
บทบาทในการชว่ยตรวจวนิิจฉยัและรกัษาผูป่้วยในปรมิาณทีม่ากขึน้ ประกอบกบัในปัจจุบนัมกีารพฒันา
องคค์วามรู้ เทคโนโลยแีละเครื่องมอืทีท่นัสมยัในการตรวจและรกัษาทางรงัสรี่วมรกัษาของล าตวัอย่าง
มากและรวดเรว็ 

ภาควชิารงัสวีทิยา คณะแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลยัขอนแก่น เป็นศูนยใ์หบ้รกิารตรวจและรกัษา
ดา้นรงัสรี่วมรกัษาของล าตวัทีใ่หญ่ทีสุ่ดในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือซึ่งใหบ้รกิารผูป่้วยเป็นจ านวนมาก 
โดยส่ วน ใหญ่ เ ป็นผู้ ป่ วยที่ อยู่ ใ น เขตบริก ารสุ ขภาพที่  7  ครอบคลุ มประชากรพื้นที่ภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือตอนกลาง 4 จงัหวดั (ขอนแก่น รอ้ยเอด็ มหาสารคาม และกาฬสนิธุ์)  เขตบรกิาร
สุขภาพที ่8 ครอบคลุมประชากรพืน้ทีภ่าคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน 7 จงัหวดั (อุดรธานี สกลนคร 
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นครพนม เลย หนองคาย หนองบวัล าภู และบงึกาฬ) เขตบรกิารสุขภาพที ่10 ครอบคลุมประชากรพืน้ที่
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่าง 4 จงัหวดั (ยโสธร ศรสีะเกษ อ านาจเจรญิ และอุบลราชธานี) และ
บางส่วนของเขตบรกิารสุขภาพที ่9 ในขณะทีโ่รงพยาบาลทีม่ศีกัยภาพในการใหบ้รกิารตรวจและรกัษา
ด้านรงัสีร่วมรกัษาของล าตัวอีก 1 แห่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ โรงพยาบาลมหาราช 
นครราชสีมา ให้บริการแก่ประชากรที่อยู่ ในเขตสุขภาพที่ 9  เป็นหลัก ครอบคลุมพื้นที่ภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่าง 4 จงัหวดั (ชยัภมู ินครราชสมีา บุรรีมัย ์และสรุนิทร)์  

ด้วยเหตุผลความจ าเป็นทางระบบบรกิารสุขภาพดงักล่าวร่วมกบัรงัสแีพทย์อนุสาขารงัสรี่วม
รกัษาของล าตวัยงัมจี านวนไมเ่พยีงพอ ภาควชิารงัสวีทิยา คณะแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลยัขอนแก่น จงึ
ได้จดัท าหลกัสูตรการฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทางอนุสาขารงัสรี่วมรกัษาของล าตวั เพื่อผลติแพทย์ที่มี
ความช านาญในดา้นน้ีใหร้องรบัการใหบ้รกิารแก่ประชากรในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือทีม่มีากขึน้ ไดม้ี
การก าหนดพนัธกจิของการฝึกอบรมและด าเนินการปรบัปรุงหลกัสตูรฯ ใหม้คีวามทนัสมยัและเหมาะสม
กบัการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบนั โดยสอดคล้องกบัวสิยัทศัน์และพนัธกจิของคณะแพทยศาสตร ์รวมถงึ
หลกัสตูรของทางราชวทิยาลยัรงัสแีพทยแ์หง่ประเทศไทย 

 พนัธกจิของหลกัสูตร คอื “การฝึกอบรมและผลิตรงัสีแพทยมี์ความรู้ความสามารถและ
ทกัษะเชิงลึกท่ีเพียบพร้อมทางด้านรงัสีร่วมรกัษาของล าตวัให้เทียบเท่าระดบัสากล รวมถึงการ
ตรวจและรายงานผลการตรวจทางรงัสีวิทยาหลอดเลือด ทัง้ในภาวะท่ีไม่รีบด่วนและในภาวะ
ฉุกเฉินหรือวิกฤต เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของระบบสาธารณสุขของประเทศ 
โดยเฉพาะอย่างย่ิงในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ตลอดจนสามารถพฒันาความรู้ ความสามารถ 
และทักษะของตนเองได้อย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้สอดคล้องทันสมัยกับความก้าวหน้าและ
พฒันาการทางการแพทย ์มีความสามารถพฒันาไปสู่ความเป็นนักวิชาการหรือผู้ช านาญการ
ด้านรงัสีร่วมรกัษาของล าตวั ตลอดจนสร้างผลงานวิจยัให้เป็นท่ียอมรบั  รวมถึงมีทกัษะด้าน
อ่ืนๆ (non-technical skills) สามารถปฏิบติังานแบบสหวิชาชีพหรือเป็นทีมในการบริบาลผูป่้วย 
มีจริยธรรมและเจตคติท่ีดีต่อผู้ป่วยและญาติ ผู้ร่วมงาน และองค์กร โดยยึดถือผู้ป่วยเป็น
ศูนยก์ลางบนพื้นฐานของการดูแลแบบองคร์วมท่ีค านึงถึงประสิทธิภาพและความปลอดภยัใน
ระบบบริการสขุภาพได้อย่างเหมาะสม” 

ภาควิชารงัสวีทิยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น ได้เปิดหลกัสูตรการฝึกอบรม
วุฒบิตัรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวชิาชพีเวชกรรม อนุสาขารงัสรี่วมรกัษาของล าตวั 
ตัง้แต่ พ.ศ.๒๕๕๕ จนถงึปัจจุบนั มรีงัสแีพทยเ์ฉพาะทางทีส่ าเรจ็การฝึกอบรมแลว้ ๑ คน  

ในการพฒันาหลกัสูตรครัง้น้ี ไดป้รบัปรุงจากหลกัสูตรของราชวทิยาลยัรงัสแีพทย์ฯ ในปี พ.ศ.
๒๕๖๒ รวมทัง้องิเกณฑม์าตรฐานผูป้ระกอบวชิาชพีเวชกรรมของแพทยสภาฉบบัปรบัปรงุใหมท่ีเ่น้นการ
บรกิารสุขภาพทีย่ดึผูป่้วยเป็นศนูยก์ลาง  



 
 

 

หลกัสตูรการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดอนุสาขารงัสรีว่มรกัษาของล าตวั ฉบบัพ.ศ. ๒๕๖๒ คณะแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลยัขอนแกน่  ๗ 

๕. ผลลพัธข์องแผนการฝึกอบรม/หลกัสตูร     

 แพทยท์ีจ่บการฝึกอบรมเป็นแพทยเ์ฉพาะทางสาขารงัสรี่วมรกัษาของล าตวั ต้องมผีลลพัธ์การ
ฝึกอบรมทีพ่งึประสงค ์(intended learning outcomes / milestones) ทีช่ดัเจน ครอบคลุมสมรรถนะการ
เรยีนรูท้ ัง้ ๖ ดา้น ดงัต่อไปน้ี 

 ๕.๑ ทกัษะและเจตคติในการบริบาลผูป่้วย (Patient care)  

ก. ทกัษะในการใหค้ าปรกึษาและแนะน า (Counseling and recommendation) เกี่ยวกบั
การตรวจทางภาพรงัสวีนิิจฉัย การท าหตัถการ และการรกัษาทางรงัสรี่วมรกัษาของ
ล าตวัในภาวะหรอืโรคทีห่ลากหลายใหแ้ก่แพทยส์าขาอื่นไดอ้ย่างเหมาะสมกบัขอ้บ่งชี้
ของโรค โดยยดึถอืผูป่้วยเป็นศูนยก์ลางบนพืน้ฐานของการดแูลแบบองคร์วม พจิารณา
และค านึงถงึประสทิธภิาพ ความปลอดภยั ความเสีย่งและประโยชน์ของผูป่้วยเป็นหลกั 

ข. มทีกัษะในการขอใบแสดงความยนิยอม (Obtaining informed consent) ในกรณีที่ท า
การตรวจด้วยทางภาพทางรังสีวิทยาหลอดเลือดที่มีการใช้  contrast agent 
(Angiography) การท าหตัถการ และวธิกีารรกัษาทางรงัสรี่วมรกัษาของล าตวั (Body 
interventional radiology) 

ค. มทีกัษะในการเตรยีมและดูแลผูป่้วยทีม่ารบัการตรวจวนิิจฉัยและท าหตัถการทางรงัสี
รว่มรกัษาของล าตวัไดอ้ยา่งเหมาะสม ทัง้ก่อนท า ขณะท าและหลงัท าการกัษาเสรจ็ 

ง. มทีกัษะในการตรวจพบภาวะแทรกซอ้นทีเ่กดิขึน้ระหว่างการตรวจวนิิจฉยั และการท า
หตัถการทางรงัสรี่วมรกัษาของล าตวั และสามารถใหก้ารดูแลรกัษาเบื้องต้นได้อย่าง
เหมาะสม หรอืปรกึษาแพทยใ์นสาขาอื่นต่อไดถู้กตอ้งเมือ่จ าเป็น 

๕.๒ ความรู้ทางด้านรงัสีร่วมรกัษาของล าตวัในทุกระบบของร่างกายทัง้ในภาวะท่ีไม่
รีบด่วน และ ในภาวะฉุกเฉินหรือวิกฤต (Medical knowledge and technical skill) 

ก. มีความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่สามารถประยุกต์ใช้กับการอ่าน 
วเิคราะห ์และรายงานผลภาพวนิิจฉัยทางรงัสวีทิยาหลอดเลอืดและรงัสรี่วมรกัษา
ของล าตวั 

ข. รูข้อ้บ่งชี ้ขอ้หา้ม ขอ้ด ีขอ้เสยี ขอ้จ ากดั ความเสีย่ง อนัตรายและภาวะแทรกซอ้นใน
การตรวจทางรงัสรีว่มรกัษาของล าตวั 

ค. มคีวามรูค้วามสามารถในวชิาชพี และเชีย่วชาญในหตัถการของรงัสรี่วมรกัษาของ
ล าตวัในกลุ่มโรคทีต่อ้งรูแ้ละควรรูใ้นระดบัทีไ่มซ่บัซอ้นหรอืซบัซอ้น 
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ง. มคีวามรูท้างคลนิิกทางด้านอื่นๆที่จะดูแลผูป่้วยได้ด้วยตนเองทัง้ก่อนท า ขณะท า
และหลังท าหตัถการทางรงัสีร่วมรกัษา  ตลอดจนการติดตามดูแลผู้ป่วยอย่าง
ต่อเน่ือง 

๕.๓ ทกัษะปฏิสมัพนัธ ์และการส่ือสาร (Interpersonal and communication skills) 

ก. สื่อสารให้ข้อมูลแก่ผู้ป่วยและญาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีเมตตาเคารพการ
ตดัสนิใจและศกัดิศ์รขีองความเป็นมนุษยไ์ดแ้ก่ 

i. การสื่อสารเกี่ยวกบัวธิกีารตรวจและรกัษาทางรงัสวีทิยาหลอดเลอืดและ
รงัสรีว่มรกัษาของล าตวั 

ii. การขอใบแสดงความยนิยอม 

iii. การสื่อสารเกี่ยวกบัขอ้ผดิพลาด ภาวะแทรกซ้อน หรอืเหตุการณ์ไม่พึง
ประสงค ์  

ข. สื่อสารใหข้อ้มูลโดยการรายงานผลการตรวจเป็นเอกสาร (reports) หรอืดว้ยวาจา กบั
ทมีดแูลสขุภาพไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

ค. น าเสนอขอ้มลูผูป่้วย และอภปิรายปัญหาไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ  

ง. ถ่ายทอดความรูแ้ละทกัษะใหแ้ก่แพทย ์นกัศกึษาแพทย ์และบุคลากรทางการแพทย ์

จ. เป็นทีป่รกึษาและใหค้ าแนะน าทางรงัสรี่วมรกัษาของล าตวัใหแ้ก่แพทย ์นิสตินักศกึษา
แพทย ์และบุคลากรอื่น 

ฉ. มมีนุษยสมัพนัธท์ีด่ ี ท างานกบัผูร้ว่มงานทุกระดบัไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

   ๕.๔ การพฒันาปรบัปรงุตนเองและการเรียนรู้จากการปฏิบติั (Practice-based learning 
and improvement) 

ก. เรยีนรูแ้ละเพิม่ประสบการณ์ไดด้ว้ยตนเองจากการปฏบิตังิาน 

ข. ด าเนินการวจิยัทางการแพทยแ์ละสาธารณสขุได ้

ค. วพิากษ์บทความ และงานวจิยัทางการแพทยไ์ด ้

๕.๕ มีพฤติกรรมแห่งวิชาชีพและความเป็นมืออาชีพ (Professionalism) แสดงใหเ้หน็ถงึ
พฤตกิรรมแหง่วชิาชพีทีด่ขีองแพทยด์งัน้ี  

ก. มคีุณธรรม จรยิธรรม และเจตคตอินัดตี่อผูป่้วย ญาต ิผูร้่วมงาน เพื่อนร่วมวชิาชพีและ
ชุมชน 
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ข. มทีกัษะดา้นทีไ่มใ่ชเ่ทคนิค (non-technical skills) และสามารถบรหิารจดัการได ้

ค. มีความสนใจใฝ่รู้ และสามารถพัฒนาไปสู่ความเป็นผู้เรียนรู้ต่อเน่ืองตลอดชีวิต
(continuing professional development)  

ง. มทีศันคตทิี่ดตี่อวชิาชพีและมเีจตคตทิีด่ ีที่จะใชค้วามรูท้างรงัสรี่วมรกัษาของล าตวัใน
การใหบ้รกิารสุขภาพแบบองคร์วมแก่ประชาชนทุกระดบั 

จ. มคีวามรบัผดิชอบต่องานทีไ่ดร้บัมอบหมาย 

ฉ. ค านึงถงึผลประโยชน์ของสว่นรวม 

 ๕.๖ การปฏิบติังานตามระบบ (System-based practice)   

ก. ความรูด้า้นระบบพฒันาคุณภาพ (quality improvement) ทางรงัสรีว่มรกัษา ไดแ้ก่ 

i. กระบวนการในการก ากบัดูแลความปลอดภยัทางด้านรงัส ี(radiation safety) ทัง้
ต่อผูป่้วยและบุคลากร 

ii. การรายงานอุบตักิารณ์ของความเสีย่ง 

iii. กระบวนการในการก ากบัดูแลและการใชเ้ครื่องมอืและระบบสารสนเทศทางด้าน
รงัสรีว่มรกัษา 

ข. ความรูเ้กีย่วกบัระบบสขุภาพของประเทศ 

ค. มคีวามรูแ้ละมสีว่นรว่มในระบบพฒันาคุณภาพการดแูลรกัษาผูป่้วย 

ง. ใช้ทรพัยากรสุขภาพอย่างเหมาะสม (cost consciousness medicine) และสามารถ
ปรบัเปลี่ยนการดูแลรกัษาผู้ป่วยให้เข้ากบับรบิทของการบรกิารสาธารณสุขได้ตาม
มาตรฐานวชิาชพี 

๖. วิธีการฝึกอบรม   

 ๖.๑ วิธีการให้การฝึกอบรม 
 อนุสาขารงัสรีว่มรกัษาของล าตวั ภาควชิารงัสวีทิยา คณะแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลยัขอนแก่น มี
การจดัการฝึกอบรมให้ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมไดร้บัประสบการณ์การเรยีนรูท้ีส่อดคลอ้งและบรรลุผลลพัธ์
ของแผนการฝึกอบรมที่ก าหนดทัง้ภาคทฤษฎีและปฏบิตัิ เน้นการฝึกอบรมโดยใช้การปฏบิตัิเป็นฐาน 
(practice-based training) มีส่วนร่วมในการบริบาลและรบัผิดชอบผู้ป่วย ค านึงถึงศกัยภาพและการ
เรยีนรูข้องผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม (trainee-centered) มกีารบูรณาการภาคทฤษฎีกบัภาคปฏบิตั ิบูรณา
การการฝึกอบรมกบังานบรบิาลผูป่้วยอยา่งเหมาะสม โดยไดร้ะบุวธิกีารฝึกอบรม และเป้าประสงคห์ลกัใน
แต่ละช่วงหรอืชัน้ปี (milestone) และระดบัสมรรถนะการเรยีนรู ้๖ ดา้น (competency) ของการฝึกอบรม 
[ภาคผนวก ๔.๑: Milestones ของแต่ละ EPA]  และมกีารติดตามตรวจสอบ ก ากบัดูแล (supervision) 
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ตลอดจนใหข้อ้มลูป้อนกลบั (feedback) แก่ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม [ภาคผนวก ๕: แบบประเมนิตามเกณฑ์
หลกัสตูรอบรม] อยา่งสม ่าเสมอ  

Entrustable professional activity (EPA) ของทางอนุสาขารงัสรีว่มรกัษาของล าตวั ภาควชิารงัสี
วทิยา คณะแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลยัขอนแก่น ไดก้ าหนดใหม้ ี๖ ขอ้ดงัตารางที ่๑ และ ความสมัพนัธ์
ระหวา่ง EPA และ competency ๖ ดา้น ดงัแสดงในตารางที ่๒ 

 
ตารางท่ี ๑ Entrustable professional activity (EPA) Body intervention  
 

EPA 1  Integrate clinical information, interpret examination and formulate diagnosis of 
vascular and non-vascular diseases  

EPA 2 Recommend appropriate procedures and implement management plan 
EPA 3 Obtain informed consent and prepare pre-procedural management 
EPA 4 Accomplish interventional procedures and post-procedural care 
EPA 5 Present oral and written reports that document the procedures 
EPA 6 Collaborate as a member of an interprofessional team 

 
ตารางท่ี ๒ แสดงความสมัพนัธร์ะหว่าง EPA และ competency ๖ ด้าน 
 

Competency EPA1 EPA2 EPA3 EPA4 EPA5 EPA6 
Patient care X X X X  X 
Medical knowledge & technical skills X X X X X X 
Interpersonal & communication skills  X X X X X 
Practice based learning & 
improvement 

X X X X X X 

Professionalism  X X X X X 
System-based practice  X  X  X 

  

๖.๑.๑ อนุสาขารังสีร่ วมรักษาของล าตัว  ภาควิชารังสีวิทยา  คณะแพทยศาสตร์  
มหาวทิยาลยัขอนแก่น ไดจ้ดัประสบการณ์การเรยีนรู้ [ภาคผนวก ๗: การจดัประสบการณ์เรยีนรูต้าม
สมรรถนะ ๖ ดา้น] ตาม competency ทัง้ ๖ ดา้นดงัน้ี 

๑) ทกัษะและเจตคติในการบริบาลผูป่้วย (Patient care) 

จดัตารางการฝึกอบรมให้ผู้รบัการฝึกอบรมมีความรบัผิดชอบต่างๆ โดยมีอาจารย์ผู้ให้การ
ฝึกอบรมด าเนินการตรวจสอบความถูกต้องให้ครอบคลุมหัวข้อหลัก และจัดระดับความซับซ้อน 



 
 

 

หลกัสตูรการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดอนุสาขารงัสรีว่มรกัษาของล าตวั ฉบบัพ.ศ. ๒๕๖๒ คณะแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลยัขอนแกน่  ๑๑ 

[ภาคผนวก ๔.๑: Milestones ของแต่ละ EPA และภาคผนวก ๕.๑: แบบฟอรม์การประเมนิตามเกณฑ์
หลกัสตูรฝึกอบรม (EPA)] ดงัต่อไปน้ี 

ก. ในช่วงท่ี ๑ ของการฝึกอบรม (๐-๑๒ เดือน) ใหแ้พทย์ประจ าบ้านอนุสาขารงัสี
รว่มรกัษาของล าตวั   

i. มกีารเรยีนรูแ้ละฝึกทกัษะในการใหค้ าปรกึษาและแนะน าเกีย่วกบัการตรวจและ
รกัษาทางดา้นรงัสรีว่มรกัษาของล าตวัในกลุ่มโรคทีต่อ้งรู ้  

ii. มกีารเรยีนรูแ้ละเลอืกใช ้contrast agent ในแต่ละสถานการณ์ ภายใตก้ารก ากบั
ดแูลของอาจารยผ์ูใ้หก้ารฝึกอบรม 

iii. มทีกัษะในการขอความยนิยอมในการตรวจและการท าหตัถการทางรงัสรี่วม
รกัษาของล าตวั 

iv. ตระหนกัถงึปัญหาและภาวะแทรกซอ้นทีอ่าจเกดิขึน้ระหวา่งการตรวจและรกัษา
ทางรงัสรี่วมรกัษาของล าตวั และสามารถปรกึษาขอความช่วยเหลอืในการดแูล
รกัษาเบือ้งตน้ไดอ้ยา่งเหมาะสมในแต่ละสถานการณ์ ภายใตก้ารก ากบัดแูลของ
อาจารยผ์ูใ้หก้ารฝึกอบรม 

v. มกีารเรยีนรูใ้นการดแูลและเตรยีมผูป่้วยทัง้ก่อน ระหวา่ง และ หลงัท าหตัถการ 

ข. ในช่วงท่ี ๒ ของการฝึกอบรม (๑๒-๒๔ เดือน) ใหแ้พทยป์ระจ าบา้นอนุสาขารงัสี
รว่มรกัษาของล าตวั   

i. มทีกัษะในดา้นการใหค้ าปรกึษาและแนะน าเกีย่วกบัการตรวจรกัษาทางรงัสรีว่ม
รกัษาของล าตวัในกลุ่มโรคทีต่อ้งรูแ้ละควรรูไ้ดด้ว้ยตนเอง ภายใตก้ารก ากบัดแูล
ของอาจารยผ์ูใ้หก้ารฝึกอบรม  

ii. ใหค้ าแนะน าการตรวจและรกัษาเพิม่เตมิในกลุ่มโรคทีต่อ้งรูต้่อแพทยเ์จา้ของไข้
ไดด้ว้ยตนเองหรอื ภายใตก้ารก ากบัดแูลของอาจารยผ์ูใ้หก้ารฝึกอบรม  

iii. ตระหนักถงึปัญหาและภาวะแทรกซอ้นที่อาจเกดิขึน้ระหว่างการตรวจทางรงัสี
ร่วมรกัษาของล าตวัและสามารถใหก้ารดูแลรกัษาเบือ้งตน้ไดอ้ย่างเหมาะสมใน
แต่ละสถานการณ์ไดด้ว้ยตนเอง หรอืปรกึษาขอความช่วยเหลอืแพทยส์าขาที่
เกีย่วขอ้งต่อไปไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

๒) ความรู้ ความเช่ียวชาญ และความสามารถในการน าไปใช้แก้ปัญหาของผู้ป่วยและ
สงัคมรอบด้าน (Medical knowledge and technical skills) 

ก. ในช่วงท่ี ๑ ของการฝึกอบรม (๐-๑๒ เดือน) ใหแ้พทยป์ระจ าบา้นอนุสาขารงัสรี่วม
รกัษาของล าตวั 



 
 

 

หลกัสตูรการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดอนุสาขารงัสรีว่มรกัษาของล าตวั ฉบบัพ.ศ. ๒๕๖๒ คณะแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลยัขอนแกน่  ๑๒ 

i. มีการเรียนรู้วิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐานเกี่ยวกับ radiation safety และ
การบรูณาการทัว่ไปทางการแพทย ์ 

ii. มกีารเรยีนรู้เกี่ยวกบัการตรวจรงัสวีินิจฉัยและรงัสวีิทยาหลอดเลือดในด้าน
ต่างๆ ดงัต่อไปน้ี digital subtraction angiography (DSA), digital subtraction 
imaging ( DSI)  , color Doppler ultrasonography ( CDUS) , computed 
tomography angiography (CTA)  และ  magnetic resonance angiography 
(MRA) รูข้อ้บ่งชี้ ขอ้หา้ม ขอ้ด ีขอ้เสยี และขอ้จ ากดั ของการตรวจแต่ละชนิด 
รวมทัง้การแปลผลความผดิปรกตทิีพ่บในการตรวจโดยภาพวนิิจฉยัแต่ละวธิ ี

iii. มกีารเรยีนรู ้หรอืฝึกทกัษะ หรอืมสี่วนช่วยในการตรวจและรกัษาทางรงัสรี่วม
รกัษาของล าตวั ในกลุ่มหตัถการทีต่อ้งรู ้และสามารถเลอืกวธิตีรวจและรกัษาได้
ตามขัน้ตอนทีเ่หมาะสมภายใตก้ารก ากบัดแูลของอาจารยผ์ูใ้หก้ารฝึกอบรม  

iv. มกีารเรยีนรู ้หรอืมสี่วนช่วยในการตรวจและรกัษาทางรงัสรี่วมรกัษาของล าตวั 
ในกลุ่มหตัถการที่ควรรู้ที่ส าคญั ภายใต้การก ากบัดูแลของอาจารย์ผู้ให้การ
ฝึกอบรม  

v. สามารถเลอืกอุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจทางรงัสวีทิยาหลอดเลอืดและรงัสรี่วม
รกัษาของล าตัวในกลุ่มหตัถการที่ต้องรู้ ได้อย่างเหมาะสมด้วยตนเอง หรือ
ภายใตก้ารก ากบัดแูลของอาจารยผ์ูใ้หก้ารฝึกอบรม   

ข. ในช่วงท่ี ๒ ของการฝึกอบรม (๑๒-๒๔ เดือน) ใหแ้พทย์ประจ าบ้านอนุสาขารงัสี
รว่มรกัษาของล าตวั 

i. มกีารเรยีนรู ้หรอืมสีว่นชว่ยในการตรวจและรกัษาทางรงัสรีว่มรกัษาของล าตวั 
ในกลุ่มหตัถการทีต่้องรู้และควรรู ้ภายใต้การก ากบัดูแลของอาจารยผ์ูใ้หก้าร
ฝึกอบรม  

ii. สามารถเลอืกอุปกรณ์ทีใ่ชใ้นการตรวจทางรงัสวีทิยาหลอดเลอืดและรงัสรี่วม
รกัษาของล าตัวในกลุ่มหตัถการที่ต้องรู้และควรรู้ ได้อย่างเหมาะสมด้วย
ตนเอง หรอืภายใตก้ารก ากบัดแูลของอาจารยผ์ูใ้หก้ารฝึกอบรม   

iii. เรยีนรูอ้นัตรายและภาวะแทรกซอ้นของวธิกีารตรวจ  การป้องกนัและรกัษา
ภาวะแทรกซอ้นเหล่านัน้ ภายใตก้ารก ากบัดแูลของอาจารยผ์ูใ้หก้ารฝึกอบรม  

iv. มกีารเรยีนรูเ้รื่อง advanced technique ในการตรวจและรกัษาดว้ยเครื่องมอื
ทีม่ปีระสทิธภิาพ และเทคโนโลยทีีท่นัสมยั  



 
 

 

หลกัสตูรการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดอนุสาขารงัสรีว่มรกัษาของล าตวั ฉบบัพ.ศ. ๒๕๖๒ คณะแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลยัขอนแกน่  ๑๓ 

ค. ใหแ้พทยป์ระจ าบา้นอนุสาขารงัสรี่วมรกัษาของล าตวัทุกชัน้ปี เขา้ร่วมในกจิกรรมการ
เรยีนการสอนและกิจกรรมทางวิชาการของสถาบนัฝึกอบรมอย่างสม ่าเสมอ อาทิ 
lectures, topics, journal club, interesting cases, interdepartmental conferences, 
interhospital conferences, morbidity/mortality conferences เป็นตน้       

๓) ทกัษะปฏิสมัพนัธ ์และการส่ือสาร (Interpersonal and communication skills) จดัให ้

ก. แพทย์ประจ าบ้านอนุสาขารงัสีร่วมรกัษาของล าตัวทุกชัน้ปีเรียนรู้เกี่ยวกบัทกัษะ
ปฏสิมัพนัธ ์และการสือ่สาร กบั ผูป่้วย ญาต ิผูร้ว่มงานทุกระดบัและแพทยส์หสาขา  

ข. แพทยป์ระจ าบา้นอนุสาขารงัสรี่วมรกัษาของล าตวัทุกชัน้ปี ฝึกทกัษะในการขอความ
ยนิยอมในการตรวจทางรงัสีร่วมรกัษาและการฉีด contrast agent จากผู้ป่วยหรือ
ญาตสิายตรง 

ค. แพทย์ประจ าบ้านอนุสาขารงัสรี่วมรกัษาของล าตวัทุกชัน้ปี ฝึกทกัษะการสื่อสารใน
สถานการณ์เฉพาะ เชน่ การแจง้ขา่วรา้ย การจดัการเมือ่เกดิขอ้ผดิพลาด เป็นตน้ 

ง. แพทย์ประจ าบ้านอนุสาขารงัสรี่วมรกัษาของล าตวัทุกชัน้ปี ปฏิบตัิงานสอนแพทย์
ประจ าบา้นรุน่น้อง   

จ. แพทยป์ระจ าบา้นอนุสาขารงัสรีว่มรกัษาของล าตวัทุกชัน้ปี น าเสนอขอ้มลูผูป่้วย แปล
ผลภาพวนิิจฉัย และการรกัษาทางรงัสรี่วมรกัษาของล าตวัในกจิกรรมวชิาการ เช่น 
interdepartmental conference, interesting case เป็นตน้ 

ฉ. แพทยป์ระจ าบา้นอนุสาขารงัสรี่วมรกัษาของล าตวัทุกชัน้ปี สามารถเขยีนรายงานผล
ตรวจดว้ยภาษาองักฤษไดอ้ยา่งถูกตอ้งไดใ้จความ 

๔) การพัฒนาตนเองและการเรียนรู้จากการปฏิบัติ (Practice-based learning and 
improvement) จดัให ้

ก. แพทยป์ระจ าบา้นอนุสาขารงัสรีว่มรกัษาของล าตวัทุกชัน้ปี ไดร้บัการเรยีนรูเ้รือ่งความ
ปลอดภยัของผูป่้วย (patient safety) เกีย่วกบั contrast agent, radiation safety 

ข. แพทยป์ระจ าบา้นอนุสาขารงัสรี่วมรกัษาของล าตวัทุกชัน้ปี ไดร้บัการพฒันาแผนการ
เรยีนรู ้การประเมนิ  

ค. แพทยป์ระจ าบา้นอนุสาขารงัสรี่วมรกัษาของล าตวัทุกชัน้ปี มกีารปรบัปรุงการเรยีนรู้
ดว้ยตนเอง จากการสะทอ้นตนเองและการสะทอ้นกลบัจากหลกัสตูร 

ง. แพทย์ประจ าบ้านอนุสาขารงัสรี่วมรกัษาของล าตวัท างานวจิยัที่ได้ค้นควา้วจิยัด้วย
ตนเอง  ในรูปแบบ original research ที่มีก าร เก็บข้อมูลแบบ retrospective, 



 
 

 

หลกัสตูรการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดอนุสาขารงัสรีว่มรกัษาของล าตวั ฉบบัพ.ศ. ๒๕๖๒ คณะแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลยัขอนแกน่  ๑๔ 

prospective หรือ cross-sectional study ที่มีการกล่าวถึงความเป็นมาของปัญหา 
วตัถุประสงค์ ระเบยีบวธิกีารศกึษาวจิยั ผลงานวจิยั การวเิคราะห ์วจิารณ์ และการ
สรุปผล ภายใต้การก ากบัดูแลของอาจารยผ์ูใ้หก้ารฝึกอบรม และต้องผ่านการอนุมตัิ
หัวข้อวิจัยโดยคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนของคณะแพทยศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัขอนแก่น  

๕) ความเป็นมืออาชีพ  (Professionalism) จดัให ้

ก. แพทยประจ าบ้านอนุสาขารงัสรี่วมรกัษาของล าตวัทุกชัน้ปี เขา้ร่วมในกจิกรรมการ
เรยีนการสอนของสถาบนัฝึกอบรม กจิกรรมแพทยศาสตรศกึษาต่อเนื่อง และกจิกรรม
ทีใ่หค้วามรูท้างดา้นบรูณาการทัว่ไปทางการแพทย ์ 

ข. แพทยประจ าบ้านอนุสาขารงัสรี่วมรกัษาของล าตวัทุกชัน้ปี พฒันาให้มเีจตคติที่ดี
ระหว่างการปฏิบตัิงาน ดูแลผู้ป่วย โดยเข้าอบรม counselling และ non-technical 
skills  

๖) การปฏิบติังานให้เข้ากบัระบบ (System-based practice) จดัให ้

ก. แพทยป์ระจ าบา้นอนุสาขารงัสรี่วมรกัษาของล าตวัมปีระสบการณ์การเรยีนรูเ้กีย่วกบั
ระบบคุณภาพทางรงัสวีทิยา การรายงานอุบตักิารณ์ของความเสีย่งทางรงัส ีการดูแล
และการใชเ้ครือ่งมอืดา้นรงัสรีว่มรกัษา และคา่ตรวจทางรงัสทีีพ่บบ่อย  

ข. แพทย์ประจ าบ้านอนุสาขารงัสีร่วมรกัษาของล าตวัมีประสบการณ์การเรยีนรู้จาก
ค าแนะน า หรอื ให้การอบรมระบบคุณภาพของโรงพยาบาลที่ครอบคลุมเรื่องการ
ชดเชยการรกัษา และเขา้ใจถงึระบบสขุภาพแหง่ชาต ิ 

๖.๑.๒  การหมนุเวียนศึกษาและปฏิบติังาน  
๖.๑.๒.๑ ปฏบิตังิานในหน่วยรงัสรีว่มรกัษาของล าตวั ไมน้่อยกวา่ ๗๒ สปัดาห ์
๖.๑.๒.๒ ศกึษาดูงานต่างสถาบนัทัง้ในประเทศและ/หรอืต่างประเทศที่รบัรองโดย

ภาควชิาหรอืราชวทิยาลยัรงัสแีพทย ์ไมน้่อยกวา่ ๘ สปัดาห ์
๖.๑.๒.๓ หมุนเวยีนศกึษาและปฎบิตังิานดา้นสาขารงัสวีทิยาวนิิจฉยัทีเ่กีย่วขอ้ง เชน่ 

Doppler ultrasonography, CTA และ MRA ไมน้่อยกวา่ ๔ สปัดาห ์
๖.๑.๒.๔ หมุนเวยีนศกึษาและปฎิบตังิานดา้นอื่นๆ ขึน้กบัความสนใจ  อาท ิสาขา

รงัสวีทิยาวนิิจฉัย อายุรกรรม ศลัยกรรม พยาธวิทิยา วสิญัญ ีหรอืการท า
วจิยั 

๖.๑.๒.๕ เปิดโอกาสให้ผู้เข้ารบัการฝึกอบรมสามารถเลือกไปฝึกปฏิบตัิงานเพื่อ   
เรียนรู้ระบบการท างานทางสาธารณสุข ณ โรงพยาบาลศูนย์หรือ
โรงพยาบาลตน้สงักดั 
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๖.๒ เน้ือหาสงัเขปของการฝึกอบรม/หลกัสูตร [ภาคผนวก ๔.๒: เน้ือหาของการฝึกอบรม/หลกัสูตร
Medical knowledge, procedural skill and milestones ของแต่ละชัน้ปี] 

๖.๒.๑   ความรู้ ท่ี เ ก่ียวกับรังสีวิทยาวินิจฉัยโรคหลอดเลือด (diagnostic vascular 
imaging), basic vascular anatomy, principles, indications และ contraindications 
  ๑) Vascular imaging 
   ๑.๑) Non-invasive vascular imaging [ภาคผนวก ๔.๑: Milestones ของแต่ละ 
EPA] 
    ๑.๑.๑) Doppler ultrasound 
    ๑.๑.๒) CTA  
    ๑.๑.๓) MRA  
   ๑.๒) Diagnostic angiography [ภาคผนวก ๔.๑: Milestones ของแต่ละ EPA]  

๑ . ๒ . ๑ )  Digital subtraction angiogram:  basic equipment and 
imaging technique  

    ๑.๒.๒) Patient preparation and patient care 
โดยระดบัศกัยภาพโดยรวม แบ่งเป็น 
  ระดบัที ่ ๑  สามารถปฏบิตังิาน ในการเลอืก imaging protocol การใช ้contrast agent  
                         ใหก้ารวนิิจฉยัหรอืวนิิจฉยัแยกโรคไดอ้ยา่งเหมาะสม ภายใตก้ารควบคุม 
                         ของอาจารยอ์ยา่งใกลช้ดิ 

ระดบัที ่ ๒  สามารถปฏบิตังิาน ในการเลอืก imaging protocol การใชเ้ครือ่งมอืและ  
               contrast agent ใหก้ารวนิิจฉยัหรอืวนิิจฉยัแยกโรคไดอ้ยา่งเหมาะสม  
               ภายใตก้ารชีแ้นะของอาจารย ์
ระดบัที ่ ๓  สามารถปฏบิตังิาน ในการเลอืก imaging protocol การใชเ้ครือ่งมอืและ  
               contrast ใหก้ารวนิิจฉยัหรอืวนิิจฉยัแยกโรคไดอ้ยา่งเหมาะสม โดยอาจขอ      
               หรอืไมข่อค าชีแ้นะจากอาจารย ์
ระดบัที ่ ๔  สามารถปฏบิตังิาน ในการเลอืก imaging protocol การใชเ้ครือ่งมอืและ  
               contrast ใหก้ารวนิิจฉยัหรอืวนิิจฉยัแยกโรคไดอ้ยา่งเหมาะสมสามารถ 
               ปฏบิตังิาน และใหก้ารวนิิจฉยัหรอืวนิิจฉยัแยกโรคไดเ้อง และสามารถให ้
               การชีแ้นะหรอืควบคุมผูท้ีม่ปีระสบการณ์น้อยกวา่ได ้  

    ๒) โรคหรอืภาวะของหลอดเลอืดต่างๆ ทีส่ าคญั  
โดยระดบัศกัยภาพแบ่งเป็น 

ระดบัที ่ ๑  สามารถตรวจวนิิจฉยัโรคชนิดทีม่คีวามส าคญัและพบบ่อย ไดด้ว้ยตนเอง   
               และสามารถแนะน าทางเลอืกการรกัษาทีเ่หมาะสมได ้
ระดบัที ่ ๒  สามารถตรวจวนิิจฉยัโรคชนิดทีพ่บน้อยกวา่ระดบั  ๑  และมคีวามส าคญั  
               ซึง่ควรตรวจวนิิจฉยัได ้ 
ระดบัที ่ ๓  สามารถตรวจวนิิจฉยัโรคชนิดทีซ่บัซอ้นซึง่อาจตรวจวนิิจฉยัได ้หรอื 
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               ตรวจวนิิจฉยัไดภ้ายใตก้ารควบคุมของอาจารย ์หรอืสามารถเรยีนรูเ้พิม่เตมิ 
               ไดด้ว้ยตนเอง  

 
๖.๒.๒  ความรู้ท่ีเก่ียวกบัเครื่องมือ, อปุกรณ์ และเภสชัภณัฑท่ี์เก่ียวข้องทางรงัสีรงัสีร่วม
รักษาของล าตัว  (common equipments and medicines in interventional radiology) 
 ๑)  Imaging guidance: fluoroscopy, ultrasound, CT 

โดยระดบัศกัยภาพแบ่งเป็น 
ระดบัที ่ ๑  สามารถปฏบิตังิานไดภ้ายใตก้ารควบคุมของอาจารยอ์ยา่งใกลช้ดิ 
ระดบัที ่ ๒  สามารถปฏบิตังิานภายใตก้ารชีแ้นะของอาจารย ์
ระดบัที ่ ๓  สามารถปฏบิตังิานไดอ้ยา่งเหมาะสม โดยอาจขอหรอืไมข่อค าชีแ้นะจาก 
               อาจารย ์
ระดบัที ่ ๔  สามารถปฏบิตังิานอยา่งเหมาะสมไดเ้อง และสามารถใหก้ารชีแ้นะหรอื 
               ควบคุมผูท้ีม่ปีระสบการณ์น้อยกวา่ได ้    

 ๒ )  Vascular intervention:  catheters, guide wires, embolic materials, balloon 
catheters, stents, thrombolytic agents, closure devices 

โดยระดบัศกัยภาพแบ่งเป็น 
  ระดบัที ่ ๑  สามารถเลอืกใชเ้ครือ่งมอื, อุปกรณ์ และเภสชัภณัฑไ์ดภ้ายใตก้ารควบคุม 
                         ของอาจารยอ์ยา่งใกลช้ดิ 

ระดบัที ่ ๒  สามารถเลอืกใชเ้ครือ่งมอื, อุปกรณ์ และเภสชัภณัฑไ์ดภ้ายใตก้ารชีแ้นะ 
               ของอาจารย ์
ระดบัที ่ ๓  สามารถเลอืกใชเ้ครือ่งมอื, อุปกรณ์ และเภสชัภณัฑไ์ดอ้ยา่งเหมาะสม  
               โดยอาจขอหรอืไมข่อค าชีแ้นะจากอาจารย ์
ระดบัที ่ ๔  สามารถเลอืกใชเ้ครือ่งมอื, อุปกรณ์ และเภสชัภณัฑไ์ดอ้ยา่งเหมาะสมเอง  
               และสามารถใหก้ารชีแ้นะแก่ผูท้ีม่ปีระสบการณ์น้อยกวา่ได ้

 ๓) Non-vascular intervention: percutaneous access devices (needles and drainage 
catheters), biopsy devices, ablation devices  

  โดยระดบัศกัยภาพแบ่งเป็น 
ระดบัที ่ ๑  สามารถเลอืกใชเ้ครือ่งมอื, อุปกรณ์ และเภสชัภณัฑไ์ดภ้ายใตก้ารควบคุม 
               ของอาจารยอ์ยา่งใกลช้ดิ 
ระดบัที ่ ๒  สามารถเลอืกใชเ้ครือ่งมอื, อุปกรณ์ และเภสชัภณัฑไ์ดภ้ายใตก้ารชีแ้นะ 
               ของอาจารย ์
ระดบัที ่ ๓  สามารถเลอืกใชเ้ครือ่งมอื, อุปกรณ์ และเภสชัภณัฑไ์ดอ้ยา่งเหมาะสม  
               โดยอาจขอหรอืไมข่อค าชีแ้นะจากอาจารย ์
ระดบัที ่ ๔  สามารถเลอืกใชเ้ครือ่งมอื, อุปกรณ์ และเภสชัภณัฑไ์ดอ้ยา่งเหมาะสมไดเ้อง  

                     และสามารถใหก้ารชีแ้นะแก่ผูท้ีม่ปีระสบการณ์น้อยกวา่ได ้  
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๖.๒.๓ หตัถการทางรงัสีรงัสีร่วมรกัษาของล าตวัต่างๆ ท่ีส าคญั รวมทัง้ anatomy, basic 
principles, indications, contraindications และ complications  
  โดยระดบัศกัยภาพแบ่งเป็น 

ระดบัที ่๑  หตัการทีค่วรรูจ้กั หรอืเคยเป็นผูส้งัเกตการณ์เทา่นัน้ ไมจ่ าเป็นตอ้งปฏบิตัไิด ้ 
ระดบัที ่๒  หตัการทีส่ามารถปฏบิตัไิดภ้ายใตก้ารดแูลอยา่งเตม็ที ่
ระดบัที ่๓  หตัการทีส่ามารถปฏบิตัไิดภ้ายใตก้ารก ากบัดแูล 
ระดบัที ่๔  หตัการทีส่ามารถปฏบิตัไิดโ้ดยไมต่อ้งก ากบัดแูล 
ระดบัที ่๕  หตัการทีส่ามารถก ากบัดแูลผูอ้ื่นปฏบิตัไิด ้

  ๑) Vascular interventional procedures 
   ๑.๑) Arterial system 
     ๑.๑.๑) Visceral 
     ๑.๑.๒) Peripheral 
    ๑.๑.๓) Aortic intervention 
   ๑.๒) Venous system 
    ๑.๒.๑) Central venous catheters 
    ๑.๒.๒) Venous interventions 
    ๑.๒.๓) Hemodialysis access interventions 
 ๒) Non-vascular interventional procedure 
   ๒.๑) Percutaneous aspiration and biopsy 
   ๒.๒) Percutaneous drainage 
   ๒.๓) Biliary intervention 
   ๒.๔) Percutaneous tumor ablation 
  ๓) Complications of interventional procedure 
  ๓.๑) Arterial system 
   ๓.๒) Venous system 
   ๓.๓) Non-vascular  
๖.๒.๔ ความรู้ด้านการบรูณาการทัว่ไป [ภาคผนวก ๔.๓: ความรูด้า้นบรูณาการทัว่ไป] 
   ๑) Professionalism 

๑.๑) การบรบิาลโดยมผีูป่้วยเป็นศนูยก์ลาง (Patient-centered care)  
๑.๑.๑) การยดึถอืประโยชน์ของผูป่้วยเป็นหลกั 
๑.๑.๒) การรกัษาความน่าเชื่อถอืแก่ผูป่้วย และสงัคม 

- ใหก้ารรกัษาดแูลผูป่้วยทีเ่ป็นไปตามมาตรฐาน เพือ่ใหเ้กดิประโยชน์และ
ความปลอดภยัแก่ผูป่้วย 

- ให้ข้อมูลที่เป็นความจริงแก่ผู้ป่วย รกัษาความลบัและเคารพในสทิธิ
ผูป่้วย 
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- มคีวามสามารถในการปรบัตวัและจดัการสภาวะหรือเหตุการณ์ที่ไม่
คาดคดิไวก้่อน 

- มทีกัษะด้านการสื่อสารและการสร้างความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคล ซึ่ง
รวมถงึการใหเ้กยีรตแิละยอมรบัเพื่อนรว่มวชิาชพี เพื่อนรว่มงาน ผูป่้วย 
และญาต ิ

๒) พฤตนิิสยั   
- การตรงต่อเวลา 
- ความรบัผดิชอบต่อผูป่้วย และงานทีไ่ดร้บัมอบหมาย  
- มบีุคลิกภาพอนัเป็นที่น่าศรทัธา รวมถึงการแต่งกายให้เหมาะสมกบั

กาลเทศะ การวางตวัและการแสดงความคดิเหน็ไดเ้หมาะสมกบับทบาท
และหน้าที ่

- แสดงออกถงึการเคารพสทิธ ิคุณค่า และศกัดิศ์รขีองผูป่้วย  
- ปฏบิตัติามมาตรฐานดา้นคุณธรรมจรยิธรรมทางการแพทย ์
- แสดงออกถึงความกระตือรือร้นมุ่งมัน่พฒันาตนเองและเรียนรู้อย่าง

ต่อเน่ืองตลอดชวีติ 
๓) จรยิธรรมทางการแพทย ์(Medical ethics)   

๓.๑) มีความซื่อสตัย์สุจริตต่อตนเองและวิชาชีพ เช่น การหลีกเลี่ยงการรบั  
ผลประโยชน์สว่นตวั รวมถงึการรบัของจากบรษิทัผลติภณัฑท์างการแพทย ์

๓.๒) ปกป้องและพทิกัษ์สทิธปิระโยชน์ของผูป่้วย 
๓.๓)  เคารพใหเ้กยีรตใินความคดิเหน็ของผูป่้วย  
- ในกรณีทีผู่ป่้วยไมเ่หน็ดว้ยหรอืปฏเิสธการรกัษา  
- กรณีญาติและผู้ป่วยร้องขอตามสิทธิ แต่ผู้ป่วยอยู่ ในสภาวะที่ ไม่มี

ความสามารถในการตดัสนิใจ ตอ้งสามารถเลอืกผูต้ดัสนิใจแทนผูป่้วยได ้
- ใหค้ าแนะน าที่เหมาะสมในกรณีที่ผูป่้วยรอ้งขอการรกัษาที่ไม่มปีระโยชน์

หรอืมอีนัตราย 
๓.๔) การรกัษาความลบัและการเปิดเผยขอ้มลูผูป่้วย 
๓.๕) การประเมนิขดีความสามารถ และรบัผดิชอบต่อขอ้ผดิพลาดของตนเอง 

  ๔) การเรยีนรูอ้ยา่งต่อเน่ืองตลอดชวีติ 
- การก าหนดความตอ้งการในการเรยีนรูข้องตนเอง 
- การคน้ควา้ความรู ้และประเมนิความน่าเชื่อถอืไดด้ว้ยตนเอง 
- การประยกุตค์วามรูท้ีค่น้ควา้กบัปัญหาของผูป่้วยไดอ้ยา่งเหมาะสม 
- การวเิคราะหแ์ละวจิารณ์บทความทางวชิาการ 
- การเขา้รว่มกจิกรรมวชิาการอยา่งสม ่าเสมอ 
- การใช้ electronic databases และการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการ

เรยีนรู ้
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- การถ่ายทอดความรู้แก่แพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ นิสิต นักศึกษา 
ผูป่้วยและญาต ิ

๕) System-based practice  
- เขา้ใจระบบสขุภาพและการพฒันาสาธารณสขุของชาต ิ
- เขา้ใจระบบประกนัสขุภาพ เชน่ ระบบประกนัสขุภาพ ระบบประกนัสงัคม   
      ระบบสวสัดกิารการรกัษาพยาบาลของขา้ราชการ ระบบประกนัชวีติ  
- มสีว่นรว่มในการประกนัคุณภาพ และกระบวนการ hospital accreditation 
- ประเมนิประสทิธภิาพ และประสทิธผิลของการดแูลรกัษา 
- เขา้ใจ cost consciousness medicine 
- เขา้ใจความรูก้ฎหมายทางการแพทย ์
- เขา้ใจนโยบายการใชย้าระดบัชาติ เช่น องคก์ารอาหารและยา บญัชยีาหลกั

แหง่ชาต ิเป็นตน้ 
  ๖) Practice-based learning 

- ทกัษะและจรยิธรรมในการวจิยั 
- ทกัษะการดแูลผูป่้วยแบบทมีสหวชิาชพี 
- เรยีนรูก้ารลงรหสัโรค และรหสัหตัถการ 
- มคีวามรูใ้นการป้องกนัและควบคุมการตดิเชือ้ในโรงพยาบาล 
- การประเมนิความพอใจของผูป่้วย 
- การมสีว่นรว่มในองคก์ร ไดแ้ก่ ภาควชิา สาขาวชิา โรงพยาบาล เป็นตน้ 

 
๖.๓ การท าวิจยั 
       ๖.๓.๑  การท างานวิจยั เพือ่วุฒบิตัรฯ อนุสาขารงัสรีว่มรกัษาของล าตวั 

๖.๓.๑.๑ ขัน้ตอนการท างานวิจยั  แพทย์ประจ าบ้านอนุสาขารงัสีร่วมรกัษาของล าตัวต้อง
ท างานวิจยั ได้แก่ งานวิจยัแบบ retrospective, prospective หรอื cross sectional อย่างน้อย ๑ เรื่อง 
หรอืท า systematic review หรอื meta-analysis ๑ เรื่อง ในระหว่างการปฏบิตังิาน ๒ ปี โดยเป็นผูว้จิยั
หลกั งานวจิยัดงักล่าวตอ้งประกอบดว้ยหวัขอ้หลกัดงัน้ี 

i. จุดประสงคข์องการวจิยั 
ii. วธิกีารวจิยั 
iii. ผลการวจิยั 
iv. การวจิารณ์ผลการวจิยั 
v. บทคดัยอ่ 

๖.๓.๑.๒ ขอบเขตความรบัผิดชอบ 
 แพทยป์ระจ าบา้นอนุสาขารงัสรีว่มรกัษาของล าตวัตอ้งมคีวามสามารถในการท าวจิยัดว้ย

ตนเองเพื่อบรรลุตามหลักสูตรฯ ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๒ และ ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์เป็น
องค์ประกอบหน่ึงของการประเมนิคุณสมบตัผิูท้ีจ่ะไดร้บัวุฒบิตัรฯ เมื่อสิน้สุดการฝึกอบรม ทางสถาบนั



 
 

 

หลกัสตูรการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดอนุสาขารงัสรีว่มรกัษาของล าตวั ฉบบัพ.ศ. ๒๕๖๒ คณะแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลยัขอนแกน่  ๒๐ 

ฝึกอบรมจะรบัผดิชอบการเตรยีมความพรอ้มใหก้บัแพทย์ประจ าบ้านอนุสาขารงัสรี่วมรกัษาของล าตวั 
ตัง้แต่การเตรยีมโครงร่างการวจิยัไปจนสิน้สุดการท างานวจิยั และจดัท ารายงานวจิยัฉบบัสมบูรณ์เพื่อ
น าสง่ราชวทิยาลยัฯ ทัง้น้ีสถาบนัฝึกอบรมจะตอ้งรายงานชื่องานวจิยั อาจารยท์ีป่รกึษา และความคบืหน้า
ของงานวจิยั ตามกรอบเวลาทีก่ าหนดไปยงัราชวทิยาลยัฯ เพือ่ใหม้กีารก ากบัดแูลอยา่งทัว่ถงึ 

๖.๓.๑.๓ คณุลกัษณะของงานวิจยั 
i. เป็นผลงานที่รเิริม่ใหม่ หรอืเป็นงานวจิยัทีใ่ชแ้นวคดิทีม่กีารศกึษามาก่อนทัง้ในและ

ต่างประเทศ แต่น ามาดดัแปลงหรอืท าซ ้าในบรบิทของสถาบนั 
ii. แพทยป์ระจ าบา้นอนุสาขารงัสรี่วมรกัษาของล าตวัและอาจารยผ์ูด้ าเนินงานวจิยัทุก

คน ต้องผ่านการอบรมด้านจริยธรรมการวิจัยในคน และ good clinical practice 
(GCP) 

iii. งานวจิยัทุกเรื่องตอ้งไดร้บัการอนุมตัจิากคณะกรรมการจรยิธรรมการวจิยัฯ ของคณะ
แพทยศาสตรม์หาวทิยาลยัขอนแก่น 

iv. งานวจิยัทุกเรื่อง ควรด าเนินภายใต้ขอ้ก าหนดของ GCP หรอืระเบยีบวจิยัทีถู่กต้อง
และเหมาะสมกบัค าถามวจิยั 

v. ควรใชภ้าษาองักฤษในการน าเสนอผลงานวจิยัฉบบัสมบรูณ์โดยเฉพาะในบทคดัยอ่ 
      ๖.๓.๑.๔ ส่ิงท่ีต้องปฏิบติัส าหรบัการด าเนินการวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัผูป่้วย 

i. เมื่อไดร้บัการอนุมตัจิากคณะกรรมการจรยิธรรมการวจิยัแลว้ ตอ้งด าเนินการท าวจิยั
ตามข้อตกลงโดยเคร่งครดั รวมถึงมกีารลงนามในเอกสารชี้แจงผู้ป่วยหรอืผู้แทน
เพื่อให้ยนิยอมเข้าร่วมวิจยั โดยเฉพาะในกรณีของ randomized control trial หรอื 
prospective  study 

ii. หากเกิดกรณีอื่นนอกเหนือการคาดการณ์ ให้รีบปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษา
โครงการวจิยั หรอืคณะกรรมการจรยิธรรมการวจิยั กรณีทีไ่ม่สามารถปรกึษาได ้ให้
ยอ้นกลบัไปใชห้ลกัพืน้ฐาน ๓ ขอ้ ของจรยิธรรมทางการแพทยใ์นการตดัสนิใจ คอื 

1) การถือประโยชน์สุขของผู้ป่วยเป็นหลัก และการไม่ก่อให้เกิดความทุกข์
ทรมานกบัผูป่้วย 
2) การเคารพสทิธขิองผูป่้วย 
3) การยดึมัน่ในหลกัความเสมอภาคของทุกคนในสงัคมที่จะได้รบับรกิารทาง
การแพทย ์ตามมาตรฐาน  

๖.๓.๑.๕ กรอบการด าเนินงานวิจยั ในเวลา ๒ ปี (ไม่น้อยกว่า ๒๔ เดือนของการฝึกอบรม) 
ระยะเวลาประมาณการมดีงัน้ี   
เดือนท่ี ประเภทกิจกรรม 
  ๔ จดัเตรยีมค าถามวจิยัและตดิต่ออาจารยท์ีป่รกึษา 
  ๖ จดัท าโครงรา่งงานวจิยั 
    ๘  ขออนุมัติจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย  และ ขอทุนสนับสนุน

งานวจิยัจากแหล่งทุนทัง้ภายในและนอกสถาบนั (หากม)ี 
   ๑๘ จดัท ารายงานวจิยัฉบบัรา่งใหอ้าจารยท์ีป่รกึษาปรบัแกไ้ข 



 
 

 

หลกัสตูรการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดอนุสาขารงัสรีว่มรกัษาของล าตวั ฉบบัพ.ศ. ๒๕๖๒ คณะแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลยัขอนแกน่  ๒๑ 

  ๒๑  สง่รายงานวจิยัฉบบัสมบรูณ์ต่อสถาบนั เพือ่สง่ต่อไปยงัราชวทิยาลยัฯ ให ้
                 ท าการประเมนิผล ส าหรบัประกอบคุณสมบตักิารเขา้สอบเพือ่วุฒบิตัร 
                 ภาคปฏบิตัขิ ัน้สดุทา้ย 
  ๒๒   เสนอผลงานวจิยัปากเปล่าต่อราชวทิยาลยั หรอื คณะอนุกรรมการฝึกอบรม

และสอบฯอนุสาขารงัสรีว่มรกัษาของล าตวั หรอืสมาคมวชิาชพี  
   ๒๓  สง่งานวจิยัแบบรปูเล่มต่อคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯอนุสาขารงัส ี     
                                    รว่มรกัษาของล าตวั 

๖.๓.๒ การรบัรอง วุฒิบตัรอนุสาขารงัสีร่วมรกัษาของล าตัวให้มีคุณวุฒิ “เทียบเท่า
ปริญญาเอก”  

การรับรองคุณวุฒิหรือวุฒิการศึกษา วุฒิบัตร (วว.) อนุสาขารังสีร่วมรักษาของล าตัวให้ 
“เทยีบเท่าปรญิญาเอก” นัน้ ถอืเป็นสทิธสิว่นบุคคลและของแต่ละสถาบนัทีใ่หก้ารฝึกอบรม โดยใหเ้ป็นไป
ตามความสมคัรใจของแต่ละสถาบนัทีใ่หก้ารฝึกอบรมฯ และความสมคัรใจของแพทยป์ระจ าบา้นอนุสาขา
รงัสรี่วมรกัษาของล าตวัแต่ละรายด้วย หากแพทย์ประจ าบ้านอนุสาขารงัสรี่วมรกัษาของล าตวัมคีวาม
ประสงค์ดงักล่าว ตนเองจะต้องแจ้งให้สถาบนัฝึกอบรมทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรก่อนว่าจะรบัการ
ฝึกอบรมทีม่โีอกาสไดร้บัทัง้ วว.และการรบัรองวุฒดิงักล่าวให ้“เทยีบเท่าปรญิญาเอก” กรณีนี้ผูเ้ขา้อบรม
จะตอ้งมผีลงานวจิยัโดยทีเ่ป็นผูว้จิยัหลกั และผลงานนัน้ตอ้งตพีมิพใ์นวารสารทีเ่ป็นทีย่อมรบั 

ในกรณีทีส่ถาบนัฝึกอบรมฯไม่สามารถจดัการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้นอนุสาขารงัสรี่วมรกัษา
ของล าตัว เพื่อให้มีการรบัรองคุณวุฒ ิวว. “เทียบเท่าปริญญาเอก” ได้ สถาบนัมีสิทธิท์ี่จะไม่จดัการ
ฝึกอบรมแบบทีม่กีารรบัรองคุณวุฒใิห ้“เทยีบเทา่ปรญิญาเอก” ได ้โดยสถาบนัจะแจง้ใหแ้พทยป์ระจ าบา้น
อนุสาขารงัสรี่วมรกัษาของล าตวัทราบตัง้แต่วนัเริม่เปิดรบัสมคัรเขา้เป็นแพทยป์ระจ าบ้านอนุสาขารงัสี
รว่มรกัษาของล าตวัไปจนถงึวนัทีเ่ริม่เปิดการฝึกอบรม ในกรณีทีส่ถาบนัฝึกอบรมตอ้งการใหม้กีารรบัรอง 
วว. ใหม้คีุณวุฒดิงักล่าว แต่มทีรพัยากรจ ากดั สถาบนัจะตดิต่อขอความรว่มมอืจากอาจารยแ์ละทรพัยากร
จากสถาบนัอื่นมาช่วย  

การที่แพทย์ประจ าบ้านอนุสาขารงัสรี่วมรกัษาของล าตวัสอบผ่านและมสีทิธิไ์ด้รบัวุฒบิตัรอนุ
สาขารงัสรี่วมรกัษาของล าตวัแล้ว หากมคีวามประสงค์จะให้ราชวทิยาลยัรงัสแีพทย์แห่งประเทศไทย 
ด าเนินการออกเอกสารเพื่อรบัรองว่า วุฒบิตัรอนุสาขารงัสรี่วมรกัษาของล าตวั มคีุณวุฒ ิ“เทียบเท่า
ปริญญาเอก” นัน้ จะต้องท าให้ผลงานวิจัยหรือส่วนหน่ึงของผลงานวิจัยที่ส่งมาให้ราชวิทยาลัยฯ 
ประกอบการเขา้สอบ วุฒบิตัรฯ ในครัง้นัน้ มลีกัษณะดงัน้ี 

๑. ผลงานวิจยัต้องได้รบัการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รบัการตอบรบัให้ตีพิมพ์ใน
วารสารระดบัชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ ส าหรับการ
เผยแพรผ่ลงานทางวชิาการ 

๒. ใหใ้ชภ้าษาองักฤษในการเขยีนบทคดัยอ่ 
การตพีมิพใ์นวารสารระดบัชาตหิรอืนานาชาตทิี่มคีุณภาพที่อยู่นอกเหนือประกาศของ TCI ให้

เป็นบทความทีต่พีมิพใ์นวารสารทีถู่กคดัเลอืกใหอ้ยูใ่น PubMed, Scopus, Web of Science หรอื Google 



 
 

 

หลกัสตูรการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดอนุสาขารงัสรีว่มรกัษาของล าตวั ฉบบัพ.ศ. ๒๕๖๒ คณะแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลยัขอนแกน่  ๒๒ 

Scholar หรอืในวารสารนานาชาตทิีใ่ชภ้าษาองักฤษในบทความหรอืในบทคดัยอ่และมกีารตพีมิพว์ารสาร
ฉบบันี้มานานเกนิ ๑๐ ปี (วารสารเริม่ออกอยา่งชา้ในปี พ.ศ. ๒๕๔๙ หรอื ค.ศ. ๒๐๐๖)  

ในกรณีที ่วว. ของทา่นไดร้บัการรบัรองวา่ “เทยีบเทา่ปรญิญาเอก” ราชวทิยาลยัฯ แนะวา่ หา้มใช้
ค าว่า Ph.D. หรอื ปร.ด. ทา้ยชื่อในคุณวุฒ ิหรอืวุฒกิารศกึษา และหา้มเขยีนค าว่า ดร. น าหน้าชื่อตนเอง 
แต่สถาบนัการศกึษาสามารถใช ้วุฒบิตัรฯ ที ่“เทยีบเท่าปรญิญาเอก” น้ี มาใชใ้หท้่านเป็นอาจารยป์ระจ า
หลกัสตูรการศกึษา อาจารยร์บัผดิชอบหลกัสตูรการศกึษา อาจารยค์ุมวทิยานิพนธ ์หรอืเป็นวุฒกิารศกึษา
ประจ าสถานศกึษาได ้โดยเสนอใหส้ถาบนัการศกึษาแสดงวุฒกิารศกึษาแยกกนัดงัน้ี 

- มอีาจารย ์“เทยีบเทา่ปรญิญาเอก” จ านวนกีท่า่น จาก วว.  
- มอีาจารย ์“Ph.D หรอื ปร.ด. หรอื ปรญิญาเอก” จ านวนกีท่า่น 

ดงันัน้ วุฒบิตัรฯ หรอื หนังสอือนุมตัฯิ ของท่านทีไ่ดร้บัการรบัรองวุฒกิารศกึษาน้ีอาจจะมคี าว่า 
“เทยีบเทา่ปรญิญาเอก” ต่อทา้ยไดเ้ทา่นัน้ 
 
๖.๔  จ านวนปีการฝึกอบรม 

จ านวนปีการฝึกอบรมไมน้่อยกวา่ ๒ ปี เริม่การฝึกอบรมวนัที ่๑ กรกฎาคมของทุกปีการศกึษา 
 

๖.๕ การบริหารการจดัการฝึกอบรม 
อนุสาขาฯ มกีารพฒันาและปรบัเปลีย่นโครงสรา้งขององคก์รและการบรหิารจดัการ เพือ่รบัมอืกบั

สภาพแวดลอ้ม และความจ าเป็นทีเ่ปลีย่นแปลงไปส าหรบัการฝึกอบรม โดยมกีารจดัแบ่งโครงสรา้งการ
บรหิารและการกระจายอ านาจตามบรบิทของหน่วยงาน  หวัหน้าภาควชิามกีารกระจายอ านาจไปยงั
หวัหน้าสาขา หวัหน้างาน ผู้ช่วยหวัหน้างาน และคณะกรรมการ/อนุกรรมการชุดต่าง ๆ เพื่อความ
คล่องตวัในการบรหิาร  โดยมหีลกัการและแนวทางปฏบิตั ิดงัน้ี  [ภาคผนวก ๘: กระบวนการบรหิารจดั
งานการศกึษาและการด าเนินการของอนุสาขาฯ]  

๖.๕.๑ บรหิารการจดัการฝึกอบรมอยา่งเป็นระบบ โปรง่ใส ยดึหลกัความเสมอภาค 
๖.๕.๒ แต่งตัง้คณะกรรมการบรหิารการจดัการฝึกอบรมและก าหนดหน้าทีค่วามรบัผดิชอบและ

อ านาจในการจดัการอยา่งชดัเจน มกีารประสานงาน การบรหิาร และการประเมนิผล ในแต่ละขัน้ตอนของ
การฝึกอบรม มีประธานแผนการฝึกอบรม/หลักสูตรมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในเรื่องการ
ด าเนินการเกีย่วกบัหลกัสตูรวุฒบิตัรรงัสฯี มาแลว้ไมน้่อยกวา่ ๕ ปี  

๖.๕.๓ มกีารก าหนดและด าเนินนโยบายเพื่อใหม้กีารน าความเชีย่วชาญทางแพทยศาสตรศกึษา
มาใชใ้นเรื่องที่เกี่ยวขอ้งกบัการจดัท าแผนการฝึกอบรม การด าเนินการฝึกอบรม และการประเมนิการ
ฝึกอบรม 

๖.๕.๔ ด าเนินการให้ผู้มสี่วนได้ส่วนเสยีหลกั (อาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม แพทย์ผู้เข้ารบัการ
ฝึกอบรม) และผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีอื่น (ผูใ้ชบ้ณัฑติและศษิยเ์ก่า) มสี่วนร่วมในการวางแผนการฝึกอบรม/
หลกัสตูร  

๖.๕.๕ อนุสาขาฯ จดัสภาวะการปฏบิตังิานส าหรบัแพทยผ์ูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมเพื่อใหม้โีอกาสได้
เรยีนรูอ้ย่างเสมอภาค มคีวามสมดุลระหว่างการปฏบิตังิานและการเรยีน  โดยไดร้บัสทิธิส์วสัดกิารและ
คา่ตอบแทนทีเ่หมาะสม ดงัต่อไปน้ี 



 
 

 

หลกัสตูรการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดอนุสาขารงัสรีว่มรกัษาของล าตวั ฉบบัพ.ศ. ๒๕๖๒ คณะแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลยัขอนแกน่  ๒๓ 

   ๖.๕.๕.๑ ให้ผู้เขา้รบัการฝึกอบรมปฏบิตัิงานทัง้ในเวลาและนอกเวลาราชการ  โดยมี
กฎเกณฑ์และประกาศก าหนดหน้าที่ความรบัผดิชอบการปฏิบตัิงานที่ชดัเจนของแพทย์ผู้เข้ารบัการ
ฝึกอบรม [ภาคผนวก ๙: บทบาทหน้าทีก่ารปฏบิตังิาน ค่าตอบแทน การลา และสวสัดกิารของแพทยผ์ู้
เขา้รบัการฝึกอบรม] ภายใตก้ารก ากบัดแูลของอาจารยผ์ูใ้หก้ารฝึกอบรม 
    ๖.๕.๕.๒ มอีาจารยท์ี่ปรกึษาต่อผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม ๑:๑ คน โดยอาจารยท์ีป่รกึษามี
หน้าที่ใหค้ าปรกึษาและ ติดตามความก้าวหน้าในการฝึกอบรมของแพทย์ประจ าบ้านอนุสาขารงัสรี่วม
รกัษาของล าตวัเป็นไปอยา่งมปีระสทิธภิาพ รวมถงึเรื่องการท า วทิยานิพนธ ์อยา่งไรกต็าม แพทยป์ระจ า
บา้นอนุสาขาฯ ทีป่ระสบปัญหาระหว่างการฝึกอบรม ไม่ว่า จะดา้นการเรยีน การปฏบิตังิาน หรอืปัญหา
สว่นตวัอื่นๆ หากตอ้งการค าปรกึษาและการสนบัสนุนจากทางอนุสาขาวชิาฯ แพทยป์ระจ าบา้นอนุสาขาฯ
สามารถขอค าปรกึษาไดจ้ากอาจารยป์ระจ าอนุสาขาวชิาฯ ไดทุ้กทา่น คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรฯ จะ
ประกาศรายชื่ออาจารยท์ีป่รกึษาใหแ้พทยป์ระจ าบา้นต่อยอดทราบตัง้แต่เริม่การฝึกอบรม 

ในกรณีที่แพทย์ประจ าบ้านอนุสาขารงัสรี่วมรกัษาของล าตวัมปัีญหาที่ต้องการค าปรกึษาจาก
จติแพทย ์อาจารยท์ีป่รกึษา และ กรรมการการศกึษามรีะบบสง่ต่อจติเวช แบบ fast tract และ เป็นระบบ 
hotline ซึ่งแพทย์ประจ าบ้านอนุสาขาฯ จะได้รบัการปรกึษาจากอาจารย์จิตแพทย์อย่างเป็นความลบั   
โดยพยาบาลจติเวชจะจดัใหพ้บอาจารย์จติแพทย์ โดยไม่ต้องปะปนกบัผูป่้วยอื่น รวมถึงมกีารจดัแยก 
opd card ออกจากผูป่้วยทัว่ไป   

เบอร์โทรศพัท์ส าหรบัการใหค้ าปรกึษาจากพยาบาลจติเวชและจติแพทย์คอื  0810619023 ซึ่ง
สามารถโทรได ้24 ชัว่โมง [ภาคผนวก ๑๑.๓: ค าสัง่ภาควชิาฯ แต่งตัง้อาจารยท์ีป่รกึษาหลกัสูตรฯ และ
ภาคผนวก ๒๑: รายชื่อคณาจารยอ์นุสาขารงัสรีว่มรกัษาของล าตวั]  
   ๖.๕.๕.๓ จดัใหร้ว่มกจิกรรมวชิาการ โดยการท ากจิกรรมวชิาการใหส้อดคลอ้งกบัเน้ือหา
พืน้ฐานทีก่ าหนดโดยราชวทิยาลยัรงัสแีพทย ์รวมถงึกจิกรรมวชิาการทีอ่ยูบ่นพืน้ฐานของความเป็นอสิระ
ทางวชิาชพีที่แพทย์ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมสามารถเลอืกหวัขอ้ที่สนใจได้ด้วยตนเอง เช่น journal club, 
MM conference, interdepartment conference [ภาคผนวก ๑๒: กิจกรรมวิชาการ conference และ
รายละเอยีดวตัถุประสงคก์จิกรรม] โดยมอีาจารยค์อยใหค้ าปรกึษาในทุกกจิกรรม และมกีารประเมนิผล
ทุกมติิ โดยแพทย์ผู้เข้ารบัการฝึกอบรมจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ต่อปี
การศกึษา  
   ๖.๕.๕.๔. ก าหนดค่าตอบแทนของผู้เขา้รบัการฝึกอบรมที่เหมาะสมตามระเบยีบของ
คณะแพทยศาสตร์ [ภาคผนวก ๙: บทบาทหน้าที่การปฏิบตัิงาน ค่าตอบแทน การลา และสวสัดกิาร 
แพทยผ์ูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมฯ] 

๖.๕.๕.๕. จดัสวสัดกิารและดแูลสวสัดภิาพของผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม ตามระเบยีบของ 
คณะแพทยศาสตร์ [ภาคผนวก ๙: บทบาทหน้าที่การปฏิบตัิงาน ค่าตอบแทน การลา และสวสัดกิาร 
แพทยผ์ูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมฯ] 
   ๖.๕.๕.๖.การลาและการฝึกอบรมทดแทนในกรณีลาพกั เช่น การลาคลอดบุตร การ
เจบ็ป่วย การเกณฑท์หาร การถูกเรยีกฝึกก าลงัส ารอง การศกึษาดูงานนอกแผนการฝึกอบรม/หลกัสูตร 
ให้เกณฑ์การลาตามระเบียบของประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น [ภาคผนวก ๙: 
บทบาทหน้าที่การปฏบิตัิงาน ค่าตอบแทน การลา และสวสัดกิาร แพทย์ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมฯ] หาก



 
 

 

หลกัสตูรการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดอนุสาขารงัสรีว่มรกัษาของล าตวั ฉบบัพ.ศ. ๒๕๖๒ คณะแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลยัขอนแกน่  ๒๔ 

ระยะเวลาการฝึกอบรมน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของระยะเวลาในการฝึกอบรม ๒ ปี ทางคณะกรรมการ
หลกัสูตรจะจดัใหม้กีารฝึกอบรมเพิม่เตมิ เพื่อใหค้รบตามระยะเวลาที่ก าหนดในคุณสมบตัขิองผูม้สีทิธิ ์
สอบเพือ่วุฒบิตัรความรูค้วามช านาญในการประกอบวชิาชพีเวชกรรมอนุสาขารงัสรีว่มรกัษาของล าตวั 

 
๖.๖ การวดัและประเมินผล 

การวดัและประเมนิผลผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม ประกอบดว้ย 
๖.๖.๑  แจ้งกระบวนการวดัและประเมินผลให้ผูร้บัการฝึกอบรม 
- อนุสาขาฯ ตอ้งแจง้กระบวนการวดัและประเมนิผลใหผู้ร้บัการฝึกอบรมรบัทราบก่อนการ

ฝึกอบรม  
- มกีารตรวจสอบความถูกตอ้งของการวดัและการประเมนิผล 
- มกีระบวนการของการอุทธรณ์หากผูร้บัการฝึกอบรมรอ้งขอ [ภาคผนวก ๑๘: แบบค ารอ้ง

ขอตรวจสอบผลการสอบ] 
๖.๖.๒ การวดัและประเมินผลระหว่างการฝึกอบรม 
การประเมินระหว่างการฝึกอบรม  
    อนุสาขาฯ จดัใหม้กีารประเมนิผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมระหวา่งการฝึกอบรมครอบคลุมทัง้ดา้น 

ความรู ้ทกัษะ เจตคต ิและกจิกรรมทางการแพทย ์ในมติติ่างๆ ดงัน้ี  
มิติที่ ๑  ประเมินสมรรถนะ EPA โดยอาจารย์ผู้ฝึกอบรมตามที่ก าหนดในหลักสูตร 

[ภาคผนวก ๔.๑: Milestones ของแต่ละ EPA, ภาคผนวก ๔.๔: การวดัและการประเมนิผลระหวา่ง
ฝึกอบรมแต่ละชัน้ปี, ภาคผนวก ๕.๑: แบบฟอรม์การประเมนิตามเกณฑห์ลกัสตูรฝึกอบรม (EPA) 
และภาคผนวก ๕.๒: แบบประเมนิ Mini-CEX]  

มติทิี ่๒  การรายงานผลการสอบจดัโดยสถาบนั  (ผา่น/ไมผ่า่น) [ภาคผนวก ๔.๕: เกณฑ์
การเลื่อนชัน้ตามมติกิารประเมนิของ WFME ระหวา่งการฝึกอบรมของแต่ละชัน้ปี]    

มติทิี ่๓  การรายงานประสบการณ์เรยีนรูจ้ากผูป่้วย: portfolio    
มติทิี ่๔  การรายงานประสบการณ์วจิยั   
มติทิี ่๕  การรว่มกจิกรรมประชุมวชิาการทางรงัสรีว่มรกัษาของล าตวั  
มิติที่ ๖  การรายงานประสบการณ์เรียนรู้จาก  counselling, non-technical skills และ 

workshop  
มิติที่  ๗   การประ เมินสมรรถนะด้ าน  professionalism และ  interpersonal and 

communication skills โดยอาจารย์และผู้ร่วมงาน (multi-source feedback) [ภาคผนวก ๕.๑: 
แบบฟอรม์การประเมนิตามเกณฑห์ลกัสตูรฝึกอบรม (EPA), ภาคผนวก ๕.๒: แบบประเมนิ Mini-
CEX และภาคผนวก ๑๓.๑: แบบประเมนิ DOPS]  

๖.๖.๓ เกณฑก์ารการเล่ือนชัน้ปีและแนวทางการด าเนินการ 
   ๖.๖.๓.๑ เกณฑก์ารเลื่อนชัน้ปี ประกอบดว้ย  

- การบนัทกึขอ้มลู Portfolio ในแต่ละการหมุนปฏบิตังิาน (rotation) เป็นไปตามที่
ราชวิทยาลัยฯ ก าหนด [ภาคผนวก ๔.๑: Milestones ของแต่ละ EPA และ 



 
 

 

หลกัสตูรการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดอนุสาขารงัสรีว่มรกัษาของล าตวั ฉบบัพ.ศ. ๒๕๖๒ คณะแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลยัขอนแกน่  ๒๕ 

ภาคผนวก ๔.๕:เกณฑ์การเลื่อนชัน้ตามมติิการประเมนิของ WFME ระหว่าง
การฝึกอบรมของแต่ละชัน้ปี]  

- ผลการประเมนิผู้เขา้รบัการฝึกอบรมในมติิ ๑-๗ เป็นไปตามที่ราชวทิยาลยัฯ 
ก าหนด [ภาคผนวก ๔.๔: การวดัและประเมนิผลระหวา่งการฝึกอบรมของแต่ละ
ชัน้ปี และ ภาคผนวก ๔.๕:เกณฑก์ารเลื่อนชัน้ตามมติกิารประเมนิของ WFME 
ระหวา่งการฝึกอบรมของแต่ละชัน้ปี]  

  ๖.๖.๓.๒ แนวทางการด าเนินการบนัทกึขอ้มลูการประเมนิผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมท าโดย 
- ผู้เข้ารบัการฝึกอบรม ท าการบนัทึกข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้อง ลงใน portfolio 

ตามทีร่าชวทิยาลยัฯ ก าหนดในแต่ละการหมุนเวยีนปฏบิตังิาน 
- สถาบนัฝึกอบรมท าการบนัทกึขอ้มูลการประเมนิผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมในมติทิี่ 

๑-๖ ทัง้รายบุคคลและรายสถาบนัส่งมาที่ราชวทิยาลยัฯเพื่อรายงานผลมายงั
คณะกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ ตามทีก่ าหนด (สว่นผลการประเมนิในมติทิี ่๗ 
คณะกรรมการฝึกอบรมและสอบฯอาจรอ้งขอเพื่อประกอบการพจิารณาหรอืไมก่็
ได)้ 

แนวทางการด าเนินการกรณีไม่ผา่นการประเมินเพ่ือเล่ือนชัน้ปี  
๑. ตอ้งปฏบิตังิานเพิม่เตมิในสว่นทีส่ถาบนัก าหนด แลว้ท าการประเมนิซ ้า ถา้ผา่นการประเมนิจงึ

สามารถเลื่อนชัน้ปีได ้ 
๒. ไมผ่า่นการประเมนิเพื่อเลื่อนชัน้ปีซ ้าตามขอ้ที ่๑ หรอืไมผ่า่นการประเมนิเพื่อรบัการเสนอชื่อ

เขา้สอบวุฒบิตัรตอ้งปฏบิตังิานในระยะชัน้ปีเดมิอกี ๑ ปี 
๓. หลงัจากปฏบิตังิานซ ้าในชัน้ปีเดมิอกี ๑ ปี แลว้ยงัไมผ่า่นการประเมนิเพื่อเลื่อนชัน้ปีใหย้ตุกิาร

ฝึกอบรม 
๔. ในกรณีแพทยผ์ูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมมขีอ้สงสยัในผลการประเมนิการปฏบิตังิานหรอืผลการ

สอบสามารถอุทธรณ์ [ภาคผนวกที่ ๑๘: แบบค าร้องขอตรวจสอบผลการสอบ] เพื่อตรวจสอบความ
ถูกตอ้งได ้

ทัง้นี้ใหส้ถาบนัสง่ผลการประเมนิแพทยผ์ูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมภายในวนัที ่๓๐ มถุินายนของทุกปี 
เพือ่เสนอทีป่ระชุมคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ ราชวทิยาลยัรงัสแีพทยแ์ละแพทยสภาตามล าดบั  
การด าเนินการส าหรบัผูท่ี้ไม่ผา่นการประเมิน  

๑. แจ้งผลการประเมินให้แพทย์ผู้เข้ารบัการฝึกอบรมรบัทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรในแบบ
ประเมนิผล ของราชวทิยาลยัฯ พรอ้มแนวทางการพฒันารายละเอยีดการปฏบิตังิานเพิม่เตมิการก ากบั
ดแูลและการประเมนิซ ้า 

๒. เมื่อแพทย์ผู้เข้ารบัการลงชื่อรบัทราบให้ส่งส าเนาผลการประเมินชุดหน่ึงให้อนุกรรมการ
ฝึกอบรม และสอบของราชวทิยาลยัฯ 
การด าเนินการเพ่ือยติุการฝึกอบรม 

๑. การลาออกแพทย์ผู้เข้ารบัการฝึกอบรม ต้องท าเรื่องชี้แจงเหตุผลก่อนพกัการปฏิบตัิงาน
ล่วงหน้าอย่างน้อย ๒ สัปดาห์  เมื่อสถาบันฝึกอบรมอนุมัติให้พักการปฏิบัติงานแล้วจึงแจ้งต่อ
คณะอนุกรรมการ ฝึกอบรมและสอบฯ เพื่อเหน็ชอบและแจง้ต่อแพทยสภาพรอ้มความเหน็ประกอบว่า



 
 

 

หลกัสตูรการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดอนุสาขารงัสรีว่มรกัษาของล าตวั ฉบบัพ.ศ. ๒๕๖๒ คณะแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลยัขอนแกน่  ๒๖ 

สมควรให้พกัสิทธิก์ารสมคัรเป็นแพทย์ประจ าบ้านเป็นเวลา ๑ ปีในปีการศึกษาถัดไปหรือไม่  โดย
พจิารณาจากเหตุผล ประกอบการลาออกและค าชีแ้จงจากสถาบนัฝึกอบรม การลาออกจะถอืว่าสมบูรณ์
เมือ่ไดร้บัอนุมตัจิากแพทยสภา   
  ๒. การใหอ้อก  
   ๒.๑. ปฏบิตังิานโดยขาดความรบัผดิชอบหรอืประพฤตตินเสื่อมเสยีรา้ยแรงจนก่อใหเ้กดิ
ผลเสยีต่อผูป่้วย หรอืต่อชื่อเสยีงของสถาบนัฝึกอบรม 

   ๒.๒.ปฏิบตัิงานโดยขาดความรบัผดิชอบหรอืประพฤติตนเสื่อมเสยีไม่มกีารปรบัปรุง
พฤตกิรรมหลงัการตกัเตอืนและกระท าซ ้าภายหลงัการภาคทณัฑ ์

เมื่อสถาบนัฝึกอบรมเหน็สมควรใหอ้อก ใหท้ าการแจง้แพทยผ์ูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมรบัทราบพรอ้ม
ใหพ้กัการปฏบิตังิาน  แลว้ท าเรื่องแจง้ต่อคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ เพื่อด าเนินการพจิารณา
และแจง้ต่อยงัราชวทิยาลยัรงัสแีพทยแ์ละแพทยสภาจนเมือ่ไดร้บัการอนุมตัจิงึถอืวาวา่การใหอ้อกสมบรูณ์ 

๖.๖.๔ การวดัและประเมินผลเพ่ือวฒิุบตัรฯ  
  การสอบเพ่ือวฒิุบตัร  

   ๖.๖.๔.๑ ผูเ้ข้ารบัการประเมินการสอบเพ่ือวฒิุบตัรฯ   
ในการประเมนิวุฒบิตัรเพือ่แสดงความรูค้วามช านาญในการประกอบวชิาชพีเวชกรรม  

อนุสาขารงัสรี่วมรกัษาของล าตวั  ผูเ้ขา้รบัการประเมนิต้องเป็นผูท้ีไ่ดร้บัใบอนุญาตประกอบวชิาชพีเวช
กรรมตามพระราชบญัญตัวิชิาชพีเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๒๕ และจะตอ้งมคีุณสมบตัคิรบถว้นดงัต่อไปน้ี  

  (๑)  คุณสมบตัผิูม้สีทิธิเ์ขา้สอบ  
- ผ่านการฝึกอบรมครบตามหลกัสูตร ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ ๘๐ ของระยะเวลา

การฝึกอบรม และสถาบนัฝึกอบรมเหน็สมควรใหเ้ขา้สอบ 

(๒) เอกสารประกอบ 
- เอกสารรบัรองประสบการณ์ภาคปฏบิตัจิากสถาบนัฝึกอบรมตามทีก่ าหนด  
- บทความงานวิจัยฉบับสมบูร ณ์หรือ ในรูปแบบที่พร้อมส่ งตีพิมพ์ 

(manuscript) และใบรบัรองจากคณะกรรมการจรยิธรรมการวจิยัในมนุษย ์  
- เอกสารรบัรองการปฏบิตังิานตามแฟ้มสะสมผลงาน (portfolio)  

          ๖.๖.๔.๒ วิธีการประเมิน  [ภาคผนวก ๔.๔: การวัดและประเมินผลระหว่างการ
ฝึกอบรมของแต่ละชัน้ปี และภาคผนวก ๖: การสอบเพื่อหนังสอืวุฒบิตัรฯ อนุสาขารงัสรี่วมรกัษาของ
ล าตวั] 

ก. ผูเ้ข้ารบัการประเมิน จะตอ้งผา่นการทดสอบความรู ้ดงัต่อไปน้ี  
i. การสอบขอ้เขยีน 

ii. การสอบปากเปล่า   
iii. การสอบเพือ่ประเมนิทกัษะทางคลนิิก (OSCE) 

ข. เกณฑก์ารสอบผา่น  
เกณฑก์ารสอบผา่น ตอ้งสอบผา่นเกณฑข์ัน้ต ่าตามเกณฑท์ีค่ณะอนุกรรมการ 

ฝึกอบรมและสอบอนุสาขารงัสรีว่มรกัษาของล าตวัก าหนด [ภาคผนวก ๖: การสอบเพื่อหนงัสอืวุฒบิตัรฯ 
อนุสาขารงัสรี่วมรกัษาของล าตวั] ทัง้น้ีคุณสมบตัขิองผูม้สีทิธสิอบ วธิกีารประเมนิ เกณฑก์ารตดัสนิตอ้ง



 
 

 

หลกัสตูรการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดอนุสาขารงัสรีว่มรกัษาของล าตวั ฉบบัพ.ศ. ๒๕๖๒ คณะแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลยัขอนแกน่  ๒๗ 

สอดคลอ้งกบัขอ้บงัคบัแพทยสภา ว่าดว้ยหลกัเกณฑก์ารออกหนงัสอือนุมตัแิละวุฒบิตัรเพือ่แสดงความรู้
ความช านาญในการประกอบวชิาชพีเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๕๒ 

     ผูผ้่านการประเมนิต้องสอบผ่านเกณฑข์ัน้ต ่าทัง้การสอบขอ้เขยีนและการสอบ
ปากเปล่าและการสอบเพื่อประเมนิทกัษะทางคลนิิก (OSCE) จงึจะมสีทิธไิดร้บัวุฒบิตัรเพื่อแสดงความรู้
ความช านาญในการประกอบวชิาชพีเวชกรรม อนุสาขารงัสรีว่มรกัษาของล าตวัจากแพทยสภา 

ค. ในกรณีทีผู่เ้ขา้รบัการประเมนิสอบไม่ผา่นการประเมนิในประเภทใด ให ้
สอบซ่อมเฉพาะการประเมนิในประเภทนัน้ๆ ตามการเปิดสอบของราชวทิยาลยัฯ เป็นกรณีๆไป 

๖.๖.๕  การประเมินเพ่ือหนังสืออนุมติัฯ   
   ในการประเมนิ หนังสอือนุมตัเิพื่อแสดงความรูค้วามช านาญในการประกอบวชิาชพีเวช

กรรม อนุสาขารงัสรีว่มรกัษาของล าตวั ผูเ้ขา้รบัการประเมนิตอ้งเป็นผูท้ีไ่ดร้บัใบอนุญาตประกอบวชิาชพี
เวชกรรมตามพระราชบญัญตัวิชิาชพีเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๒๕ รว่มกบัเป็นผูท้ีไ่ดร้บัวุฒบิตัรรงัสวีทิยาทัว่ไป
หรอืรงัสวีทิยาวนิิจฉยั และ ตอ้งมคีุณสมบตัอิยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัต่อไปน้ี 
 ๖.๖.๕.๑ เป็นผูไ้ด้รบัหนังสอือนุมตัิหรอืวุฒบิตัร อนุสาขารงัสรี่วมรกัษาของล าตวัหรอื
เทียบเท่า จากสถาบันในต่างประเทศที่ราชวิทยาลัยรงัสีแพทย์แห่งประเทศไทยรบัรอง โดยความ
เหน็ชอบของแพทยสภา 
 ๖.๖.๕.๒ ปฏบิตัิงานในอนุสาขารงัสรี่วมรกัษาของล าตวัมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๕ ปี 
ตามเงื่อนไขที่ราชวทิยาลยัรงัสแีพทย์แห่งประเทศไทยก าหนด  ทัง้น้ีสถานที่ปฏิบตัิงาน ลกัษณะและ
ปรมิาณงานที่ปฏิบตัิ เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด โดยสถานบรกิารทางการแพทย์และสาธารณสุขที่
สามารถเป็นสถานที่ปฏบิตังิานจะต้องมคีุณสมบตัแิละมภีาระงานของรงัสรี่วมรกัษาของล าตวั อนุโลม
ตามเกณฑ์ทัว่ไปและเกณฑ์เฉพาะส าหรบัสถาบนัฝึกอบรมที่ราชวทิยาลยัรงัสแีพทย์แห่งประเทศไทย
ก าหนด ในเกณฑห์ลกัสูตรการฝึกอบรมส าหรบัอนุสาขารงัสรี่วมรกัษาของล าตวั และไดร้บัการรบัรอง
จากราชวทิยาลยัรงัสแีพทยแ์หง่ประเทศไทย 

 ๖.๖.๕.๓ ส าหรบัการสอบเพือ่หนงัสอือนุมตั ิคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ มสีทิธ ิ
พจิารณายกเวน้การสอบขัน้ตอนใดหรอืสว่นใดใหแ้ก่ผูท้ีไ่ดร้บัหนงัสอือนุมตัหิรอืวุฒบิตัร อนุสาขารงัสรีว่ม
รกัษาของล าตวัหรอืเทยีบเท่า จากสถาบนัในต่างประเทศที่ราชวทิยาลยัรงัสแีพทย์แห่งประเทศไทย
รบัรองโดยความเหน็ชอบจากแพทยสภา และอาจพจิารณายกเวน้การสอบขัน้ตอนใดหรอืสว่นใดเป็นการ
เฉพาะรายใหแ้ก่ผูท้ี่ปฏบิตังิานในอนุสาขารงัสรี่วมรกัษาของล าตวัมาแล้วเกนิ ๑๐ ปี ทัง้น้ีต้องเป็นการ
ปฏบิตังิานในสาขาฯ ต่อเน่ืองกนัมาตลอดจนถงึวนัทีย่ืน่ค าขอสอบ 

  นอกจากน้ี อาจตอ้งมคีุณสมบตัอิื่นเพิม่เตมิตามเกณฑท์ีค่ณะอนุกรรมการฝึกอบรมและ
สอบอนุสาขารงัสรีว่มรกัษาของล าตวัก าหนด   
   ผูเ้ขา้รบัการประเมนิจะตอ้งผ่านการทดสอบความรู ้โดยคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและ
สอบฯ อนุสาขารงัสรี่วมรกัษาของล าตวั โดยการทดสอบความรูเ้ป็นไปตามเกณฑท์ี่คณะอนุกรรมการ
ฝึกอบรมและสอบฯ ก าหนด ทัง้น้ีคุณสมบตัิของผู้มีสทิธิสอบ วิธีการประเมนิ เกณฑ์การตดัสินต้อง
สอดคล้องกบัขอ้บงัคบัของแพทยสภาว่าด้วยหลกัเกณฑ์การออกหนังสอือนุมตัแิละวุฒบิตัรเพื่อแสดง
ความรูค้วามช านาญในการประกอบวชิาชพีเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๕๒ 



 
 

 

หลกัสตูรการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดอนุสาขารงัสรีว่มรกัษาของล าตวั ฉบบัพ.ศ. ๒๕๖๒ คณะแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลยัขอนแกน่  ๒๘ 

   ผูผ้่านการประเมนิจะมสีทิธไิด้รบัหนังสอือนุมตัิเพื่อแสดงความรูค้วามช านาญในการ
ประกอบวชิาชพีเวชกรรม อนุสาขารงัสรีว่มรกัษาของล าตวั จากแพทยสภา 
 

๗. การรบัและคดัเลือกผูเ้ข้ารบัการฝึกอบรม 

            ๗.๑ คณุสมบติัของผูเ้ข้ารบัการฝึกอบรม 

๑) ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมจะตอ้งมคีุณสมบตัดิงัต่อไปน้ี 

  ๑) ไดร้บัปรญิญาแพทยศาสตรบณัฑติ หรอืเทยีบเทา่ทีแ่พทยสภารบัรอง  

  ๒) ไดร้บัการขึน้ทะเบยีนประกอบวชิาชพีเวชกรรมจากแพทยสภาแลว้ 

  ๓) ตอ้งมคีุณสมบตัอิยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัต่อไปน้ี  

๓.๑) เป็นผูไ้ดร้บัวุฒบิตัรฯ ในสาขารงัสวีทิยาวนิิจฉยั หรอืรงัสวีทิยาทัว่ไป จาก
ราชวทิยาลยัรงัสแีพทยแ์หง่ประเทศไทย 

๓.๒) เป็นแพทย์ประจ าบ้านปีสุดท้าย ในสาขาวิชารังสีวิทยาวินิจฉัยในปี
การศกึษานัน้ 

๒) มคีุณสมบตัคิรบถว้นตามเกณฑแ์พทยสภาในการเขา้รบัการฝึกอบรมแพทยเ์ฉพาะทาง 

๗.๒ การคดัเลือกผูเ้ข้ารบัการฝึกอบรม 

  ภาควชิาฯ มกีารด าเนินการเกีย่วกบัการคดัเลอืกผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมดงัน้ี 

- แต่งตัง้คณะกรรมการการคดัเลอืกผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม [ภาคผนวก ๑๑.๔: ค าสัง่
ภาควชิาฯ แต่งตัง้กรรมการสอบสมัภาษณ์ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมอนุสาขาฯ] 

- มเีกณฑก์ารคดัเลอืกผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมเป็นลายลกัษณ์อกัษร [ภาคผนวก ๑๑.๖: 
เกณฑก์ารคดัเลอืกผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม] 

- กระบวนการคดัเลอืกผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมมวีธิกีารยดึหลกัความเสมอภาค โปร่งใส 
และตรวจสอบได้ [ภาคผนวก ๑๘: แบบค าร้องขอตรวจสอบผลการสอบ และ
ภาคผนวก ๑๗: แบบฟอรม์แสดงการขดักนัแห่งผลประโยชน์ (Declare conflict of 
interests)] 

การโอนย้ายผูเ้ข้ารบัการฝึกอบรม  

  แพทยผ์ูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมจากแผนการฝึกอบรม/หลกัสูตรเดยีวกนัแต่ต่างสถาบนัในประเทศ
ไทยทีไ่ดร้บัการรบัรองโดยแพทยสภาสามารถโอนยา้ยได ้โดยต้องผ่านมตเิหน็ชอบจากคณะกรรมการ



 
 

 

หลกัสตูรการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดอนุสาขารงัสรีว่มรกัษาของล าตวั ฉบบัพ.ศ. ๒๕๖๒ คณะแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลยัขอนแกน่  ๒๙ 

การฝึกอบรมฯ ของสถาบนัฝึกอบรม   และต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑข์องราชวทิยาลยัรงัสแีพทยแ์ละ
แพทยสภา  ทัง้น้ีตอ้งไดร้บัการอนุมตัจิากราชวทิยาลยัรงัสแีพทยแ์หง่ประเทศไทย และคณะแพทยศาสตร ์
มหาวทิยาลยัขอนแก่น 

        ๗.๓ จ านวนผูเ้ข้ารบัการฝึกอบรม 

  อนุสาขาฯ ไดร้บัการประเมนิจากคณะอนุกรรมการฝึกอบรมอนุสาขารงัสรีว่มรกัษาของล าตวัตาม
ก าหนดของการตรวจประเมนิสถาบนัฝึกอบรม โดยศกัยภาพจ านวนผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม อนุสาขาฯ จะ
ค านึงบรบิทความตอ้งการทางดา้นสุขภาพของชุมชนและสงัคม รวมถงึศกัยภาพจ านวนอาจารยผ์ูใ้ห้การ
ฝึกอบรมและงานบริการ(จ านวนผู้ป่วย/หตัถการ) ตามขดีความสามารถและทรพัยากรของสถาบนั
ฝึกอบรม  ซึ่งสอดคลอ้งไปตามเกณฑท์ีร่าชวทิยาลยัรงัสแีพทยก์ าหนด และไดร้บัการอนุมตัจิากแพทย
สภา  ดงันัน้การฝึกอบรมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอนุสาขารงัสีร่วมรกัษาของล าตัวแต่ละชัน้ปี จึงไม่เกิน
ศกัยภาพที่ได้ก าหนดไว้จากการประเมนิสถาบนัโดยคณะอนุกรรมการตรวจประเมนิสถาบนัจากราช
วทิยาลยัรงัสแีพทยแ์หง่ประเทศไทย  ทีก่ าหนดใหส้ถาบนัฝึกอบรมรบัผูเ้ขา้ฝึกอบรมไดใ้นสดัสว่นปีละ ๑ 
คน ต่ออาจารยผ์ูใ้หก้ารฝึกอบรม ๒ คน รวมทัง้ตอ้งมงีานบรกิารต่อจ านวนผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม ตามที่
ก าหนดตามตารางต่อไปน้ี 

 

 ขอ้มลูของ
สถาบนั 

ขอ้มลูตามเกณฑเ์ฉพาะทีก่ าหนดไวใ้นเกณฑ์
หลกัสตูรทีแ่พทยสภาอนุมตั ิ

ศกัยภาพรบัแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอด
ไดร้ะดบัชัน้ปีละ 

(1) 1 1 2 3 4 5 6 7 

จ านวนอาจารยท์ีท่ าหน้าทีใ่หก้าร
ฝึกอบรม (คน) 

(2) 3 2 4 6 8 10 12 14 

จ านวนผูป่้วย/หตัถการ/สิง่สง่ตรวจ 
ฯลฯ  (ปีละ) 

         

1. Vascular Intervention (3) 904* 200 300 400 500 600 700 800 

2. Non-vascular Intervention (4) 1128* 200 300 400 500 600 700 800 

3. Doppler Ultrasound (5) 1469* 200 300 400 500 600 700 800 

4. CTA and MRA (6) 1432* 200 250 300 350 400 450 500 

  * จ านวนหตัถการ/ การสง่ตรวจ เฉลีย่ 3 ปียอ้นหลงั (พ.ศ.2559-2561)  



 
 

 

หลกัสตูรการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดอนุสาขารงัสรีว่มรกัษาของล าตวั ฉบบัพ.ศ. ๒๕๖๒ คณะแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลยัขอนแกน่  ๓๐ 

๘. อาจารยผ์ูใ้ห้การฝึกอบรม 
อนุสาขารงัสรี่วมรกัษาของล าตวั ภาควชิารงัสวีทิยา คณะแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลยัขอนแก่น 

ไดต้ัง้คณะกรรมการซึง่มหีน้าทีร่บัผดิชอบและอ านาจในการจดัการ การประสานงาน การบรหิาร และการ
ประเมนิผล ส าหรบัแต่ละขัน้ตอนของการฝึกอบรม รวมถงึการใหผู้ม้สีว่นไดส้ว่นเสยีทีเ่หมาะสมมสีว่นรว่ม
ในการวางแผนการฝึกอบรม  โดยก าหนดคุณสมบตัแิละหน้าทีข่องคณะกรรมการดงัน้ี [ภาคผนวก ๑๑.๒: 
ค าสัง่ภาควชิาฯ แต่งตัง้คณะกรรมการการศกึษาหลงัปรญิญาและคณะกรรมการหลกัสตูรฯ] 
     ๘.๑.  คณุสมบติัของประธานการฝึกอบรม 

เป็นแพทย์ซึ่งได้รบัวุฒบิตัรหรอืหนังสอือนุมตัิเพื่อแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบ
วชิาชพีเวชกรรมอนุสาขารงัสรี่วมรกัษาของล าตวั  และปฏบิตังิานดา้นอนุสาขารงัสรี่วมรกัษาของล าตวั  
อย่างน้อย ๕ ปี ภายหลงัไดร้บัวุฒบิตัรฯ หรอืหนังสอือนุมตั ิ[ภาคผนวก ๑๑.๒: ค าสัง่ภาควชิาฯ แต่งตัง้
คณะกรรมการการศกึษาหลงัปรญิญาและคณะกรรมการหลกัสตูรฯ] 
            ๘.๒.  คณุสมบติัและจ านวนของอาจารยผ์ูใ้ห้การฝึกอบรม 

      ๘.๒.๑  คณุสมบติัของอาจารยผ์ูใ้ห้การฝึกอบรม 
  เป็นแพทย์ซึ่งได้รบัวุฒบิตัรหรือหนังสืออนุมตัิเพื่อแสดงความรู้ความช านาญในการ
ประกอบวชิาชพีเวชกรรมอนุสาขารงัสรีว่มรกัษาของล าตวั 

     ๘.๒.๒  จ านวนอาจารยผ์ูใ้ห้การฝึกอบรม    
       อนุสาขาฯ ก าหนดใหอ้าจารยม์เีวลาเพยีงพอส าหรบัการใหก้ารฝึกอบรม ใหค้ าปรกึษา 

ใหก้ารก ากบัดูแลแก่แพทยผ์ูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม มรีะบบสนับสนุนการพฒันาตนเองของอาจารย์อย่าง
ต่อเน่ือง ทัง้ทางดา้นการแพทย ์ดา้นแพทยศาสตรศกึษา และงานวจิยั โดยมกีารประเมนิอาจารยใ์นดา้น
การเรยีนการสอน การบรกิาร และดา้นวจิยัเป็นระยะ ซึง่จ านวนอาจารยส์อดคลอ้งกบัจ านวนผูเ้ขา้รบัการ
ฝึกอบรมในแต่ละปีตามเกณฑ์ของราชวทิยาลยัรงัสแีพทย์แห่งประเทศไทย [ภาคผนวก ๒๑: รายชื่อ
คณาจารยอ์นุสาขารงัสรีว่มรกัษาของล าตวั] 

หากมจี านวนอาจารยใ์หฝึ้กอบรมเตม็เวลาไมพ่อ อาจจดัใหม้อีาจารยแ์บบไมเ่ตม็เวลาได ้ 
โดยมขีอ้ก าหนดดงัน้ี 
  ๘.๒.๒.๑ จ านวนอาจารยแ์บบไมเ่ตม็เวลาตอ้งไมม่ากกวา่รอ้ยละ ๕๐ ของจ านวนอาจารย ์
เตม็เวลา 

  ๘.๒.๒.๒ ภาระงานของอาจารยแ์บบไม่เต็มเวลาแต่ละคน ต้องไม่น้อยกว่ารอ้ยละ ๕๐ 
ของภาระงานอาจารยเ์ตม็เวลา เพือ่ใหส้ามารถตดิตามความกา้วหน้าของผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมได ้

  อนุสาขาฯ ได้ก าหนดและด าเนินนโยบายการสรรหาและคัดเลือกอาจารย์ผู้ให้การ
ฝึกอบรมใหส้อดคล้องกบัพนัธกิจของแผนการฝึกอบรม/หลกัสูตร ระบุคุณสมบตัิของอาจารย์ผูใ้ห้การ
ฝึกอบรมทีช่ดัเจน โดยครอบคลุมความช านาญทีต่อ้งการ ไดแ้ก่ คุณสมบตัทิางวชิาการ ความเป็นคร ูและ
ความช านาญทางคลนิิก โดยองิตามเกณฑข์องคณะแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลยัขอนแก่น  [ภาคผนวก 
๑๑.๗: ประกาศภาควชิาฯ การคดัเลอืกอาจารยแ์พทยอ์นุสาขารงัสรีว่มรกัษาของล าตวั]   

อนุสาขาฯ ไดก้ าหนดระบุหน้าทีค่วามรบัผดิชอบ ภาระงานของอาจารย ์และสมดุลระหวา่ง 
งานดา้นการศกึษา การวจิยั อาจารยต์่อผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมใหเ้ป็นไปตามเกณฑท์ีแ่พทยสภาก าหนดไว ้ 
อาจารย์จะต้องมเีวลาเพยีงพอส าหรบัการให้การฝึกอบรม ให้ค าปรกึษา และก ากบัดูแล นอกจากนัน้



 
 

 

หลกัสตูรการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดอนุสาขารงัสรีว่มรกัษาของล าตวั ฉบบัพ.ศ. ๒๕๖๒ คณะแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลยัขอนแกน่  ๓๑ 

อาจารย์ยงัต้องมีการพฒันาตนเองอย่างต่อเน่ืองทัง้ทางด้านการแพทย์และด้านแพทยศาสตรศึกษา  
สถาบนัฝึกอบรมตอ้งจดัใหม้กีารพฒันาอาจารยอ์ยา่งเป็นระบบ และมกีารประเมนิอาจารยเ์ป็นระยะ 

ในกรณีทีส่ดัสว่นของอาจารยต์่อผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมลดลงกวา่ทีไ่ดร้บัอนุมตัไิว ้ สถาบนั 
จะพจิารณาลดจ านวนผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมลงตามความเหมาะสมเพือ่คงคุณภาพการฝึกอบรมไว ้  

    ในกรณีทีห่ลกัสูตรการฝึกอบรมเป็นแบบทีม่สีถาบนัร่วมฝึกอบรม หรอืสถาบนัฝึกอบรม
สมทบให้อนุโลมใช้หลกัเกณฑ์ที่ก าหนดดงักล่าวส าหรบัการก าหนดจ านวนอาจารย์ในแต่ละสถาบนั
ฝึกอบรมโดยทอนเป็นสดัสว่นตามเวลาทีส่ถาบนัฝึกอบรมนัน้ๆ มสีว่นรว่มในการฝึกอบรม 
 
๙. ทรพัยากรทางการศึกษา 

อนุสาขาฯ ก าหนดและด าเนินนโยบายเกีย่วกบัทรพัยากรการศกึษาใหค้รอบคลุมประเดน็ต่อไปน้ี 
๙.๑ สถานที่และโอกาสในการเรยีนรูท้ ัง้ภาคทฤษฎีและภาคปฏบิตัิ ที่มสีิง่แวดล้อมที่ปลอดภยั 

ดงัน้ี  
- สถานทีใ่นการฝึกอบรมทางทฤษฎ ีในสาขาวชิาฯ มหีอ้งบรรยาย  ๓ หอ้ง และหอ้ง

ประชุมทีอ่าคาร MRI ๑ หอ้ง 
- สถานทีใ่นการฝึกอบรมทางปฏบิตัใิชโ้รงพยาบาลศรนีครนิทรเ์ป็นสถานทีห่ลกั โดย

ม ีเครื่องตรวจรงัสรี่วมรกัษา (DSA) เครื่องตรวจเอกซเรยค์อมพวิเตอร ์(CT scan) 
เครือ่งตรวจแมเ่หลก็ไฟฟ้า (MRI) เครือ่งตรวจอลัตราซาวด ์ 

- มแีหล่งขอ้มลูทางวชิาการทีท่นัสมยัและเพยีงพอ เชน่ หอ้งสมดุ เป็นตน้ 
๙.๒ ไดร้บัการคดัเลอืกและรบัรองเป็นสถานทีส่ าหรบัการฝึกอบรม โดยมจี านวนผูป่้วยเพยีงพอ 

และชนิดของโรคทีห่ลากหลายสอดคลอ้งกบัผลลพัธข์องการเรยีนรูท้ีค่าดหวงั แพทยผ์ูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม
สามารถเขา้ถงึสิง่อ านวยความสะดวกทางคลนิิก และการเรยีนภาคปฏบิตัทิีเ่พยีงพอตามเกณฑข์องราช
วทิยาลยัฯ [แบบบนัทกึขอ้มลู ฉบบั ก: ขอ้มลูตามเกณฑท์ัว่ไปส าหรบัการเป็นสถาบนัฝึกอบรม และแบบ
บนัทกึขอ้มลูฉบบั ข: ขอ้มลูตามเกณฑเ์ฉพาะส าหรบัการเป็นสถาบนัฝึกอบรม] 

๙.๓ มสีื่ออเิลก็ทรอนิกสส์ าหรบัการเรยีนรูท้ีแ่พทยผ์ูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมสามารถเขา้ถงึได ้มกีาร
ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ และการสื่อสารใหเ้ป็นส่วนหน่ึงของการฝึกอบรมอย่างมปีระสทิธภิาพและถูก
หลกัจรยิธรรม 

๙.๔ มทีมีการดูแลผูป่้วย ในการปฏบิตังิานของแพทยผ์ูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมโดยก าหนดใหม้กีาร
ท างานร่วมกับบุคลากรอื่น ๆ  ในลักษณะของการเป็นทีมสหสาขาวิชาชีพตามมาตรฐานคุณภาพ
โรงพยาบาล แพทยผ์ูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมมบีทบาทรว่มในการพฒันา Patient Care Team 

๙.๕ มรีะบบส่งเสรมิใหแ้พทยผ์ูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมมคีวามรูแ้ละความสามารถประยุกต์ความรู้
พืน้ฐานและกระบวนการทางวทิยาศาสตรใ์นสาขาวชิาฯ และมกีารบูรณาการระหว่างการฝึกอบรมกบัการ
วจิยัอยา่งเพยีงพอและสมดุล 

๙.๖ เปิดโอกาสใหม้กีารฝึกอบรมในสถาบนัอื่น ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ   
๙.๗ มทีรพัยากรบุคคลเพื่อช่วยในการด าเนินการฝึกอบรมและกจิกรรมอื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งทัง้จาก

ภาควชิาฯ และจากสว่นกลางของคณะแพทยศาสตร ์ไดแ้ก่ ทรพัยากรบุคคลดา้นแพทยศาสตรศกึษา และ
หน่วยสง่เสรมิวจิยั เพือ่ช่วยในการจดัท าและปรบัปรงุแผนการฝึกอบรม เป็นตน้ 
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๑๐. การประเมินแผนการฝึกอบรม/หลกัสตูร     
 อนุสาขาฯ มกีารก ากบัดูแลการฝึกอบรมใหเ้ป็นไปตามแผนการฝึกอบรม/หลกัสตูรเป็นประจ า มี
การประเมนิแผนการฝึกอบรม/หลกัสตูรเป็นระยะ ๆ [ภาคผนวก ๘: กระบวนการบรหิารจดังานการศกึษา
และการด าเนินการของอนุสาขาฯ] และมีการแสวงหาข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับโครงการฝึกอบรม 
(program evaluation) [ภาคผนวก ๑๔: กระบวนการบรหิารจดัการก ากบัตดิตามโครงการฝึกอบรม และ
ภาคผนวก ๑๓.๒: แบบประเมนิโครงการฝึกอบรม (Program Evaulation)] จากอาจารยผ์ูใ้หก้ารฝึกอบรม 
แพทย์ผู้เขา้รบัการฝึกอบรม ผู้ใช้บณัฑติรงัสแีพทย์ ผู้มสี่วนได้ส่วนเสยีหลกั (principle stakeholeder) 
และผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีอื่นๆ   
  อนุสาขาฯ มรีะบบกลไกส าหรบัการประเมนิหลกัสตูร และน าไปใชจ้รงิ โดยการประเมนิแผนการ
ฝึกอบรม/หลกัสตูรจะครอบคลุมประเดน็ดงัน้ี พนัธกจิของแผนการฝึกอบรม/หลกัสตูร ผลลพัธก์ารเรยีนรู้
ที่พงึประสงค์แผนการฝึกอบรม ขัน้ตอนการด าเนินงานของแผนการฝึกอบรม การวดัและประเมนิผล 
พฒันาการของผู้รบัการฝึกอบรม ทรพัยากรทางการศึกษา คุณสมบตัิของอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม 
ความสมัพนัธร์ะหว่างนโยบายการรบัสมคัรผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมและความต้องการของระบบสุขภาพ ขอ้
ควรปรบัปรุง โดยมกีารสรุปผลการประเมนิและรายงานผลการประเมนิแจง้ในทีป่ระชุมคณะกรรมการการ
ฝึกอบรมฯ ในระดบัภาควชิาและระดบัคณะฯ [ภาคผนวก ๑๑.๒: ค าสัง่ภาควชิาฯ แต่งตัง้คณะกรรมการ
การศกึษาหลงัปรญิญาและคณะกรรมการหลกัสตูรฯ] เพื่อพจิารณาประเดน็ทีค่วรปรบัปรุงในขอ้บกพร่อง
และพฒันาหลกัสตูรต่อไป 
 
๑๑. การทบทวนและการพฒันา 
 อนุสาขาฯ  มกีารทบทวน/พฒันาหลกัสตูรการฝึกอบรมเป็นระยะ ในการปรบักระบวนการ และ
แก้ขอ้บกพร่องที่ตรวจพบในด้านโครงสร้าง พนัธกิจ เน้ือหา ผลลพัธ์ และสมรรถนะของผู้ส าเร็จการ
ฝึกอบรม รวมถงึการวดัและการประเมนิผล และสภาพแวดลอ้มในการฝึกอบรมใหท้นัสมยัอยูเ่สมอ โดยมี
การก าหนดกระบวนการก ากบัตดิตามประเมนิผลการปฏบิตังิาน [ภาคผนวก ๑๔: กระบวนการบรหิาร
จดัการก ากบัตดิตามโครงการฝึกอบรม, ภาคผนวก ๑๕: กระบวนการตดิตามทบทวนและพฒันาแผนการ
ฝึกอบรม และภาคผนวก ๑๓.๒: แบบประเมนิโครงการฝึกอบรม (Program Evaluation)] และมกีาร
รายงานผลการทบทวนโครงการฝึกอบรมแจง้ในทีป่ระชุมคณะกรรมการการฝึกอบรมฯ ในระดบัภาควชิา
และระดบัคณะฯ รบัทราบ รวมถงึการแจง้ผลการทบทวนและพฒันาหลกัสตูรฯ ใหร้าชวทิยาลยัรงัสแีพทย์
และแพทยสภารบัทราบอยา่งน้อยทุก ๕ ปี 
 
๑๒. ธรรมาภิบาลและการบริหารจดัการ 

อนุสาขาฯ มรีะบบธรรมาภบิาลและมคีวามโปรง่ใสในการด าเนินการดา้นการบรหิารการฝึกอบรม 
โดยก าหนดใหป้ระธานคณะกรรมการหลกัสตูร ท าหน้าทีใ่นฐานะผูน้ าและบรหิารจดัการการฝึกอบรม มี
คณะกรรมการฯ ชุดต่าง ๆ ท าหน้าทีด่ าเนินการการจดัการฝึกอบรม ก ากบัตดิตามกระบวนการต่าง ๆ ให้
เป็นไปตามหลกัสตูรฯ  
     ประธานคณะกรรมการหลกัสตูร มหีน้าทีเ่ป็นผูน้ าและบรหิารจดัการการฝึกอบรม โดยท าหน้าที่
ออกแบบหลกัสูตรตามกฎขอ้บงัคบัของแพทยสภา ราชวิทยาลยัฯ ท าหน้าที่ก ากบั ดูแล ติดตามการ
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ด าเนินการใหไ้ดบ้ณัฑติทีม่คีุณลกัษณะตามพนัธกจิ และสมรรถนะทีก่ าหนดไวใ้นหลกัสูตร และทบทวน
พฒันาหลกัสตูรใหม้คีุณภาพและทนัสมยั 
   ในระดบัคณะ มคีณบดแีละคณะกรรมการประจ าคณะมหีน้าทีร่บัผดิชอบในการก าหนดนโยบาย
ดา้นการศกึษาหลงัปรญิญา และเป็นผูน้ าในการน านโยบายสู่การปฏบิตัผิ่านภาควชิาที่รบัผดิชอบ รอง
คณบดฝ่ีายการศกึษาหลงัปรญิญามหีน้าทีร่บัผดิชอบในการก ากบัดแูลการจดัการศกึษาและการฝึกอบรม
หลงัปรญิญาใหเ้ป็นไปตามเกณฑห์ลกัสตูรแต่ละหลกัสตูร 

อนุสาขาฯ บรหิารจดัการหลกัสูตรให้สอดคล้องกบักฎระเบียบที่ก าหนดโดยราชวทิยาลยัรงัสี
แพทย์ฯ และแพทยสภา ได้แก่ การรบัสมคัรแพทย์ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม [ภาคผนวก ๑๑.๖: ประกาศ
ภาควชิาฯ การรบัสมคัรและเกณฑก์ารคดัเลอืกแพทยป์ระจ าบา้นอนุสาขาฯ] กระบวนการฝึกอบรม การ
วดัและประเมนิผล  และผลลพัธข์องการฝึกอบรมทีพ่งึประสงค ์ การออกเอกสารทีแ่สดงถงึการส าเรจ็การ
ฝึกอบรมในแต่ละระดบั  หรอืหลกัฐานอยา่งเป็นทางการอื่นๆ ทีส่ามารถใชเ้ป็นหลกัฐานแสดงการผา่นการ
ฝึกอบรมในระดบันัน้ๆ ไดท้ัง้ในประเทศและต่างประเทศ  และพฒันาคุณภาพหลกัสตูรเป็นระยะๆ อย่าง
สม ่าเสมอ  

อนุสาขาฯ เลง็เหน็ความส าคญัในการพฒันาความรูข้องแพทยผ์ูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม อาจารยผ์ูใ้ห้
การฝึกอบรมจะใชก้ารสงัเกต ซกัถาม แนะน าการศกึษาเพิม่เตมิใหเ้หมาะสมกบัแพทยผ์ูร้บัการฝึกอบรม
แต่ละคน และจากผลการสอบเลื่อนระดบัชัน้ หากพบว่าแพทยผ์ูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมมรีะดบัความรูต้ ่ากวา่
เกณฑ ์จะมกีารทดสอบเพิม่เตมิและแนะน าแกไ้ขการเรยีน เพื่อใหเ้กดิความรู ้ความช านาญทีส่อดคล้อง
กบัสมรรถนะ เป็นมาตรฐานเดยีวกนั  

ภาควชิาฯ  มคีณะกรรมการภาควชิาและรองหวัหน้าภาคทุกดา้น มหีน้าทีร่บัผดิชอบจดัสรรและ
กระจายทรพัยากรทีจ่ าเป็นต่อการจดัการฝึกอบรม ใหส้อดคลอ้งกบัหลกัสูตร ขอ้บงัคบัและประกาศการ
รบัรองสถาบนัของแพทยสภา ใหค้ าปรกึษาแก่แพทยผ์ูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมขณะปฏบิตังิาน ท าใหก้ารสอน
และการประเมนิเป็นไปไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ และจดัใหม้บีุคลากรสายสนบัสนุน ดา้นการศกึษาและวจิยั    

 
๑๓. การประกนัคณุภาพการฝึกอบรม 
 อนุสาขาฯ มีการทบทวนและปรบัปรุงกระบวนการฝึกอบรมตามหลกัสูตรฯ และด าเนินการ
ปรบัปรุงยุทธศาสตรข์องอนุสาขาฯ ตามโครงสรา้งการด าเนินงานของคณะฯ และราชวทิยาลยัรงัสแีพทย์
แห่งประเทศไทยเป็นระยะ โดยมปีระเดน็ทีม่กีารทบทวนเพื่อธ ารงรกัษาคุณภาพในการฝึกอบรม ไดแ้ก่ 
การคดัเลอืก การจดัประสบการณ์การเรยีนรูใ้นการฝึกอบรม การวดัและประเมนิผล บทบาทหน้าทีข่อง
อาจารยผ์ูใ้หก้ารฝึกอบรมและแพทยผ์ูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมในหลกัสตูรฯ และผลลพัธข์องแผนการฝึกอบรม 
มกีารสมัมนาหลกัสูตร  การประชุมคณะกรรมการหลกัสูตร และคณะกรรมการการศกึษาหลงัปรญิญา
อย่างสม ่ าเสมอ  อนุสาขาฯ ได้ด าเนินตามนโยบายและกระบวนการของคณะแพทยศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัขอนแก่น ซึ่งมรีะบบและกลไกการประกนัคุณภาพการฝึกอบรมภายในอย่างน้อยทุก ๒ ปี 
[ภาคผนวก ๑๑.๘: ค าสัง่คณะฯ แต่งตัง้ผูต้รวจประเมนิคุณภาพภายใน ระดบัหลกัสตูร] 
  นอกจากน้ี ราชวทิยาลยัรงัสแีพทย์มขีอ้ก าหนดให้สถาบนัฝึกอบรม จะต้องได้รบัการประเมนิ
คุณภาพจากคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบอนุสาขารงัสรี่วมรกัษาของล าตวั ตามเวลาที่ก าหนด
อย่างต่อเน่ืองทุก ๕ ปี โดยมเีกณฑ์รบัรองหลกัสูตรการฝึกอบรมแสดงใน [แบบบนัทกึขอ้มูล ฉบบั ก:



 
 

 

หลกัสตูรการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดอนุสาขารงัสรีว่มรกัษาของล าตวั ฉบบัพ.ศ. ๒๕๖๒ คณะแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลยัขอนแกน่  ๓๔ 

ขอ้มูลตามเกณฑท์ัว่ไปส าหรบัการเป็นสถาบนัฝึกอบรม และแบบบนัทกึขอ้มูลฉบบั ข:ขอ้มูลตามเกณฑ์
เฉพาะส าหรบัการเป็นสถาบนัฝึกอบรม]  
 ราชวทิยาลยัรงัสแีพทยแ์หง่ประเทศไทยด าเนินงานภายใตก้ารก ากบัดแูลจากแพทยสภา และเป็น
ผูม้อี านาจหน้าทีใ่นการอนุมตัหิรอืเพกิถอนการฝึกอบรมหากไม่ผ่านเกณฑก์ารประเมินคุณภาพ  โดยมี
เกณฑใ์นการพกัหรอืยกเลกิหลกัสตูรการฝึกอบรมดงัน้ี 

- หากคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ พบว่าหลกัสูตรการฝึกอบรม ไม่มผีูส้มคัรเขา้
รบัการฝึกอบรมตดิต่อกนัเกนิ ๕ ปีให ้“พกั” การประกาศรบัสมคัรผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม
ส าหรบัหลักสูตรไว้ก่อน จนกว่าคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯจะได้ประเมิน
หลกัสตูรการฝึกอบรมนัน้วา่ยงัมคีวามพรอ้มในการฝึกอบรมตามเกณฑท์ีก่ าหนด 

- หากคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ พบว่า หลกัสูตรการฝึกอบรมใดไม่มผีูส้มคัร
เข้ารบัการฝึกอบรมติดต่อกันเกิน ๑๐ ปีให้ “ยกเลิก” การเป็นสถาบันฝึกอบรมของ
สถาบันฝึกอบรมหลักหรือของสถาบนัร่วมฝึกอบรมกลุ่มนัน้ และให้ท าเรื่องแจ้งราช
วทิยาลยัรงัสแีพทยแ์ห่งประเทศไทยเสนอแพทยสภาเพื่ออนุมตั ิหากสถาบนัฝึกอบรมมี
ความประสงคจ์ะขอเป็นสถาบนัฝึกอบรมอกี ใหด้ าเนินการขออนุมตัเิป็นสถาบนัฝึกอบรม
ใหม ่

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

หลกัสตูรการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดอนุสาขารงัสรีว่มรกัษาของล าตวั ฉบบัพ.ศ. ๒๕๖๒ คณะแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลยัขอนแกน่  ๓๕ 

ภาคผนวก ๑ 

รายนามคณะอนุกรรมการจดัท าเกณฑห์ลกัสตูรอบรมแพทยป์ระจ าบา้น 

อนุสาขารงัสีรว่มรกัษาของล าตวั  

ภาควิชารงัสีวิทยา คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัขอนแก่น  
ฉบบัปรบัปรงุ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 
 

๑. หวัหน้าภาควชิารงัสวีทิยา  ทีป่รกึษา  
๒. รศ.พญ.รสวนัต ์อารมีติร  ทีป่รกึษาและผูเ้ชีย่วชาญดา้นแพทยศ์าสตรศ์กึษา 
๓. ศ.พญ.เอมอร ไมเ้รยีง   ทีป่รกึษา 
๔. ศ.นพ.วลัลภ เหล่าไพบูลย ์     ทีป่รกึษา 
๕. อ.พญ.จติราภรณ์ วงศว์วิฒัน์ไชย ประธานกรรมการ 
๖. อ.พญ.วเิวยีน คลงับุญครอง  รองประธานกรรมการ 
๗. อ.นพ.อนุชา อาฮยูา   กรรมการ   
๘. หัวหน้าแพทย์ผู้รับการฝึกอบรม  กรรมการ 

๙. นางเจษฏา ศรบีุญเลศิ  กรรมการ   
๑๐. นางวราภรณ์ พงษ์อนิทรว์งษ์  กรรมการ  
๑๑. นางสุกญัญา บุญผอ่งเสถยีร  กรรมการและเลขานุการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 

หลกัสตูรการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดอนุสาขารงัสรีว่มรกัษาของล าตวั ฉบบัพ.ศ. ๒๕๖๒ คณะแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลยัขอนแกน่  ๓๖ 

ภาคผนวก ๒ 
 

 



 
 

 

หลกัสตูรการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดอนุสาขารงัสรีว่มรกัษาของล าตวั ฉบบัพ.ศ. ๒๕๖๒ คณะแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลยัขอนแกน่  ๓๗ 

 
 
 
 
 
 



 
 

 

หลกัสตูรการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดอนุสาขารงัสรีว่มรกัษาของล าตวั ฉบบัพ.ศ. ๒๕๖๒ คณะแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลยัขอนแกน่  ๓๘ 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

หลกัสตูรการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดอนุสาขารงัสรีว่มรกัษาของล าตวั ฉบบัพ.ศ. ๒๕๖๒ คณะแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลยัขอนแกน่  ๓๙ 

 
 
 
 
 
 



 
 

 

หลกัสตูรการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดอนุสาขารงัสรีว่มรกัษาของล าตวั ฉบบัพ.ศ. ๒๕๖๒ คณะแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลยัขอนแกน่  ๔๐ 

 



 
 

 

หลกัสตูรการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดอนุสาขารงัสรีว่มรกัษาของล าตวั ฉบบัพ.ศ. ๒๕๖๒ คณะแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลยัขอนแกน่  ๔๑ 

 

 



 
 

 

หลกัสตูรการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดอนุสาขารงัสรีว่มรกัษาของล าตวั ฉบบัพ.ศ. ๒๕๖๒ คณะแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลยัขอนแกน่  ๔๒ 

ภาคผนวก ๓ 
เกณฑก์ารเปิดหลกัสตูรฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้น 

อนุสาขารงัสีรว่มรกัษาของล าตวั ฉบบัปรบัปรงุ พ.ศ. ๒๕๖๒  
 

๑.  เกณฑท์ัว่ไปส าหรบัสถาบนัฝึกอบรม 

๑.๑ คณุสมบติัทัว่ไป 

ก. ไดร้บัการรบัรองคุณภาพ หรอืก าลงัด าเนินการพฒันาเพือ่การรบัรองคุณภาพ 
ข. มบีรรยากาศทางวชิาการในลกัษณะสงัคมนักวชิาการเพื่อเสรมิสรา้งคุณสมบตัใินการใฝ่

รูใ้หแ้ก่ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม 
ค. มรีะบบการบรหิารจดัการทีด่ี มสีถานที่เครื่องมอือุปกรณ์และจ านวนผูป่้วยทัง้ประเภท

ผูป่้วยในและผูป่้วยนอกพอเหมาะแก่การฝึกอบรม และผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมไดม้สี่วน
ด าเนินการดแูลรกัษาและใหบ้รกิารกบัผูป่้วยโดยตรง 

ง. มหีน่วยงานเทยีบเท่าภาควชิาในคณะแพทยศาสตร ์วทิยาลยัแพทยศาสตร ์หรอืแผนก
ในโรงพยาบาลเป็นผูร้บัผดิชอบด าเนินการโดยผูบ้รหิารของคณะแพทยศาสตร ์วทิยาลยั
แพทยศาสตร์หรอืโรงพยาบาลที่รบัผดิชอบด าเนินการต้องไม่มผีลประโยชน์ส่วนตวัที่
อาจขดัขวางการบรหิารงานและการพฒันางานการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอด 

จ. มีปณิธานและพนัธกิจระบุไว้ชัดเจนว่ามุ่งผลิตแพทย์ประจ าบ้านต่อยอดที่มีความรู้
ความสามารถและคุณสมบตัิสอดคล้องกับหลักสูตรและมีความสามารถในการเป็น
นักวชิาการและที่จะศกึษาต่อเน่ืองได้ และมวีตัถุประสงค์ของหลกัสูตรที่สอดคล้องกบั
พนัธกจิ 

ฉ. มรีะบบบรหิารงานทีช่ดัเจนเพือ่สนบัสนุนการจดัการฝึกอบรมใหบ้รรลุตามปณิธานไดแ้ก่
การบรหิารงานทัว่ไป การบรหิารการศกึษา เป็นตน้ ระบบบรหิารงานดงักล่าวใหท้ าเป็น
ระเบียบของคณะแพทยศาสตร์ วิทยาลยัแพทยศาสตร์ สถาบนัทางการแพทย์ หรอื
โรงพยาบาล และประกาศใหผู้เ้กีย่วขอ้งทราบทัว่กนั 

ช. มีแพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนเพียงพอรับผิดชอบในสาขาที่ฝึกอบรมและในสาขา
เกีย่วขอ้ง และมคีวามมุง่มัน่ความเตม็ใจในการเป็นอาจารยป์ระจ าหลกัสตูรฝึกอบรม 

ซ. ในระยะเริม่แรก (ประมาณ ๕ ปี) คณะแพทยศาสตร ์วทิยาลยัแพทยศาสตร ์สถาบนัทาง
การแพทย ์หรอืโรงพยาบาลทีข่อเปิดด าเนินการฝึกอบรม อาจพจิารณาท าความตกลง
กบัคณะแพทยศาสตร ์วทิยาลยัแพทยศาสตร ์สถาบนัทางการแพทย ์หรอืโรงพยาบาลที่
มปีระสบการณ์ด าเนินการเปิดหลกัสตูรการฝึกอบรมมาแลว้ไม่ต ่ากว่า ๑๐ ปี ใหช้่วยท า
หน้าทีเ่ป็นทีป่รกึษาและชว่ยเหลอืหรอืเป็นสถาบนัสมทบหรอืสถาบนัรว่มในการด าเนิน 
การฝึกอบรม 

ฌ. ก่อนเปิดด าเนินการฝึกอบรม คณะแพทยศาสตร์ วทิยาลยัแพทยศาสตร์ สถาบนัทาง
การแพทย ์หรอืโรงพยาบาล จะตอ้งด าเนินการใหแ้พทยสภารบัรองหลกัสตูรของสถาบนั
ฝึกอบรม เพื่อใหผู้ส้ าเรจ็การฝึกอบรมมสีทิธิเ์ขา้สอบเพื่อวุฒบิตัรฯและจะต้องมคีวาม



 
 

 

หลกัสตูรการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดอนุสาขารงัสรีว่มรกัษาของล าตวั ฉบบัพ.ศ. ๒๕๖๒ คณะแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลยัขอนแกน่  ๔๓ 

พร้อมในการจดัการฝึกอบรม และทรพัยากรต่างๆ โดยเฉพาะอาจารย์ สื่อการศกึษา 
และอุปกรณ์การฝึกอบรมครบถ้วนตามเกณฑท์ี่ก าหนด ทัง้น้ีจะต้องมแีผนด าเนินงาน
ระยะ ๕ ปีที่มคีวามชดัเจนและเป็นไปได้ โดยแผนปฏบิตัิการจะต้องแสดงใหเ้หน็ว่ามี
ความพรอ้มดงักล่าวก่อนเริม่การฝึกอบรม แต่ละชัน้ปีอยา่งน้อย ๑ ปีการศกึษา 

ญ. ในกรณีที่เป็นสถาบนัฝึกอบรมภาคเอกชน นอกจากจะต้องมคีุณสมบตัติามขอ้ (ก) ถงึ 
(ฌ) แลว้ จะตอ้งไมแ่สวงหาก าไรจากการฝึกอบรมโดยใหจ้ดัตัง้มลูนิธหิรอืกองทุนทีม่ทีุน
ส ารองเพยีงพอในการด าเนินการระยะยาว และใหม้ผีูแ้ทนราชวทิยาลยั/วทิยาลยัหรอื
สมาคมวชิาชพีทีร่บัผดิชอบดูแลการฝึกอบรมเป็นกรรมการของมูลนิธหิรอืกองทุนโดย
ต าแหน่ง 

๑.๒ หน่วยงานกลางพืน้ฐาน สถาบนัฝึกอบรมนัน้ จะตอ้งมหีน่วยงานกลางใหบ้รกิารดงัต่อไปน้ี 
ก.  ห้องปฏิบติัการส าหรบัการชนัสตูร สถาบนัฝึกอบรมจะตอ้งมกีารใหบ้รกิารตรวจทาง

ห้องปฏิบัติการ หรือติดต่อขอรบับริการตรวจทางห้องปฏิบัติการให้ครอบคลุมการ
ชันสูตรประเภทพื้นฐานและประเภทจ าเพาะที่จ าเป็นส าหรับการฝึกอบรม ซึ่ง
หอ้งปฏบิตัิการต้องมพียาธแิพทย์หรอืแพทย์หรอืบุคลากรอื่นที่มคีวามรูค้วามช านาญ
เป็นผูค้วบคุม 
• ห้องปฏิบติัการด้านพยาธิวิทยากายวิภาค สามารถทีจ่ะท าการตรวจศพ ตรวจชิน้

เน้ือ และสิง่สง่ตรวจทางเซลลว์ทิยาทีไ่ดจ้ากการผา่ตดัหรอืการท าหตัถการ สามารถ
เตรยีมสไลดช์ิน้เน้ือเยื่อและสิง่ส่งตรวจเพื่อตรวจดว้ยกลอ้งจุลทรรศน์ไดเ้อง พยาธิ
แพทย์ต้องมเีวลา มคีวามสามารถ และเต็มใจใหค้ าปรกึษาหารอื หรอืสอนแพทย์
ประจ าบา้นทุกสาขาได ้อตัราการตรวจศพซึง่เปรยีบเสมอืนดชันีชีบ้่งความสนใจทาง
วิชาการ และความใส่ใจในการค้นหาสาเหตุ การด าเนินโรค และการประเมิน
ผลการรกัษาของแพทยใ์นโรงพยาบาลนัน้จะตอ้งไมน้่อยกวา่รอ้ยละ ๑๐ ของจ านวน
ผูป่้วยทีถ่งึแก่กรรม (ไมร่วมการตรวจศพทางดา้นนิตเิวชศาสตร)์ การตรวจศพ การ
ตรวจชิ้นเน้ือ และการตรวจทางเซลล์วทิยาต้องกระท าโดยครบถ้วนจนสามารถให้
การวนิิจฉัยขัน้สุดทา้ยและต้องมรีายงานการตรวจเก็บไวเ้ป็นหลกัฐานทุกราย ใน
กรณีทีอ่ตัราการตรวจศพของสถาบนัฝึกอบรมไมถ่งึเกณฑท์ีก่ าหนด สถาบนัจะตอ้ง
แสดงหลกัฐานทีบ่่งชีถ้งึความสนใจทางวชิาการและความใส่ใจในการคน้หาสาเหตุ 
การด าเนินโรคและการประเมนิผลการรกัษาของแพทย์ในโรงพยาบาล ด้วยการ
ตรวจทางพยาธวิทิยาหรอืการตรวจอื่นๆ 

• ห้องปฏิบติัการด้านพยาธิวิทยาคลินิกหรือเวชศาสตร์ชันสูตร สามารถ
ให้บรกิารตรวจด้านโลหติวทิยา เคมคีลินิก จุลทรรศนศาสตร์ จุลชวีวทิยา วทิยา
ภูมิคุ้มกนั ได้เป็นประจ า รวมทัง้จะต้องมีการให้บริการทางด้านธนาคารเลือดที่
จ าเป็นส าหรบัการฝึกอบรม 

ข.  หน่วยรงัสีวิทยา สถาบนัฝึกอบรมจะตอ้งมรีงัสแีพทย์ร่วมรกัษาของล าตวัผูท้รงคุณวุฒ ิ
สามารถตรวจและรกัษาทางรงัสรีว่มรกัษาของล าตวัทีจ่ าเป็นส าหรบัการฝึกอบรมได ้
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ค.  ห้องสมุดทางแพทย์ สถาบันฝึกอบรมจะต้องมีห้องสมุดซึ่งมีต ารามาตรฐานทาง
การแพทย์ วารสารการแพทย์ที่ใช้บ่อยและหนังสอืดรรชนีส าหรบัช่วยค้น รายงานที่
ตีพิมพ์ในวารสารส าหรับให้แพทย์ประจ าบ้านใช้ ได้สะดวก ซึ่งอาจเป็นรูปแบบ
อเิลก็ทรอนิกสก์ไ็ด ้

ง.  หน่วยเวชระเบียนและสถิติ สถาบนัฝึกอบรมจะตอ้งจดัใหผู้ป่้วยทุกคนมแีฟ้มประจ าตวั
ซึ่งบนัทกึประวตัผิลการตรวจร่างกายการสัง่การรกัษาที่เป็นมาตรฐานและมรีะบบการ
จดัเกบ็คน้หาและการประมวลสถติทิีม่ปีระสทิธภิาพ 

๑.๓ หน่วยงานทางด้านคลินิกท่ีเก่ียวกบัการดูแลรกัษาผู้ป่วยสาขาท่ีฝึกอบรม สถาบนั
ฝึกอบรมจะต้องมหีน่วยงานทางคลนิิกที่ส าคญั ได้แก่ อายุรศาสตร์ ศลัยศาสตร์ กุมารเวชศาสตร์ สูติ
ศาสตร-์นรเีวชวทิยา เพือ่ใหก้ารดแูลรกัษาผูป่้วยในสาขาทีฝึ่กอบรมหากจ าเป็น 

๑.๔ กิจกรรมวิชาการ สถาบันฝึกอบรมจะต้องจัดให้มีกิจกรรมวิชาการสม ่าเสมอ ทัง้ใน
หน่วยงานทีร่บัผดิชอบในสาขาทีฝึ่กอบรม ทีม่กีารจดัประสบการณ์การเรยีนรู ้โดยเน้นใหผู้เ้ขา้ฝึกอบรมมี
ส่วนร่วมรบัผดิชอบในการเตรยีม น าเสนอ อภปิราย และเรยีนรูด้ว้ยตนเอง เช่น กจิกรรม  journal club 
หรอื กจิกรรมวชิาการระหว่างหน่วยงานหรอืระดบัโรงพยาบาล (Interdepartmental conferences) อาทิ
เ ช่ น  tumor conference, morbidity/ mortality conference, clinicopathological conference ฯ ล ฯ 
นอกจากน้ี ควรสนบัสนุนใหผู้เ้ขา้รบัการฝึกอบรมไดร้ว่มประชุมวชิาการนอกสถาบนัฝึกอบรมตามโอกาส
สมควร  
 
๒.  เกณฑเ์ฉพาะส าหรบัสถาบนัฝึกอบรม 
 สถาบนัฝึกอบรมอนุสาขารงัสรี่วมรกัษาของล าตวัจะต้องได้รบัการรบัรองจากราชวิทยารงัสี
แพทย์แห่งประเทศไทย โดยมสีถานที่ เครื่องมอือุปกรณ์ จ านวนผู้ป่วย การบรกิาร และผู้ด าเนินการ
ฝึกอบรม เป็นไปตามเกณฑ์ที่คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ อนุสาขารงัสรี่วมรกัษาของล าตวั  
ก าหนด โดยความเหน็ชอบของราชวทิยาลยัรงัสแีพทยแ์ห่งประเทศไทยและแพทยสภาดงัน้ี 
 ๒.๑ มีจ านวนและคณุวฒิุของแพทยผ์ูใ้ห้การฝึกอบรมท่ีเหมาะสม 
 สถาบนัฝึกอบรมจะตอ้งมแีพทยซ์ึง่ไดร้บัวุฒบิตัรหรอืหนังสอือนุมตัฯิ อนุสาขารงัสรีว่มรกัษาของ
ล าตวั  ใหเ้ป็นอาจารยผ์ูส้อนเตม็เวลาอย่างน้อย ๒ คน และอาจารยผ์ูท้ าหน้าทีห่วัหน้าสถาบนัฝึกอบรม 
หรอืประธานการฝึกอบรมจะตอ้งปฏบิตังิานทางดา้นรงัสรีว่มรกัษามาแลว้ไมน้่อยกวา่ ๕ ปี 
 ๒.๑.๑ มีสถานท่ีและเครื่องมืออุปกรณ์ท่ีเพียงพอส าหรบังานบริการและการฝึกอบรม อนุ
สาขารงัสรีว่มรกัษาของล าตวั ไดแ้ก่ 

(๑)  เครือ่งถ่ายเอกซเรยธ์รรมดา  
(๒)  เครือ่งถ่ายเอกซเรยเ์คลื่อนที ่(Portable X-ray machine) 
(๓)  เครือ่ง Fluoroscopy  
(๔)  เครือ่งเอกซเรยต์รวจหลอดเลอืด (Angiographic unit) หรอืเครือ่ง Digital subtraction 

angiography ในสถาบนัฝึกอบรม หรอืในสถาบนัฝึกอบรมสมทบ หรือในสถาบนัร่วมฝึกอบรม หรอืใน
สถาบนัฝึกอบรมกจิกรรมเลอืก 

(๕)  เครือ่ง Ultrasonography (US) และ Color-Doppler Ultrasound  
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(๖)  เครือ่งเอกซเรยค์อมพวิเตอร ์(Computed tomography scanner) 
(๗)  เครือ่งเอม็อารไ์อ (Magnetic resonance system) ในสถาบนัฝึกอบรม หรอืในสถาบนั

ฝึกอบรมสมทบ หรอืในสถาบนัรว่มฝึกอบรม หรอืในสถาบนัฝึกอบรมกจิกรรมเลอืก 
(๘)  Radiation protection มกีารป้องกนัอนัตรายจากรงัสตีามมาตรฐานของส านักงาน

พลงังานปรมาณูเพือ่สนัต ิและการป้องกนัอนัตรายจากรงัส ีกรมวทิยาศาสตรก์ารแพทย์ 
- Film badge หรือ thermoluminescent dosimeter badge ตามจ านวนบุคลากรที่

ปฏบิตังิานดา้นรงัส ี
-  Survey meter อยา่งน้อย ๑ เครือ่ง 
-  เสือ้ตะกัว่พอเพยีงส าหรบับุคลากรทีป่ฏบิตังิาน 
-  ฉากตะกัว่ป้องกนัรงัส ี
-  ป้ายเตอืนและสญัญาณไฟว่า ก าลงัปฏบิตังิาน 

สถานที่และเครื่องมอือุปกรณ์เหล่าน้ี ควรมีความเหมาะสมที่จะรองรบัผูป่้วยที่มคีวามเสี่ยงสูง
นอกจากน้ี ควรมสีถานทีเ่พยีงพอทีจ่ะแสดงภาพวนิิจฉยัเหล่าน้ี เพื่อการแปลผลและใหค้ าปรกึษาแนะน า
แก่แพทยเ์วชปฏบิตั ิควรมสีถานทีแ่ละการบรหิารจดัการทีจ่ะชว่ยในการคน้ควา้ การท างานวจิยัดว้ย 

๒.๑.๒ มีงานบริการทางรงัสีร่วมรกัษาของล าตวัท่ีมีคณุภาพ และจ านวนเพียงพอส าหรบั
การฝึกอบรม สถาบนัฝึกอบรมจะตอ้งเขา้รว่มและมกีจิกรรมประกนัคุณภาพอยา่งใดอยา่งหนึ่งและมงีาน
บรกิารดงัน้ี 

- การตรวจดว้ยเครื่องคลื่นเสยีงความถีส่งูของช่องทอ้ง อุง้เชงิกราน ไทรอยด ์หลอดเลอืด 
กระดกู และกลา้มเน้ือ 

- การตรวจหลอดเลอืดดว้ย Color-Doppler ultrasound หรอื Duplex ultrasound 
- การตรวจหลอดเลอืดดว้ยคลื่นแมเ่หลก็ไฟฟ้า (MRA) 
- การตรวจดว้ยเครื่องเอกซเรยค์อมพวิเตอร ์(CT) ของ ทรวงอก หวัใจ ช่องทอ้ง กระดูก 

ไขสนัหลงั และหลอดเลอืด (CTA) 
- การตรวจและรกัษาดว้ยเครือ่งเอกซเรยห์ลอดเลอืด (DSA) 
- การใช ้imaging guidance ไดแ้ก่ ultrasound, fluoroscopy and CT ในการท า biopsy, 

aspiration, drainage, ablation  
๒.๑.๓ ห้องปฏิบติัการและหน่วยงานสนับสนุน  สถาบนัฝึกอบรมควรมหี้องปฏิบตัิการที่

สามารถใหก้ารสนบัสนุนและรองรบังานวจิยัได ้  
๒.๑.๔ ห้องสมุดและระบบบริการเวชสารสนเทศท่ีเหมาะสมกบัการฝึกอบรม สถาบนั

ฝึกอบรมจะตอ้งมหีอ้งสมุดหรอืระบบบรกิารเวชสารสนเทศทีเ่หมาะสมกบัการฝึกอบรม เป็นแหล่งคน้ควา้
ทางดา้นการแพทยโ์ดยเฉพาะอยา่งยิง่ ทางดา้นรงัสวีทิยาวนิิจฉยั กายวภิาคศาสตร ์พยาธวิทิยา  

๒.๑.๕ กิจกรรมวิชาการ 
สถาบนัฝึกอบรมจะต้องจดัหรือสนับสนุนให้ผู้ฝึกอบรมเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการภายในหรอื

ภายนอกสถาบนัอยา่งสม ่าเสมอ ไดแ้ก่ 
-  การบรรยายอยา่งน้อย ๑๕ ชัว่โมง/ปีการศกึษา 
-  Conference อยา่งน้อย ๑๐ ชัว่โมง/ปีการศกึษา 
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-  Journal club อยา่งน้อย ๔ ชัว่โมง/ปีการศกึษา 
-  Seminar/Topic review อยา่งน้อย ๔ ชัว่โมง/ปีการศกึษา 

 
๓.  สถานภาพของสถาบนัฝึกอบรม 
 สถาบนัฝึกอบรมอาจมสีถานภาพหลายอยา่งตามบทบาทหน้าทีใ่นการฝึกอบรม ดงัน้ี 

๓.๑ สถาบนัฝึกอบรมหลกั ไดแ้ก่  สถาบนัฝึกอบรมทีด่ าเนินการจดัท าหลกัสตูรการฝึกอบรม 
แพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดและไดร้บัอนุมตัจิากแพทยสภาใหเ้ปิดเป็นสถาบนัฝึกอบรม โดยจดัใหผู้เ้ขา้รบั
การฝึกอบรมไดร้บัประสบการณ์จากสถาบนัฝึกอบรมตลอดหลกัสตูร หรอืเป็นเวลาไมต่ ่ากวา่ระยะเวลา ๒ 
ใน ๓ ของหลกัสตูร 
  ๓.๒ สถาบนัฝึกอบรมสมทบ ได้แก่ สถาบนัฝึกอบรมที่ได้รบัอนุมตัิจากแพทยสภาให้เป็น
สถาบนัฝึกอบรมสมทบกบัสถาบนัหลกัเพื่อจดัการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านต่อยอดในส่วนที่สถาบนั
หลกัไม่สามารถจดัประสบการณ์ได ้โดยกจิกรรมดงักล่าวเมื่อรวมกนัแลว้ต้องมรีะยะเวลารวมกนัไม่ต ่า
กวา่ ๓ เดอืน และไมเ่กนิ ๑ ใน ๓ ของระยะเวลาของหลกัสตูร 
  ตวัอย่าง คณะแพทยศาสตร ์.........จดัท าหลกัสตูรการฝึกอบรมฯ สาขา ..........................และ
ขออนุมตัเิปิดเป็นสถาบนัฝึกอบรมรวมทัง้ขอใหค้ณะแพทยศาสตร/์โรงพยาบาล……………..เป็นสถาบนั
ฝึกอบรมสมทบจดักจิกรรม ............... ใหผู้เ้ขา้ฝึกอบรมเป็นเวลา ๖ เดอืน เป็นตน้ 
     ๓.๓ สถาบนัร่วมฝึกอบรม ได้แก่ สถาบนัฝึกอบรมตัง้แต่ ๒ แห่งขึ้นไปที่ด าเนินการจดัท า
หลกัสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านต่อยอดและได้รบัอนุมตัิจากแพทยสภาให้เปิดเป็นสถาบัน
ฝึกอบรมรว่มกนั โดยจดัใหผู้เ้ขา้รบัการฝึกอบรมไดร้บัประสบการณ์จากทุกสถาบนั โดยแต่ละแหง่มเีวลา
ไมต่ ่ากวา่ ๑ ใน ๓ ของระยะเวลาของหลกัสตูร 
  ตวัอย่าง คณะแพทยศาสตร ์.............. ร่วมกบั โรงพยาบาล ................ จดัท าหลกัสตูรการ
ฝึกอบรมฯ สาขา ................... และขออนุมตัเิปิดเป็นสถาบนัรว่มฝึกอบรมโดยผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมไดร้บั
ประสบการณ์จากคณะแพทยศาสตร ์.............. เป็นเวลา ๒ ปี และจากโรงพยาบาล .............เป็นเวลา ๑ 
ปี เป็นตน้ 
        ๓.๔ สถาบนัฝึกอบรมกิจกรรมเลือก ไดแ้ก่ สถาบนัฝึกอบรมทีไ่ดร้บัความเหน็ชอบจากราช
วทิยาลยัรงัสแีพทยแ์ห่งประเทศไทยโดยการพจิารณาของคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบอนุสาขา
รงัสรีว่มรกัษาของล าตวั ใหเ้ป็นสถาบนัฝึกอบรมทีจ่ดัประสบการณ์เพิม่เตมิใหก้บัผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมที่
สนใจไดใ้นลกัษณะของกจิกรรมเลอืก (Elective) โดยมรีะยะเวลาไมเ่กนิ ๓ เดอืน 
  หลกัสตูรอาจจดัใหผู้เ้ขา้รบัการฝึกอบรมไดร้บัประสบการณ์เพิม่เตมิจากสถาบนัฝึกอบรม
กจิกรรมเลอืกได ้โดยจะตอ้งมรีะยะเวลารวมกนัตลอดหลกัสตูรไมเ่กนิระยะเวลาทีค่ณะอนุกรรมการ
ฝึกอบรมและสอบฯอนุสาขารงัสรีว่มรกัษาของล าตวั และราชวทิยาลยัรงัสแีพทยแ์หง่ประเทศไทยก าหนด
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ภาคผนวกท่ี ๔ 

 

ภาคผนวก ๔.๑ Milestones ของแต่ละ EPA  
ภาคผนวก ๔.๒ เน้ือหาของการฝึกอบรม/หลกัสตูร 

Medical knowledge and procedural skill และ Milestones ของแต่ละชัน้ปี 
ภาคผนวก ๔.๓ ความรูด้า้นบรูณาการทัว่ไป 
ภาคผนวก ๔.๔ การวดัและประเมนิผลระหวา่งการฝึกอบรมของแต่ละชัน้ปี 
ภาคผนวก ๔.๕ เกณฑก์ารเลื่อนชัน้ตามมติกิารประเมนิของ WFME ระหวา่งการฝึกอบรม

ของแต่ละชัน้ปี 
ภาคผนวก ๔.๖ Table Specification 
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ภาคผนวก ๔.๑ 

Milestones ของแต่ละ EPA 

EPA 1. Integrate clinical information, interpret examination and formulate diagnosis of vascular & 
non-vascular diseases 
Integrate clinical information 

ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 ระดบั 4 
- รวบรวมขอ้มลูจาก
ประวตั ิตรวจรา่งกาย และ 
Lab ทีส่ าคญัและจ าเป็น
ไมค่รบถว้น และไม่
สามารถสรุปปัญหาได ้
 
 

- รวบรวมขอ้มลูจาก
ประวตั ิตรวจรา่งกาย 
และ Lab ทีส่ าคญัและ
จ าเป็นครบถว้น และไม่
สามารถสรุปปัญหาได ้

- รวบรวมขอ้มลูจาก
ประวตั ิตรวจรา่งกาย และ 
Lab ทีส่ าคญัและจ าเป็น
ครบถว้น แต่สรุปปัญหา
และขอ้ควรระวงัดา้น
ผูป่้วยไมค่รบถว้น 

- รวบรวมขอ้มลูจากประวตั ิ
ตรวจรา่งกาย และ Lab ที่
ส าคญัและจ าเป็นครบถว้น 
สามารถสรุปปัญหาและขอ้
ควรระวงัไดค้รบถว้น 

Imaging protocol 
ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 ระดบั 4 

- ไมส่ามารถเลอืกใช ้
imaging protocol และ 
contrast ทีเ่หมาะสม
เพือ่ใหก้ารวนิิจฉยั 
 
 
 
- ใหค้ าปรกึษาและแนะน า
ทีส่ าคญัเกีย่วกบัการตรวจ
ไมค่รบถว้น 
 
 
 
- ไมต่ระหนกัถงึ
สถานการณ์และปัญหาที่
เกดิขึน้ หรอืไมส่ามารถ
แกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่ง
เหมาะสม 

- เลอืก imaging 
protocol และ contrast 
ทีเ่หมาะสมได ้แต่ไม่
สามารถบอกเหตุผลที่
เลอืก 
 
 
 
- ใหค้ าปรกึษาและ
แนะน าทีส่ าคญั เกีย่วกบั
การตรวจครบถว้น 
 
 
 
- ไมส่ามารถแกไ้ข
ปัญหาทีค่วรแกไ้ด ้แต่
ปรกึษาขอความ
ชว่ยเหลอืในเวลาที่
เหมาะสม 

- เลอืก imaging protocol 
และ contrast ทีเ่หมาะสม 
ทราบขอ้ดหีรอืขอ้เสยี 
และปัญหาทีอ่าจเกดิขึน้ 
แต่แกไ้ขหรอืปรบัเปลีย่น
ไมไ่ด ้
 
 
- ใหค้ าปรกึษาและแนะน า
ทีส่ าคญัครบถว้น และ
สามารถแนะน าทางเลอืก
อื่นในตรวจวนิิจฉยัได ้
 
 
- แกไ้ขปัญหาเหมาะสม
กบัความสามารถของ
ตนเอง และไดป้รกึษาขอ
ความช่วยเหลอืในเวลาที่
เหมาะสม 
 

- เลอืก imaging protocol 
และ contrast ทีเ่หมาะสม 
ทราบขอ้ด ีขอ้เสยี และ
ปัญหาทีอ่าจเกดิขึน้ รวมทัง้
สามารถปรบัเปลีย่น 
imaging protocol ไดอ้ยา่ง
เหมาะสมเมือ่มปัีญหา 
 
- ใหค้ าปรกึษาและแนะน าที่
ส าคญัครบถว้น สามารถ
แนะน าทางเลอืกอื่นในการ
ตรวจวนิิจฉยั รวมทัง้
สามารถอธบิาย
ภาวะแทรกซอ้นหรอืปัญหาที่
อาจเกดิขึน้ 
- สามารถจดัการแกไ้ข
ปัญหาและภาวะแทรกซอ้น
ไดเ้หมาะสม พรอ้มแจง้และ
รายงานสิง่ทีเ่กดิขึน้เพือ่
ป้องกนัการเกดิซ ้าในอนาคต 
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Interpret examination and formulate diagnosis 
ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 ระดบั 4 

- สามารถบรรยาย
ลกัษณะความผดิปกตทิี่
ตรวจพบได ้แต่ยงัไม่
ครบถว้น หรอืตอ้ง
ปรบัปรุง รวมทัง้ไม่
สามารถใหค้วามเหน็ถงึ
ผลการวนิิจฉยัและการ
จ าแนกวนิิจฉยัโรคอยา่ง
ถูกตอ้ง   

- สามารถบรรยาย
ลกัษณะความผดิปกตทิี่
ตรวจพบไดด้ ีแต่ไม่
สามารถใหค้วามเหน็ถงึ
ผลการวนิิจฉยัและการ
จ าแนกวนิิจฉยัโรคอยา่ง
ถูกตอ้ง   

- สามารถบรรยาย
ลกัษณะความผดิปกตทิี่
ตรวจพบไดด้ ีและ
สามารถใหค้วามเหน็ถงึ
ผลการวนิิจฉยัและการ
จ าแนกวนิิจฉยัโรคได้
ถูกตอ้ง แต่ไมย่งัสามารถ
ล าดบัความส าคญั
ก่อนหลงั  
 
  

- สามารถบรรยายลกัษณะ
ความผดิปกตทิีต่รวจพบไดด้ ี
และใหค้วามเหน็ถงึผลการ
วนิิจฉยัและการจ าแนก
วนิิจฉยัโรคไดถู้กตอ้งและให้
ล าดบัความส าคญัก่อนหลงั
ได ้
 

EPA 2. Recommend appropriate procedures and implement management plan 
Consultation and recommendation 

ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 ระดบั 4 
- ใหค้ าปรกึษาและแนะน า
ทีส่ าคญัเกีย่วกบัการท า
หตัถการไมค่รบถว้น 
 
 

- ใหค้ าปรกึษาและ
แนะน าทีส่ าคญั ขอ้ด ี
ขอ้เสยี ขอ้บง่ชีเ้กีย่วกบั
การท าหตัถการได้
ครบถว้น 

- ใหค้ าปรกึษาและแนะน า
ทีส่ าคญั ขอ้ด ีขอ้เสยี ขอ้
บง่ชีเ้กีย่วกบัการท า
หตัถการไดค้รบถว้น และ
สามารถแนะน าทางเลอืก
อื่นในการรกัษาได ้

- ใหค้ าปรกึษาและแนะน าที่
ส าคญั ขอ้ด ีขอ้เสยี ขอ้บง่ชี้
เกีย่วกบัการท าหตัถการได้
ครบถว้น สามารถแนะน า
ทางเลอืกอื่นในการรกัษาได ้
และสามารถอธบิาย
ภาวะแทรกซอ้นจากการท า
หตัถการได ้
 

Implement management plan 
ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 ระดบั 4 

- ไมท่ราบขัน้ตอนการ
เตรยีมผูป่้วยเพือ่ท าหตั
การอยา่งหมาะสม หรอืไม่
ครบถว้น  
 
 
 
 
- เตรยีมอุปกรณ์และ
เครือ่งมอืพืน้ฐาน ยาและ

- ทราบขัน้ตอนการ
เตรยีมผูป่้วยเพือ่ท าหตั
การอยา่งหมาะสมและ
ครบถว้น 
 
 
 
 
- เตรยีมอุปกรณ์และ
เครือ่งมอืพืน้ฐาน ยา

- เตรยีมผูป่้วยก่อนท า
หตัถการไดเ้หมาะสมและ
ครบถว้น แต่ไมท่ราบขอ้
ควรระวงั ภาวะแทรกซอ้น 
หรอืปัญหาทีอ่าจเกดิขึน้ 
 
 
 
- เตรยีมอุปกรณ์และ
เครือ่งมอืพืน้ฐาน ยาและ

- เตรยีมผูป่้วยก่อนท า
หตัถการไดเ้หมาะสมและ
ครบถว้น ทราบขอ้ควรระวงั 
รวมทัง้เตรยีมตวัส าหรบัการ
แกปั้ญหาหรอื
ภาวะแทรกซอ้นทีอ่าจ
เกดิขึน้ 
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เภสชัภณัฑส์ าหรบัท า
หตัถการไมเ่หมาะสม 
หรอืไมค่รบถว้น 

และเภสชัภณัฑส์ าหรบั
ท าหตัถการไดเ้หมาะสม
และครบถว้น 

เภสชัภณัฑส์ าหรบัท า
หตัถการไดเ้หมาะสมและ
ครบถว้น แต่ไมส่ามารถ
อธบิายขอ้ด ีขอ้เสยี และ
ทางเลอืกอื่นในการรกัษา 
 

- เตรยีมอุปกรณ์และ
เครือ่งมอืพืน้ฐาน ยาและ
เภสชัภณัฑส์ าหรบัท า
หตัถการไดเ้หมาะสมและ
ครบถว้น รวมทัง้สามารถ
อธบิายขอ้ด ีขอ้เสยี และ
ทางเลอืกอื่นในการรกัษา 

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

ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 ระดบั 4 
- ขอใหผู้ป่้วยเซน็ใบ
ยนิยอมเลย โดยไมไ่ด้
อธบิาย หรอือธบิายไม่
ถูกตอ้งเหมาะสม 

- อธบิายถงึขอ้บง่ชีข้อง
การตรวจ แลว้จงึขอให้
ผูป่้วยเซน็ใบยนิยอม 

- อธบิายถงึขอ้บง่ชี ้ความ
เสีย่ง และประโยชน์ที่
ผูป่้วยจะไดร้บัการตรวจ 
แลว้จงึขอใหผู้ป่้วยเซน็ใบ
ยนิยอม 

- อธบิายถงึขอ้บง่ชี ้ความ
เสีย่ง และประโยชน์ทีผู่ป่้วย
จะไดร้บัการตรวจ และ
ทางเลอืกอื่น แลว้จงึขอให้
ผูป่้วยเซน็ใบยนิยอม 
 

Pre-procedural management 
ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 ระดบั 4 

- เตรยีมผูป่้วยก่อนท า
หตัถการไดไ้มเ่หมาะสม 
หรอืไมค่รบถว้น 

- เตรยีมผูป่้วยก่อนท า
หตัถการไดเ้หมาะสม 
และครบถว้น 

- เตรยีมผูป่้วยก่อนท า
หตัถการไดเ้หมาะสม และ
ครบถว้น แต่ทราบขอ้ควร
ระวงั ภาวะแทรกซอ้น 
หรอืปัญหาทีอ่าจเกดิขึน้ 
 

- เตรยีมผูป่้วยก่อนท า
หตัถการไดเ้หมาะสมและ
ครบถว้น ทราบขอ้ควรระวงั
และเตรยีมตวัส าหรบัการ
แกปั้ญหาหรอื
ภาวะแทรกซอ้นทีอ่าจ
เกดิขึน้ 
 

EPA 4. Accomplish interventional procedures and post-procedural care 
Accomplish interventional procedures 

ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 ระดบั 4 
- ไมส่ามารถท าหตัการได้
เองภายใตก้ารแนะน าของ
อาจารยอ์ยา่งใกลช้ดิ 
 
- ขณะท าหตัถการ ไม่
สามารถใหค้ าแนะน า
ส าหรบัการตรวจเพิม่เตมิ 

- สามารถท าหตัถการได้
เองภายใตก้ารชีแ้นะของ
อาจารยอ์ยา่งใกลช้ดิ 
 
- ขณะท าหตัถการ 
สามารถใหค้ าแนะน า
ส าหรบัการตรวจ

- สามารถท าหตัถการได้
เองโดยมอีาจารยใ์หค้วาม
ชว่ยเหลอืเมือ่ตอ้งการ 
 
- ขณะท าหตัถการ 
สามารถใหค้ าแนะน าและ
ท าหตัการเพิม่เตมิทีจ่ า

- สามารถท าหตัถการไดเ้อง
และควบคุมผูท้ีม่ ี
ประสบการณ์น้อยกวา่ 
 
- ขณะท าหตัถการ สามารถ
ใหค้ าแนะน าและท าหตัการ
เพิม่เตมิทีจ่ าเป็นได้
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หรอืหตัการอยา่งอื่นที่
จ าเป็นไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 
 
- ไมต่ระหนกัถงึ
สถานการณ์และปัญหา 
(complications) ทีเ่กดิขึน้
ขณะท าหตัถการ 

เพิม่เตมิ หรอืหตัการ
อยา่งอื่นทีจ่ าเป็นไดแ้ต่
ไมเ่หมาะสม หรอืไม่
ครบถว้น 
 
- ตระหนกัถงึปัญหาที่
เกดิขึน้ แต่ไมส่ามารถ
บอกวธิแีกไ้ขปัญหา 
หรอืตอ้งไดร้บัการ
แนะน าและควบคุมของ
อาจารยอ์ยา่งใกลช้ดิ 

เป็นไดเ้หมาะสม แต่ไม่
สามารถบอกเหตุผล ขอ้ดี
หรอืขอ้เสยี และทางเลอืก
อื่นในการรกัษา 
- ตระหนกัถงึปัญหาที่
เกดิขึน้ สามารถ
เตรยีมการการป้องกนั 
และ/หรอืรกัษา
ภาวะแทรกซอ้นไดอ้ยา่ง
เหมาะสม โดยอาจขอ
หรอืไมข่อคาชีแ้นะจาก
อาจารย ์

เหมาะสม พรอ้มระบุเหตุผล 
ขอ้ดหีรอืขอ้เสยี และ
ทางเลอืกในการรกัษา 
 
- ตระหนกัถงึปัญหาทีเ่กดิขึน้ 
สามารถเตรยีมการการ
ป้องกนั และ/หรอืรกัษา
ภาวะแทรกซอ้นจากหตัการ
ทางรงัสรีว่มรกัษาของล าตวั
ไดเ้อง และสามารถใหก้าร
ชีแ้นะหรอืควบคุมผูท้ีม่ ี
ประสบการณ์น้อยกวา่ได ้
 

Post-procedural care 
ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 ระดบั 4 

- ไมส่ามารถดแูลผูป่้วย 
หรอืตระหนกัถงึ
ผลขา้งเคยีงทีอ่าจเกดิขึน้
ต่อผูป่้วยภายหลงัการท า
หตัถการ 

- ตระหนกัถงึ
ผลขา้งเคยีงทีอ่าจ
เกดิขึน้ต่อผูป่้วย
ภายหลงัการท า
หตัถการ แต่ไมส่ามารถ
บอกขัน้ตอนการเฝ้า
ระวงัและวธิแีกไ้ขปัญหา 
หรอืตอ้งไดร้บัการ
แนะน าและควบคุมของ
อาจารยอ์ยา่งใกลช้ดิ 
 

- ตระหนกัถงึผลขา้งเคยีง
ทีอ่าจเกดิขึน้ต่อผูป่้วย
ภายหลงัการท าหตัถการ 
สามารถเตรยีมการการ
ป้องกนั และ/หรอืใหก้าร
ดแูลรกัษาไดอ้ยา่ง
เหมาะสม โดยอาจขอ
หรอืไมข่อค าชีแ้นะจาก
อาจารย ์

- ตระหนกัถงึผลขา้งเคยีงที่
อาจเกดิขึน้ต่อผูป่้วย
ภายหลงัการท าหตัถการ 
สามารถเตรยีมการการ
ป้องกนั และ/หรอืใหก้ารดแูล
รกัษาไดเ้องอยา่งเหมาะสม 
และสามารถใหก้ารชีแ้นะ
หรอืควบคุมผูท้ีม่ ี
ประสบการณ์น้อยกวา่ได ้
 

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

ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 ระดบั 4 
- มกีารรายงานผลไม่
สอดคลอ้งกบัทีไ่ดท้บทวน
ฟิลม์ (review) กบั
อาจารยบ์างสว่น แต่มี
ความส าคญัและมี
ผลกระทบต่อการรกัษา
ผูป่้วย 
 

- มกีารรายงานผลไม่
สอดคลอ้งกบัทีไ่ด้
ทบทวนฟิลม์ (review) 
กบัอาจารยบ์างสว่น แต่
ไมม่ผีลต่อการรกัษา
ผูป่้วย 

- มกีารรายงานผล
สอดคลอ้งกบัทีไ่ดท้บทวน
ฟิลม์ (review) กบั
อาจารย ์แต่ผลรายงาน
ฟิลม์ยงัใชภ้าษาไดไ้ม่
กระชบั/ยงัตอ้งปรบัปรุง 
 

- มกีารรายงานผลสอดคลอ้ง
กบัทีไ่ดท้บทวนฟิลม์ 
(review) กบัอาจารยแ์ละใช้
ภาษาไดถู้กตอ้ง กระชบั 
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Present oral 
ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 ระดบั 4 

- ไมส่ือ่สารกบัผูป่้วยและ
ญาต ิ
 
 
- ไมส่ือ่สารกบัอาจารยผ์ู้
ควบคุมการตรวจ และ
แพทยท์ีเ่กีย่วขอ้ง 

- สือ่สารกบัผูป่้วยดว้ย
ภาษา หรอืใจความทีไ่ม่
ถูกตอ้งเหมาะสม 
 
- สือ่สารกบัอาจารยผ์ู้
ควบคุมการตรวจ และ
แพทยท์ีเ่กีย่วขอ้งไดแ้ต่
ไมช่ดัเจน 

- สือ่สารกบัผูป่้วยอยา่ง
ถูกตอ้งเหมาะสม แต่ไม่
แสดงถงึความเหน็อกเหน็
ใจ 
 
- สือ่สารกบัอาจารยผ์ู้
ควบคุมการตรวจ และ
แพทยท์ีเ่กีย่วขอ้งไดด้เีป็น
สว่นใหญ่ 

- สือ่สารกบัผูป่้วยอยา่ง
เหมาะสม และแสดงใหเ้หน็
ถงึความเหน็อกเหน็ใจ 
 
- สือ่สารกบัอาจารยผ์ูค้วบคุม
การตรวจ และแพทยท์ี่
เกีย่วขอ้งไดด้ ีชดัเจนและ
ถูกตอ้งตลอดเวลา 

EPA 6. Collaborate as a member of an interprofessional team 
ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 ระดบั 4 

- ไมส่ือ่สารกบัผูร้ว่มงาน 
และแพทยท์ีเ่กีย่วขอ้ง 
 
 
- ไมร่บัผดิชอบในหน้าที ่
ทีไ่ดร้บัมอบหมาย 
 

- สือ่สารกบัผูร้ว่มงาน 
แพทยท์ีเ่กีย่วขอ้งไดแ้ต่
ไมช่ดัเจน 
 
 
- รบัผดิชอบในหน้าที ่ที่
ไดร้บัมอบหมาย แต่ไม่
ทนัก าหนดเวลา หรอืท า
ใหเ้กดิ 
ความล่าชา้ทีม่ ี
ผลกระทบต่อการรกัษา
ผูป่้วย 

- สือ่สารกบัผูร้ว่มงาน 
และแพทยท์ีเ่กีย่วขอ้งไดด้ี
เป็นสว่นใหญ่ 
 
 
- รบัผดิชอบในหน้าที ่ที่
ไดร้บัมอบหมาย แต่มี
ความล่าชา้ทีไ่มม่ี
ผลกระทบส าคญัต่อการ
รกัษาผูป่้วย 

- สือ่สารกบัผูร้ว่มงาน และ
แพทยท์ีเ่กีย่วขอ้งไดด้ ี
ชดัเจนและถูกตอ้ง
ตลอดเวลา 
 
- รบัผดิชอบในหน้าที ่ที่
ไดร้บัมอบหมายอยา่งเตม็ที ่
และตรงต่อเวลา 
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ภาคผนวก ๔.๒ 
เน้ือหาของการฝึกอบรม/หลกัสตูร 

 
๑. ความรู้ท่ีเก่ียวกบัรงัสีวิทยาวินิจฉัยโรคหลอดเลือด (diagnostic vascular imaging), 
basic vascular anatomy, principles, indications และ contraindications  
  ๑) Vascular imaging 
 

Medical knowledge Minimum requirement 
Vascular anatomy  Normal vascular anatomy 

 Common variant vascular anatomy 
 Common vascular anastomosis 
 Anatomical correlation with other image modalities 

 
   ๑.๑) Non-invasive vascular imaging  
    ๑.๑.๑) Doppler ultrasound 
    ๑.๑.๒) CTA  
    ๑.๑.๓) MRA  
   ๑.๒) Diagnostic angiography      

๑.๒.๑) Digital subtraction angiogram: basic equipment and imaging 
technique  

    ๑.๒.๒) Patient preparation and patient care 
 

Medical 
knowledge 

Minimum requirement 

Doppler 
ultrasound 

 Lower extremities ; Deep venous thrombosis, popliteal 
artery aneurysms 
 Upper extremities ; deep venous thrombosis 
 Peripheral ; peripheral vascular disease, traumatic injury 
 Renal ; renal artery stenosis, Takayasu, renal transplant 
 Hepatic ; transplant (artery, vein, portal vein), Budd-Chiari 
syndrome, portal hypertension 

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

Minimum requirement 

 Vasculitis 
 Non atherosclerotic inflammatory disease 
 Vascular malformation 
 AVF 
 Endoleak, by pass graft patency 
 Thrombous occlusion (a and v) 
 Vessels stenosis 
 Traumatic vascular injury 
 Venous disease ; May-Thurner syndrome  

 
 
โดยระดบัศกัยภาพ Medical knowledge แบ่งเป็น 
Medical knowledge ระดบัที ่ ๑ : สามารถตรวจวนิิจฉยัโรคชนิดทีม่คีวามส าคญัและพบบ่อย ซึง่
แพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดต้องสามารถตรวจวนิิจฉัยไดด้ว้ยตนเอง และสามารถแนะน าทางเลอืก
การรกัษาทีเ่หมาะสมได ้
Medical knowledge ระดบัที่  ๒ : สามารถตรวจวนิิจฉัยโรคชนิดที่พบน้อยกว่าระดบั ๑ และมี
ความส าคญั ซึง่แพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดควรตรวจวนิิจฉยัได ้ 
Medical knowledge ระดบัที ่ ๓ : สามารถตรวจวนิิจฉัยโรคชนิดทีซ่บัซ้อนซึ่งแพทยป์ระจ าบ้าน
ต่อยอด อาจตรวจวนิิจฉัยได ้หรอืตรวจวนิิจฉัยไดภ้ายใต้การควบคุมของอาจารย ์หรอืสามารถ
เรยีนรูเ้พิม่เตมิไดด้ว้ยตนเอง 
 
โดยระดบัศกัยภาพโดยรวม แบ่งเป็น 
ระดบัที ่ ๑  : สามารถปฏบิตังิาน ในการเลอืก imaging protocol การใช ้contrast agent ใหก้าร
วนิิจฉยัหรอืวนิิจฉยัแยกโรคไดอ้ยา่งเหมาะสม ภายใตก้ารควบคุมของอาจารยอ์ยา่งใกลช้ดิ 
ระดบัที่  ๒  : สามารถปฏบิตังิาน ในการเลอืก imaging protocol การใชเ้ครื่องมอืและ contrast 
agent ใหก้ารวนิิจฉยัหรอืวนิิจฉยัแยกโรคไดอ้ยา่งเหมาะสม ภายใตก้ารชีแ้นะของอาจารย ์
ระดบัที่  ๓  : สามารถปฏบิตังิาน ในการเลอืก imaging protocol การใชเ้ครื่องมอืและ contrast 
ใหก้ารวนิิจฉยัหรอืวนิิจฉยัแยกโรคไดอ้ยา่งเหมาะสม โดยอาจขอหรอืไมข่อค าชีแ้นะจากอาจารย ์
ระดบัที่  ๔  : สามารถปฏบิตังิาน ในการเลอืก imaging protocol การใชเ้ครื่องมอืและ contrast 
ใหก้ารวนิิจฉัยหรอืวนิิจฉัยแยกโรคไดอ้ย่างเหมาะสมสามารถปฏบิตังิาน และใหก้ารวนิิจฉัยหรอื
วนิิจฉยัแยกโรคไดเ้อง และสามารถใหก้ารชีแ้นะหรอืควบคุมผูท้ีม่ปีระสบการณ์น้อยกวา่ได ้  
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    ๒) โรคหรอืภาวะของหลอดเลอืดต่างๆ ทีส่ าคญั 
โดยระดบัศกัยภาพ แบ่งเป็น 
ระดบัที ่ ๑ : สามารถตรวจวนิิจฉัยโรคชนิดทีม่คีวามส าคญัและพบบ่อย ซึ่งแพทยป์ระจ าบา้นต่อ
ยอดต้องสามารถตรวจวนิิจฉยัไดด้ว้ยตนเอง และสามารถแนะน าทางเลอืกการรกัษาทีเ่หมาะสม
ได ้
ระดบัที ่ ๒ : สามารถตรวจวนิิจฉยัโรคชนิดทีพ่บน้อยกว่าระดบั  ๑  และมคีวามส าคญั ซึง่แพทย์
ประจ าบา้นต่อยอดควรตรวจวนิิจฉยัได ้ 
ระดบัที่  ๓ : สามารถตรวจวนิิจฉัยโรคชนิดที่ซบัซ้อนซึ่งแพทย์ประจ าบ้านต่อยอด  อาจตรวจ
วนิิจฉยัได ้หรอืตรวจวนิิจฉยัไดภ้ายใตก้ารควบคุมของอาจารย ์หรอืสามารถเรยีนรูเ้พิม่เตมิไดด้ว้ย
ตนเอง   
 
System Diseases or abnormal conditions ชัน้ปีท่ี ๑ ชัน้ปีท่ี ๒ 

Visceral Hemoptysis ระดบัที ่ ๑-๒ ระดบัที ่ ๒-๓ 
Pulmonary AVM ระดบัที ่ ๑-๒ ระดบัที ่ ๒-๓ 
GI bleeding ระดบัที ่ ๑-๒ ระดบัที ่ ๒-๓ 
Hepatic tumor ระดบัที ่ ๑-๒ ระดบัที ่ ๒-๓ 
Aneurysm ระดบัที ่ ๑-๒ ระดบัที ่ ๒-๓ 
AVM, AVF ระดบัที ่ ๑-๒ ระดบัที ่ ๒-๓ 
Trauma ระดบัที ่ ๑-๒ ระดบัที ่ ๒-๓ 
Reproductive system : myoma uteri, 
placenta previa/accreta, varicocele, BPH 

ระดบัที ่ ๑-๒ ระดบัที ่ ๒-๓ 

Post transplantation ระดบัที ่ ๑-๒ ระดบัที ่ ๒-๓ 
Peripheral Arterial occlusive disease ระดบัที ่ ๑-๒ ระดบัที ่ ๒-๓ 

Vascular injury ระดบัที ่ ๑-๒ ระดบัที ่ ๒-๓ 
Vascular malformation ระดบัที ่ ๑-๒ ระดบัที ่ ๒-๓ 
Vasculitis  ระดบัที ่ ๑-๒ ระดบัที ่ ๒-๓ 

Aortic disease Aortic aneurysm ระดบัที ่ ๑-๒ ระดบัที ่ ๒-๓ 
Endoleak ระดบัที ่ ๑-๒ ระดบัที ่ ๒-๓ 
Dissection ระดบัที ่ ๑-๒ ระดบัที ่ ๒-๓ 
Takayasu ระดบัที ่ ๑-๒ ระดบัที ่ ๒-๓ 

Venous 
disease 

Thrombosis ระดบัที ่ ๑-๒ ระดบัที ่ ๒-๓ 
Venous shunt ระดบัที ่ ๑-๒ ระดบัที ่ ๒-๓ 
May-Thurner disease ระดบัที ่ ๑-๒ ระดบัที ่ ๒-๓ 
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๒.  ความรู้ท่ีเก่ียวกบัเครื่องมือ, อปุกรณ์ และเภสชัภณัฑท่ี์เก่ียวข้องทางรงัสีรงัสีร่วมรกัษา
ของล าตวั (common equipments and medicines in interventional radiology)    

๑) Imaging guidance: fluoroscopy, ultrasound, CT 
โดยระดบัศกัยภาพแบ่งเป็น 
ระดบัที ่ ๑  : สามารถปฏบิตังิานไดภ้ายใตก้ารควบคุมของอาจารยอ์ยา่งใกลช้ดิ 
ระดบัที ่ ๒  : สามารถปฏบิตังิานภายใตก้ารชีแ้นะของอาจารย ์
ระดบัที ่ ๓  : สามารถปฏบิตังิานไดอ้ยา่งเหมาะสม โดยอาจขอหรอืไมข่อค าชีแ้นะจากอาจารย ์
ระดบัที ่ ๔  : สามารถปฏบิตังิานอยา่งเหมาะสมไดเ้อง และสามารถใหก้ารชีแ้นะหรอืควบคุมผูท้ีม่ ี
ประสบการณ์น้อยกวา่ได ้ 

๒ ) Vascular intervention: catheters, guide wires, embolic materials, balloon 
catheters, stents, thrombolytic agents, closure devices 
โดยระดบัศกัยภาพแบ่งเป็น 
ระดบัที่  ๑  : สามารถเลือกใช้เครื่องมือ, อุปกรณ์ และเภสชัภณัฑ์ได้ภายใต้การควบคุมของ
อาจารยอ์ยา่งใกลช้ดิ 
ระดบัที ่ ๒  : สามารถเลอืกใชเ้ครือ่งมอื, อุปกรณ์ และเภสชัภณัฑไ์ดภ้ายใตก้ารชีแ้นะของอาจารย ์
ระดบัที ่ ๓  : สามารถเลอืกใชเ้ครื่องมอื, อุปกรณ์ และเภสชัภณัฑไ์ดอ้ย่างเหมาะสม โดยอาจขอ
หรอืไมข่อค าชีแ้นะจากอาจารย ์
ระดบัที่  ๔  : สามารถเลอืกใชเ้ครื่องมอื, อุปกรณ์ และเภสชัภณัฑไ์ดอ้ย่างเหมาะสมไดเ้อง และ
สามารถใหก้ารชีแ้นะแก่ผูท้ีม่ปีระสบการณ์น้อยกวา่ได ้     
  ๓) Non-vascular intervention: percutaneous access devices (needles and drainage 
catheters), biopsy devices, ablation devices  
โดยระดบัศกัยภาพแบ่งเป็น 
ระดบัที่  ๑  : สามารถเลือกใช้เครื่องมือ, อุปกรณ์ และเภสชัภณัฑ์ได้ภายใต้การควบคุมของ
อาจารยอ์ยา่งใกลช้ดิ 
ระดบัที ่ ๒  : สามารถเลอืกใชเ้ครือ่งมอื, อุปกรณ์ และเภสชัภณัฑไ์ดภ้ายใตก้ารชีแ้นะของอาจารย ์
ระดบัที ่ ๓  : สามารถเลอืกใชเ้ครื่องมอื, อุปกรณ์ และเภสชัภณัฑไ์ดอ้ย่างเหมาะสม โดยอาจขอ
หรอืไมข่อค าชีแ้นะจากอาจารย ์
ระดบัที่  ๔  : สามารถเลอืกใชเ้ครื่องมอื, อุปกรณ์ และเภสชัภณัฑไ์ดอ้ย่างเหมาะสมไดเ้อง และ
สามารถใหก้ารชีแ้นะแก่ผูท้ีม่ปีระสบการณ์น้อยกวา่ได ้
 

 ชัน้ปีท่ี ๑ ชัน้ปีท่ี ๒ 
Imaging guidance Fluoroscopy ระดบัที ่ ๑-๒ ระดบัที ่ ๓-๔ 

Ultrasound ระดบัที ่ ๑-๒ ระดบัที ่ ๓-๔ 
CT  ระดบัที ่ ๑-๒ ระดบัที ่ ๓-๔ 
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 ชัน้ปีท่ี ๑ ชัน้ปีท่ี ๒ 
Vascular 
intervention 

Catheters ระดบัที ่ ๑-๒ ระดบัที ่ ๓-๔ 
Guide wires ระดบัที ่ ๑-๒ ระดบัที ่ ๓-๔ 
Embolic materials ระดบัที ่ ๑-๒ ระดบัที ่ ๓-๔ 
Balloon catheters ระดบัที ่ ๑-๒ ระดบัที ่ ๓-๔ 
Stents ระดบัที ่ ๑-๒ ระดบัที ่ ๓-๔ 
Thrombolytic agents ระดบัที ่ ๑-๒ ระดบัที ่ ๓-๔ 
Prophylactic antibiotics ระดบัที ่ ๑-๒ ระดบัที ่ ๓-๔ 
Anticoagulation  ระดบัที ่ ๑-๒ ระดบัที ่ ๓-๔ 
Non steroidal anti-inflammatory 
drugs and opioids  

ระดบัที ่ ๑-๒ ระดบัที ่ ๓-๔ 

Sedation and analgesia ระดบัที ่ ๑-๒ ระดบัที ่ ๓-๔ 
Chemotherapy agent ระดบัที ่ ๑-๒ ระดบัที ่ ๓-๔ 
Drug reverse effect of opioids ระดบัที ่ ๑-๒ ระดบัที ่ ๓-๔ 
Sclerotherapy agents ระดบัที ่ ๑-๒ ระดบัที ่ ๓-๔ 
Vasodilator agents ระดบัที ่ ๑-๒ ระดบัที ่ ๓-๔ 
Vasoconstrictor agents ระดบัที ่ ๑-๒ ระดบัที ่ ๓-๔ 
Antiemetics  ระดบัที ่ ๑-๒ ระดบัที ่ ๓-๔ 
Bowel antiperistalsis agents ระดบัที ่ ๑-๒ ระดบัที ่ ๓-๔ 
Central line catheter ระดบัที ่ ๑-๒ ระดบัที ่ ๓-๔ 
Closure devices ระดบัที ่ ๑-๒ ระดบัที ่ ๓-๔ 

Non-vascular 
intervention 

Needles ระดบัที ่ ๒-๓ ระดบัที ่ ๓-๔ 
Drainage catheters ระดบัที ่ ๑-๒ ระดบัที ่ ๓-๔ 
Ablation devices  ระดบัที ่ ๑-๒ ระดบัที ่ ๓-๔ 
Biopsy devices  ระดบัที ่ ๑-๒ ระดบัที ่ ๓-๔ 

 
 
๓. หัตถการทางรงัสีรงัสีร่วมรกัษาของล าตัวต่างๆ ท่ีส าคัญ รวมทัง้ anatomy, basic 
principles, indications, contraindications และ complications  
  ๑) Vascular interventional procedures 
   ๑.๑) Arterial system 
     ๑.๑.๑) Visceral 
     ๑.๑.๒) Peripheral 
    ๑.๑.๓) Aortic intervention 
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   ๑.๒) Venous system 
    ๑.๒.๑) Central venous catheters 
    ๑.๒.๒) Venous interventions 
    ๑.๒.๓) Hemodialysis access interventions 
 ๒) Non-vascular interventional procedure 
   ๒.๑) Percutaneous aspiration and biopsy 
   ๒.๒) Percutaneous drainage 
   ๒.๓) Biliary intervention 
   ๒.๔) Percutaneous tumor ablation 
 

 
System Procedures ชัน้ปีท่ี ๑ ชัน้ปีท่ี ๒ 

ระดบัศกัยภาพ ระดบัศกัยภาพ 
Arterial Visceral Chemoembolization of hepatic 

tumor 
๒-๓ ๓-๔ 

DEB-TACE ๑ ๑ 
Radioembolization of liver 
tumor 

๑ ๑ 

Traumatic patient (liver, 
spleen, kidney, pelvic, etc) 

๒-๓ ๔ 

Non traumatic emergency 
patient (GI bleeding, 
hemoptysis, etc) 

๒-๓ ๔ 

Partial splenic embolization for 
hypersplenism 

๑ ๑ 

Uterine fibroid embolization ๑ ๑ 
Renal tumor embolization  ๑ ๑ 
Angioplasty (celiac, SMA, renal 
artery) 

๑ ๑ 

Angioplasty (portal vein , 
hepatic vein) 

๑ ๑ 

Vascular malformation (renal, 
pelvic, etc) 

๑ ๑ 
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System Procedures ชัน้ปีท่ี ๑ ชัน้ปีท่ี ๒ 
ระดบัศกัยภาพ ระดบัศกัยภาพ 

Pulmonary angiogram and 
procedures (AVM, Pulmonary 
embolism) 

- ๑ 

Peripheral Arteriogram ๓-๔ ๔-๕ 
Balloon angioplasty ๑ ๒ 
Endovascular stent ๑ ๒ 
Thrombolysis ๑ ๑ 
Mechanical thrombectomy ๑ ๑ 
Artherectomy ๑ ๑ 
Embolization-Trauma ๑ ๒ 
Embolization-Non-Trauma ๑ ๒ 

Aortic Aortogram ๓-๔ ๔-๕ 
Thoracic aortic stent graft ๑ ๑ 
Abdominal aortic stent graft ๑ ๑ 
Embolization of endoleak  
 

๑ ๒ 

Venous Central 
venous 
catheters 
 

Double lumen ๑-๓ ๔ 
Tunneled-dialysis catheter ๑-๓ ๓-๔ 
Venous port ๑ ๑ 
PICC ๑ ๓-๔ 

Venous 
intervention 

IVC filter insertion   ๑ ๓ 
IVC filter retrieval ๑ ๑ 
Foreign body retrieval ๑ ๑ 
Transjugular Intrahepatic 
Portosystemic Shunt (TIPS) 

- ๑ 

Portal vein embolization (PVE) ๑ ๓ 
Transjugular liver biopsy - ๑ 
Hepatic venous pressure 
gradient measurement 

- ๑ 

Adrenal venous sampling 
(AVS) 
 

๑ ๒ 
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System Procedures ชัน้ปีท่ี ๑ ชัน้ปีท่ี ๒ 
ระดบัศกัยภาพ ระดบัศกัยภาพ 

Hemodialysis 
access 
intervention 

Venoplasty-balloon ๑-๓ ๓-๔ 
Venous stent ๑-๒ ๓-๔ 
Mechanical thrombectomy  ๑ ๑ 
Thrombolysis and infusion 
therapy 

๑ ๑ 

Non-
vascular 

Biopsy, FNA Fluoroscopy guidance ๑ ๓ 
Ultrasoubd guidance ๑-๔ ๔ 
CT guidance ๑-๓ ๔ 

Percutaneous drainage ๑-๔ ๔ 
Percutaneous nephrotomy ๑ ๓ 
Biliary 
intervention 

PTBD ๑-๔ ๔ 
Biliary stent ๑ ๑ 
Cholangioplasty ๑ ๑ 
Percutaneous 
Cholecystostomy 

๑-๒ ๓-๔ 

Tumor 
ablation 

Alcohol injection ๑-๓ ๓-๔ 
RFA, MWA ๑-๓ ๓-๔ 
Cryoablation - ๑ 
IRE - ๑ 

Lymphatic Lymphangiography ๑ ๑ 
Thoracic duct embolization - ๑ 

 
 
โดยศกัยภาพโดยรวม แบ่งเป็น  
ระดบัที ่ ๑ : หตัการทีค่วรรูจ้กั หรอืเคยเป็นผูส้งัเกตการณ์เทา่นัน้ ไมจ่ าเป็นตอ้งปฏบิตัไิด ้ 
ระดบัที ่ ๒ : หตัการทีส่ามารถปฏบิตัไิดภ้ายใตก้ารดแูลอยา่งเตม็ที ่
ระดบัที ่ ๓ : หตัการทีส่ามารถปฏบิตัไิดภ้ายใตก้ารก ากบัดแูล 
ระดบัที ่ ๔ : หตัการทีส่ามารถปฏบิตัไิดโ้ดยไมต่อ้งก ากบัดแูล 
ระดบัที ่ ๕ : หตัการทีส่ามารถก ากบัดแูลผูอ้ื่นปฏบิตัไิด ้
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๓) Complications of interventional procedure 
 ๓.๑) Arterial system 
  ๓.๒) Venous system 
  ๓.๓) Non-vascular  
 
System  ชัน้ปีท่ี ๑ ชัน้ปีท่ี ๒ 

ระดบั
ศกัยภาพ 

ระดบั
ศกัยภาพ 

Arterial Common 
complications 

Puncture site 
Hematoma, Bleeding, Pseudoaneurysm, Thrombosis, 
AV fistula, Nerve damage  
 

๒ ๔ 

Intervention site  
 Dissection, Thrombosis, Inadvertent   
occlusion/embolization, Rupture 
 

๒ ๓ 

Remote  
  

Distal embolization 
 

๑ ๒ 

Contrast/drug allergic reaction 
 

๒ ๔ 

Vagovagal reflex 
 

๑ ๓ 

Renal dysfunction (contrast-
induced nephropathy) 

๒ ๔ 

 Procedure Complications ชัน้ปีท่ี ๑ ชัน้ปีท่ี ๒ 
ระดบั

ศกัยภาพ 
ระดบั

ศกัยภาพ 
Specific 
complications 
of visceral 
interventional 
procedures 

Chemoembolization of 
hepatic tumor, 
DEB-TACE 

Post embolization syndrome ๑ ๓-๔ 
Liver infection/abscess ๑ ๓ 
Biliary complication/ biloma/ 
stricture 

๑ ๒ 

Liver dysfunction / failure ๑ ๒ 
Pulmonary oil embolism ๑ ๒ 
Non target embolization ๑ ๒ 

Radioembolization of 
liver tumor 

Radiation pneumonitis ๑ ๑ 
Radiation gastritis, enteritis ๑ ๑ 
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Traumatic patient 
(liver, spleen, kidney, 
pelvic, etc) 

Non target embolization ๑ ๒ 

Non traumatic 
embolization: GI 
bleeding 

Non target embolization ๑ ๒ 

Non traumatic 
embolization: 
Hemoptysis 

Non target embolization 
 

๑ ๒ 

Transverse myelitis ๑ ๑ 

Other non traumatic 
embolization 

Non target embolization ๑ ๒ 

Partial splenic 
embolization for 
hypersplenism 

Splenic infection/abscess ๑ ๑ 

Uterine fibroid 
embolization 

Post procedural pain (pelvic 
pain) 

๑ ๑ 

Ovarian dysfunction 
 

๑ ๑ 

Renal tumor 
embolization  

Non target embolization ๑ ๑ 

Angioplasty (celiac, 
SMA, renal artery, 
portal vein, hepatic 
vein) 

During procedural pain 
 

๑ ๓ 

Balloon rupture 
 

๑ ๒ 

Stent displacement or  
migration 

๑ ๒ 

In-stent restenosis or 
thrombosis 

๑ ๒ 

Vascular malformation 
(renal,  pelvic, etc) 

Non target embolization ๑ ๑ 

Pulmonary angiogram 
and procedures (AVM, 
Pulmonary embolism) 

Non target embolization,  
 

๑ ๑ 

Cardiovascular complication 
 

๑ ๑ 
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 Procedure Complications ชัน้ปีท่ี ๑ ชัน้ปีท่ี ๒ 
ระดบั

ศกัยภาพ 
ระดบั

ศกัยภาพ 
Specific 
complications 
of peripheral 
interventional 
procedures 

Arteriogram Dissection, embolism, 
vasospasm 

๒-๓ ๓-๔ 

Balloon angioplasty Dissection, embolism, 
vasospasm, ruptured balloon, 
ruptured artery 

๑ ๒ 

Endovascular stent Migration, acute thrombosis ๑ ๒ 

Thrombolysis Local bleeding, distant bleeding, 
embolism 

๑ ๑ 

Mechanical 
thrombectomy 

Distal embolism, vessel wall 
injury, hemoglobinuria 

๑ ๑ 

Artherectomy Distal embolism ๑ ๑ 

Embolization-Trauma Non-target embolization ๒ ๒-๓ 

Embolization-Non-
Trauma 

Non-target embolization ๒ ๒-๓ 

 Procedure Complications ชัน้ปีท่ี ๑ ชัน้ปีท่ี ๒ 
ระดบั

ศกัยภาพ 
ระดบั

ศกัยภาพ 
Specific 
complications 
of aortic 
interventional 
procedures 

Aortogram Dissection, embolism ๑-๒ ๒-๓ 

Thoracic aortic stent 
graft 

Migration, acute thrombosis ๑ ๑ 

Abdominal aortic stent 
graft 

Migration, acute thrombosis, 
visceral organ ischemia 

๑ ๑ 

Embolization of 
endoleak  

Non-target embolization ๑ ๒ 

Venous  Procedure Complications ชัน้ปีท่ี ๑ ชัน้ปีท่ี ๒ 
ระดบั

ศกัยภาพ 
ระดบั

ศกัยภาพ 
Double lumen Bleeding, hematoma ๒ ๔ 
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Central venous 
catheters 

Tunneled-dialysis 
catheter 

Arterial injury 
Venous Thrombosis 
Air emboli 
Cardiac arrythmia 

Venous port 
PICC 

Venous 
intervention 

IVC filter insertion   Bleeding, hematoma 
Cardiac arrythmia 
Venous injury / thrombosis 

๒ ๓ 
IVC Filter Retrieval 
Foreign body  
retrieval 
Transjugular 
Intrahepatic 
Portosystemic Shunt 
(TIPS) 

Bleeding, hematoma 
Cardiac arrythmia 
Venous injury / thrombosis 

๒ ๓ 

Portal vein 
embolization (PVE) 

Bleeding, hematoma 
 Arterial injury, Non-target 
embolization  

๒ ๓ 

Transjugular liver 
biopsy 

Bleeding, hematoma 
Cardiac arrythmia 
Venous injury / thrombosis 

๒ ๓ 

Hepatic venous 
pressure gradient 
measurement 

Bleeding, hematoma 
Cardiac arrythmia 
Venous injury / thrombosis 

๒ ๓ 

Adrenal venous 
sampling (AVS) 

Bleeding, hematoma 
Venous injury  

๒ ๓ 

Hemodialysis 
access 
intervention 

Venoplasty-balloon Bleeding, hematoma, venous 
injury 

๑ ๒ 

Venous stent Bleeding, hematoma, venous 
injury, stent migration, cardiac 
arrythmia 

๑ ๒ 

Mechanical 
Thrombectomy  

Bleeding, hematoma, venous 
injury, emboli, cardiac arrythmia 
 

๑ 
 

๑ 

Thrombolysis and 
infusion therapy 
 

Non vascular procedure ชัน้ปีท่ี ๑ ชัน้ปีท่ี ๒ 
ระดบั

ศกัยภาพ 
ระดบั

ศกัยภาพ 
Common complications Puncture site 

Hematoma, Bleeding, Pseudoaneurysm 
 

๒ ๔ 
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 Procedure Complications ชัน้ปีท่ี ๑ ชัน้ปีท่ี ๒ 
ระดบั

ศกัยภาพ 
ระดบั

ศกัยภาพ 
Specific complications of 
visceral interventional 
procedures 

Tumor ablation Post ablation syndrome ๑ ๓ 
Liver infection/abscess ๑ ๓ 
Biliary complication, biloma ๑ ๒ 
Vascular injury ๑ ๒ 
Adjacent organ injury: stomach, 
bowel, gallbladder, diaphragm, 
lung, etc.  

๑ ๒ 

Skin burn ๑ ๓ 
Pneumothorax, pleural effusion ๑ ๓ 
Tumor seeding ๑ ๒ 

Percutaneous 
drainage: 
abscess 
drainage, biliary 
drainage, 
cholecystostomy  
 

Sepsis ๑ ๓ 
Post procedural pain ๑ ๓ 
Catheter malfunction: clogging, 
dislodgement, leakage 

๑ ๓ 

Percutaneous 
biopsy 

Pneumothorax, hemothorax ๑ ๓ 
Pulmonary air embolism ๑ ๒ 
Vascular injury ๑ ๒ 

 
โดยระดบัศกัยภาพแบ่งเป็น 
ระดบัที ่ ๑ : มคีวามรูพ้ืน้ฐานของขอ้เสยี อนัตราย และภาวะแทรกซอ้นทีอ่าจเกดิขึน้จากหตัการ
ทางรงัสรีว่มรกัษาของล าตวั 
ระดบัที่ ๒ : ตระหนักถงึปัญหาและภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกดิขึน้ระหว่างการตรวจทางรงัสรี่วม
รกัษาของล าตวัของล าตวั และรกัษาภาวะแทรกซอ้นภายใตก้ารควบคุมของอาจารยอ์ยา่งใกลช้ดิ  
ระดบัที ่ ๓ : สามารถเตรยีมการการป้องกนั และ/หรอืรกัษาภาวะแทรกซอ้นจากหตัการทางรงัสี
รว่มรกัษาของล าตวัไดอ้ยา่งเหมาะสม โดยอาจขอหรอืไมข่อค าชีแ้นะจากอาจารย ์
ระดบัที ่ ๔ : สามารถเตรยีมการการป้องกนั และ/หรอืรกัษาภาวะแทรกซอ้นจากหตัการทางรงัสี
รว่มรกัษาของล าตวัไดเ้อง และสามารถใหก้ารชีแ้นะหรอืควบคุมผูท้ีม่ปีระสบการณ์น้อยกวา่ได ้ 
 
 
 
 



 
 

 

หลกัสตูรการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดอนุสาขารงัสรีว่มรกัษาของล าตวั ฉบบัพ.ศ. ๒๕๖๒ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น  ๖๖ 

     ภาคผนวก ๔.๓ 

                                               ความรูด้้านบรูณาการทัว่ไป 
 
  เน้ือหาวชิาเป็นความรูท้ีบ่รูณาการศาสตรต์่างๆทีเ่กีย่วขอ้งกบัการประกอบวชิาชพีเวชกรรมและ 
การแพทยด์า้นรงัสวีทิยา ตลอดจนความรูด้า้นมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตรท์ีเ่สรมิสรา้งปัญญา เจตคตแิละ 
ความเขา้ใจต่อเพือ่นมนุษยแ์ละสงัคม ยกตวัอยา่งเน้ือหาวชิา ดงัน้ี 

1. ความรูด้า้นกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการประกอบวชิาชพีเวชกรรม 
1.1. หลกักฎหมายทัว่ไป ประมวลกฎหมายอาญา ประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์ 

ประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา ประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความแพง่ 
1.2. พระราชบญัญตัวิชิาชพีเวชกรรมพ.ศ. 2525 
1.3. พระราชบญัญตัสิขุภาพแหง่ชาตพิ.ศ. 2550 ฉบบัที ่2 พ.ศ. 2553 
1.4. พระราชบญัญตัหิลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาต ิพ.ศ. 2545 
1.5. พระราชบญัญตัคิุม้ครองผูบ้รโิภค พ.ศ. 2522 ฉบบัที ่2 แกไ้ขเพิม่เตมิ พ.ศ. 2541 
1.6. พระราชบญัญตัวิธิพีจิารณาคดผีูบ้รโิภค พ.ศ. 2551 
1.7. พระราชบญัญตัเิครือ่งมอืแพทย ์พ.ศ. 2551 
1.8. พระราชบญัญตัสิถานพยาบาล พ.ศ. 2541 ฉบบัที ่2 พ.ศ. 2547 
1.9. ขอ้บงัคบัและประกาศของแพทยสภา 

1.10. ประกาศสทิธขิองผูป่้วย สทิธเิดก็ สทิธขิองผูพ้กิารและทุพพลภาพและสทิธมินุษยชน 
2. ความรูด้า้นเวชสารสนเทศและกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 

2.1 ความรูพ้ืน้ฐานดา้นเวชสารสนเทศทีเ่กีย่วขอ้งกบัรงัสวีทิยา 
2.2 กฎหมายดา้นเวชสารสนเทศ 

- พระราชบญัญตัวิา่ดว้ยธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกสพ์.ศ. 2544 
- พระราชบญัญตัวิา่ดว้ยการกระท าความผดิเกีย่วกบัคอมพวิเตอร ์พ.ศ. 2550 

     3. ความรูด้า้นความปลอดภยัของผูป่้วย 
- เน้ือหาหลกัสตูรอา้งองิจาก WHO patient safety curriculum guide  

 4. ความรูด้า้นการจดัการดา้นคุณภาพ 
-  Hospital accreditation 
- JCI 

               5. ความรูด้า้นการจดัการความเสีย่งเมือ่เกดิปัญหาทางการแพทย ์
- Risk management 

     6. ความรูด้า้นมาตรฐานรหสัทางการแพทยท์ีเ่กีย่วขอ้งกบัรงัสวีทิยา 
- ICD 10-TM 



 
 

 

หลกัสตูรการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดอนุสาขารงัสรีว่มรกัษาของล าตวั ฉบบัพ.ศ. ๒๕๖๒ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น  ๖๗ 

    7. ความรูด้า้นมาตรฐานสากลทีเ่กีย่วกบัรงัสวีทิยา 
- DICOM 
- PACS 
- HL7 

- Radiation protection 
  



 
 

 

หลกัสตูรการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดอนุสาขารงัสรีว่มรกัษาของล าตวั ฉบบัพ.ศ. ๒๕๖๒ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น  ๖๘ 

ภาคผนวก ๔.๔  
การวดัและประเมินผลระหว่างการฝึกอบรมของแต่ละชัน้ปี 

 
 

 สามารถท าไดโ้ดย 
๑) ประเมนิสมรรถนะ EPA  

- ประเมนิโดยอาจารยผ์ูใ้หก้ารฝึกอบรมทุก ๑๒ สปัดาห ์ระหวา่งการฝึกอบรม   
- End-of-year global assessment  (เกณฑก์ารเลื่อนชัน้ตามมติกิารประเมนิระหวา่งการ

ฝึกอบรมของแต่ละชัน้ปี)  
 

๒) ประเมนิ Work-base assessment 
 Direct observation procedural skill [ภาคผนวก ๑๓.๑:แบบประเมนิ DOPS] 
 Mini-CEX [ภาคผนวก ๕.๒:แบบประเมนิ Mini-CEX] 
  

๒.๑) Evaluation form for vascular CTA, MRA and color Doppler  
- เมือ่สิน้สดุ ๑๒ เดอืน (ชัน้ปีที ่๑) ตอ้งไดผ้ลประเมนิไดร้ะดบัศกัยภาพอยา่งน้อยระดบั ๔:๑ ครัง้  
  ในโรคหรอืภาวะทีไ่มซ่บัซอ้นและพบไดบ้่อย  
- เมือ่สิน้สดุ ๒๔ เดอืน (ชัน้ปีที ่๒) ตอ้งไดผ้ลประเมนิไดร้ะดบัศกัยภาพอยา่งน้อยระดบั ๔:๑ ครัง้ 
  ในโรคหรอืภาวะทีม่คีวามซบัซอ้น 
๒.๒) Evaluation form for vascular interventional radiology 

  - เมือ่สิน้สดุ ๑๒ เดอืน (ชัน้ปีที ่๑) ตอ้งไดผ้ลประเมนิไดร้ะดบัศกัยภาพอยา่งน้อยระดบั ๔:๑ ครัง้ 
       ในหตัถการกลุ่ม TACE, visceral embolization หรอื central venous catheter 
  - เมือ่สิน้สดุ ๒๔ เดอืน (ชัน้ปีที ่๒) ตอ้งไดผ้ลประเมนิไดร้ะดบัศกัยภาพอยา่งน้อยระดบั ๔:๑ ครัง้ 
       ในหตัถการกลุ่ม visceral/peripheral vascular intervention หรอื venous intervention 

๒.๓) Evaluation form for non-vascular interventional radiology  

  - เมือ่สิน้สดุ ๑๒ เดอืน (ชัน้ปีที ่๑) ตอ้งไดผ้ลประเมนิไดร้ะดบัศกัยภาพอยา่งน้อยระดบั ๔:๑ ครัง้ 
       ในหตัถการกลุ่ม Biopsy, FNA, PCD หรอื PCN 
  - เมือ่สิน้สดุ ๒๔ เดอืน (ชัน้ปีที ่๒) ตอ้งไดผ้ลประเมนิไดร้ะดบัศกัยภาพอยา่งน้อยระดบั ๔:๑ ครัง้ 
       ในหตัถการกลุ่ม biliary intervention หรอื tumor ablation 
 
๓) Self-assessment and reflections  
๔) Portfolio and log book  
๕) Review of reports  



 
 

 

หลกัสตูรการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดอนุสาขารงัสรีว่มรกัษาของล าตวั ฉบบัพ.ศ. ๒๕๖๒ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น  ๖๙ 

๖) Formative assessment จดัเป็นการสอบขอ้เขยีน multiple-choice question (MCQ) และการ
ประเมนิสมรรถนะ EPA     

เกณฑก์ารสอบผา่น Formative assessment  
- เกณฑก์ารสอบ MCQ ผา่นคอืรอ้ยละ ๕๐  

• ถา้ไดค้ะแนนไมถ่งึรอ้ยละ ๕๐ ใหส้ถาบนัจดัสอบใหมภ่ายใน ๑ เดอืน  

• ถา้สอบใหมไ่ดค้ะแนนไมถ่งึรอ้ยละ ๕๐ ใหท้ ารายงานในหวัขอ้ตามทีค่ณะ
กรรมการบรหิารหลกัสตูรของภาควชิาฯ ก าหนด 

- เกณฑก์ารประเมนิ EPA ตอ้งผา่นเกณฑก์ารเลื่อนชัน้ตามมติริะหวา่งการฝึกอบรมของ
แต่ละชัน้ปี 

     ๗) Summative assessment  
- วธิกีารสอบ case based discussion เมือ่สิน้สดุการฝึกอบรมชัน้ปี ๒   
- เกณฑก์ารสอบผา่น คอื รอ้ยละ ๖๐  
- ถา้ไดค้ะแนนไมถ่งึรอ้ยละ ๖๐ ใหส้อบใหมภ่ายใน ๑ เดอืน  
- ถา้สอบใหมไ่ดค้ะแนนไมถ่งึรอ้ยละ ๖๐ ใหท้ ารายงานในหวัขอ้ตามทีค่ณะกรรมการ 
  บรหิารหลกัสตูรของภาควชิาฯ ก าหนด 

 
 

แบบฟอรม์การให้คะแนน Summative 
แพทยป์ระจ าบา้นอนุสาขารงัสีร่วมรกัษาของล าตวั ชัน้ปีท่ี ๒ 

 
การให้คะแนน คะแนน คะแนนท่ีได้ 

Approach/ Description 20  
Knowledge 15  
Diagnosis/ Diff. Diagnosis 15  
Management 50  

Total 100  
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ภาคผนวก ๔.๕ 

เกณฑก์ารเลื่อนชัน้ตามมิติการประเมินของ WFME  
ระหว่างการฝึกอบรมของแต่ละชัน้ปี 

 

มิติท่ี ๑  ประเมินสมรรถนะ EPA ตามท่ี อฝส.ก าหนดโดยอาจารย ์ 
 ชัน้ปีท่ี ๑  

Level 
ผา่น/ไม่
ผา่น 

ชัน้ปีท่ี ๒ 
Level 

ผา่น/ไม่
ผา่น 

EPA ๑  Integrate clinical information, interpret 
examination and formulate diagnosis of 
vascular and non-vascular diseases  

๓  ๔  

EPA ๒ Recommend appropriate procedures 
and implement management plan 

๓  ๔  

EPA ๓ Obtain informed consent and prepare 
pre-procedural management  

๓  ๔  

EPA ๔ Accomplish interventional procedures 
and post-procedural care 

๓  ๔  

EPA ๕ Present oral and written reports that 
document the procedures 

๓  ๔  

EPA ๖ Collaborate as a member of an 
interprofessional team 

๓  ๔  

 
 

มิติท่ี ๒  การรายงานผลการสอบจดัโดยสถาบนั   

 1st year ผา่น/ไม่ผา่น 2nd year ผา่น/ไม่ผา่น 
Formative assessment      

Summative assessment      
 
 
 
 
 
 



 
 

 

หลกัสตูรการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดอนุสาขารงัสรีว่มรกัษาของล าตวั ฉบบัพ.ศ. ๒๕๖๒ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น  ๗๑ 

มิติท่ี ๓  การรายงานประสบการณ์เรียนรู้จากผูป่้วย Portfolio 

System Procedures ชัน้ปีท่ี ๑ ชัน้ปีท่ี ๒ 

จ านวน
เคส 

Requirement จ านวน
เคส 

Requirement 

Arterial Visceral Chemoembolization of 
hepatic tumor 

 ๒๐  ๒๐ 

DEB-TACE  ๑  ๑ 

Radioembolization of 
liver tumor 

 -  - 

Traumatic patient 
(liver, spleen, kidney, 
pelvic, etc) 

 ๓  ๓ 

Non traumatic 
emergency patient (GI 
bleeding, hemoptysis, 
etc) 

 ๓  ๓ 

Partial splenic 
embolization for 
hypersplenism 

 -  - 

Uterine fibroid 
embolization 

 -  - 

Renal tumor 
embolization  

 -  1 

Angioplasty (celiac, 
SMA, renal artery) 

 -  1 

Angioplasty (portal 
vein ,hepatic vein) 

 -  - 

Vascular malformation 
(renal, pelvic, etc) 

 -  1 

Pulmonary angiogram 
and procedures (AVM, 
Pulmonary embolism) 

 -  1 

Arteriogram  ๓  ๕ 

Peripheral Balloon angioplasty  ๑  ๑ 

Endovascular stent  ๑  ๑ 

Thrombolysis  -  1 

Mechanical 
thrombectomy 

 -  1 



 
 

 

หลกัสตูรการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดอนุสาขารงัสรีว่มรกัษาของล าตวั ฉบบัพ.ศ. ๒๕๖๒ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น  ๗๒ 

มิติท่ี ๓  การรายงานประสบการณ์เรียนรู้จากผูป่้วย Portfolio 

System Procedures ชัน้ปีท่ี ๑ ชัน้ปีท่ี ๒ 

จ านวน
เคส 

Requirement จ านวน
เคส 

Requirement 

Artherectomy  -  - 

Embolization-Trauma  -  ๑ 

Embolization-Non-
Trauma 

 -  ๑ 

Aortogram  ๓  ๕ 

Aortic Thoracic aortic stent 
graft 

 -  ๑ 

Abdominal aortic stent 
graft 

 -  ๑ 

Embolization of 
Endoleak  

 -  ๒ 

Double lumen  ๑  ๒ 

Venous Central 
venous 
catheters 

Tunneled-dialysis 
catheter 

 -  ๒ 

Venous port  -  - 

PICC  -  ๓ 

IVC filter insertion    -  ๑ 

Venous 
intervention 

IVC filter retrieval  -  - 

Foreign body retrieval  -  - 

Transjugular 
Intrahepatic 
Portosystemic Shunt 
(TIPS) 

 -  - 

Portal vein 
embolization (PVE) 

 ๑  ๑ 

Transjugular liver 
biopsy 

 -  - 

Hepatic venous 
pressure gradient 
measurement 

 -  - 



 
 

 

หลกัสตูรการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดอนุสาขารงัสรีว่มรกัษาของล าตวั ฉบบัพ.ศ. ๒๕๖๒ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น  ๗๓ 

มิติท่ี ๓  การรายงานประสบการณ์เรียนรู้จากผูป่้วย Portfolio 

System Procedures ชัน้ปีท่ี ๑ ชัน้ปีท่ี ๒ 

จ านวน
เคส 

Requirement จ านวน
เคส 

Requirement 

Adrenal venous 
sampling (AVS) 

 ๑  ๑ 

Venoplasty-balloon  -  ๓ 

Hemodialys
is access 
intervention 

Venous stent  -  ๑ 

Mechanical 
Thrombectomy  

 -  - 

Thrombolysis and 
infusion therapy 

 -  - 

System Procedures ชัน้ปีท่ี ๑ ชัน้ปีท่ี ๒ 

จ านวน
เคส 

Requirement จ านวน
เคส 

Requirement 

Non-
vascular 

Biopsy, FNA Fluoroscopy guidance        -       ๓ 

Ultrasoubd guidance  ๑๐  ๒๐ 

CT guidance  ๒  ๕ 

Percutaneous drainage  ๑๐  ๒๐ 

Percutaneous nephrotomy  -  - 

Biliary 
intervention 

PTBD  ๕  ๑๐ 

Biliary stent  -  - 

Cholangioplasty  -  - 

Percutaneous 
Cholecystostomy 

 -  - 

Tumor 
ablation 

Alcohol injection  ๒  ๕ 

RFA, MWA  ๕  ๑๐ 

Cryoablation  -  - 

IRE  -  - 

Lymphatic Lymphangiography  -  - 

Thoracic duct 
embolization 

 -  - 



 
 

 

หลกัสตูรการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดอนุสาขารงัสรีว่มรกัษาของล าตวั ฉบบัพ.ศ. ๒๕๖๒ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น  ๗๔ 

 

 
 
 

 
 

 

 

มิติท่ี ๔  การรายงานประสบการณ์วิจยั 
 1st year ท า/ไม่ท า 2nd year ท า/ไม่ท า 
จดัเตรยีมค าถามวจิยัและตดิต่ออาจารยท์ีป่รกึษา     

จดัท าโครงรา่งงานวจิยั     

ขออนุมตัจิากคณะกรรมการจรยิธรรมการวจิยั และ 
ขอทุนสนับสนุนงานวจิยัจากแหล่งทุนทัง้ภายในและ
นอกสถาบนั  

    

จัดท ารายงานวิจัยฉบับร่างให้อาจารย์ที่ปรึกษา
ปรบัแกไ้ข 

    

สง่รายงานวจิยัฉบบัสมบรูณ์ต่อสถาบนั เพื่อสง่ต่อไป
ยงัราชวทิยาลยัฯ ให ้

    

ท าการประเมนิผล ส าหรบัประกอบคุณสมบตัิการ
เขา้สอบเพือ่วุฒบิตัรภาคปฏบิตัขิ ัน้สดุทา้ย 

    

เสนอผลงานวิจัยปากเปล่าต่อราชวิทยาลัย หรือ 
คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯอนุสาขารงัสี
รว่มรกัษาของล าตวั หรอืสมาคมวชิาชพี            

    

มิติท่ี ๕  การร่วมกิจกรรมประชมุวิชาการทางรงัสีร่วมรกัษาของล าตวั 

 1st year  
(minimum 

requirement) 

จ านวนครัง้ 
ท่ีร่วมจริง 

2nd year  
(minimum 

requirement) 

จ านวนครัง้ 
ท่ีร่วมจริง 

การประชุมภายในสถาบนั 1  1  
การประชุมทีจ่ดัโดยสมาคม หรอื 
ราชวทิยาลยัฯ 

1  1  

การประชุมระหวา่งสถาบนั 1  1  
การประชุมอื่นๆ     



 
 

 

หลกัสตูรการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดอนุสาขารงัสรีว่มรกัษาของล าตวั ฉบบัพ.ศ. ๒๕๖๒ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น  ๗๕ 

 

มิติท่ี ๖  การรายงานประสบการณ์เรียนรู้จาก Counselling และ non-technical skills workshop 
 1st year ผา่น/ไม่ผา่น 2nd year ผา่น/ไม่ผา่น 
1. Radiation safety     
2. Infectious control     
3. Contrast media     
4. Effective communication skills     
5. Quality management & leadership     

*เกณฑก์ารผา่น/ไมผ่า่นขึน้กบัสถาบนัฯ เชน่ ผา่นการเรยีน, การอบรม หรอืการสอบ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

มิติท่ี ๗  การประเมินสมรรถนะด้าน Professionalism และ interpersonal and communication 
skills โดยอาจารยแ์ละผูร่้วมงาน (multi-source feedback) 
 1st year ผา่น/ไม่ผา่น 2nd year ผา่น/ไม่ผา่น 
1. Interpersonal skill     
2. Radiation safety     
3. Quality management & leadership     
4. Cost consciousness medicine     



 
 

 

หลกัสตูรการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดอนุสาขารงัสรีว่มรกัษาของล าตวั ฉบบัพ.ศ. ๒๕๖๒ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น  ๗๖ 

ภาคผนวกท่ี ๔.๖  
Table specifications 

 
Contents 

 
Number of 
questions 

Knowledge Application 

Cardiovascular imaging  
- Anatomy and vascular pathology 
- CDUS  
- CTA 
- MRA 
- Angiogram  

10 
2 
3 
3 
1 
1 

 
1 
1 
1 
- 
- 

 
1 
2 
2 
1 
1 

Vascular intervention  
- HCC/Chemoembolization  
- GI bleeding  
- Hemoptysis  
- Emergency (trauma/ non-trauma) 
- Tumor  
- Vascular malformation  
- Angioplasty  
- Thrombolysis  
- Stenting  
- Vascular access (Central, line, PERM) 
- Venous intervention (AVS, dialysis) 
- TIPS/PVE 
- Aortic intervention  
- Other (basic, embolic material, contrast) 

60 
13 
4 
4 
4 
3 
2 
4 
3 
3 
4 
4 
3 
3 
6 

 
5 
2 
2 
2 
1 
- 
2 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
2 

 
8 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
4 

Non-vascular intervention  
- Percutaneous biopsy and FNA  
- Percutaneous drainage  
- Percutaneous nephrostomy  
- Biliary intervention  
- Tumor ablation  
- Other (Basic, patient care) 

30 
5 
4 
2 
4 
8 
7 

 
2 
2 
- 
2 
2 
4 

 
3 
2 
2 
2 
6 
3 

Total 100 40 (40%) 60 (60%) 



 
 

 

หลกัสตูรการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดอนุสาขารงัสรีว่มรกัษาของล าตวั ฉบบัพ.ศ. ๒๕๖๒ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น  ๗๗ 

ภาคผนวก ๕.๑ 
แบบฟอรม์การประเมินตามเกณฑห์ลกัสตูรอบรมแพทยป์ระจ าบา้น (EPA) 

อนุสาขารงัสีรว่มรกัษาของล าตวั ฉบบัปรบัปรงุ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

1. Evaluation form for vascular CTA, MRA and color Doppler  

 - เมือ่สิน้สดุ ๑๒ เดอืน (ชัน้ปีที๑่) ตอ้งไดผ้ลประเมนิไดร้ะดบัศกัยภาพอยา่งน้อยระดบั ๔:๑ ครัง้
ในโรคหรอืภาวะทีไ่มซ่บัซอ้นและพบไดบ้่อย 

 - เมือ่สิน้สดุ ๒๔ เดอืน (ชัน้ปีที๒่) ตอ้งไดผ้ลประเมนิไดร้ะดบัศกัยภาพอยา่งน้อยระดบั ๔:๑ ครัง้
ในโรคหรอืภาวะทีม่คีวามซบัซอ้น 

2. Evaluation form for vascular interventional radiology 
 - เมือ่สิน้สดุ ๑๒ เดอืน (ชัน้ปีที๑่) ตอ้งไดผ้ลประเมนิไดร้ะดบัศกัยภาพอยา่งน้อยระดบั ๔:๑ ครัง้
ในหตัถการกลุ่ม TACE, visceral embolization หรอื central venous catheter   
 - เมือ่สิน้สดุ ๒๔ เดอืน (ชัน้ปีที๒่) ตอ้งไดผ้ลประเมนิไดร้ะดบัศกัยภาพอยา่งน้อยระดบั ๔:๑ ครัง้ 
ในหตัถการกลุ่ม visceral/peripheral vascular intervention หรอื venous intervention    

3. Evaluation form for non-vascular interventional radiology  
 - เมือ่สิน้สดุ ๑๒ เดอืน (ชัน้ปีที๑่) ตอ้งไดผ้ลประเมนิไดร้ะดบัศกัยภาพอยา่งน้อยระดบั ๔:๑ ครัง้
ในหตัถการกลุ่ม Biopsy, FNA, PCD หรอื PCN     
 - เมือ่สิน้สดุ ๒๔ เดอืน (ชัน้ปีที๒่) ตอ้งไดผ้ลประเมนิไดร้ะดบัศกัยภาพอยา่งน้อยระดบั ๔:๑ ครัง้ 
ในหตัถการกลุ่ม biliary intervention หรอื tumor ablation  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
 

 

หลกัสตูรการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดอนุสาขารงัสรีว่มรกัษาของล าตวั ฉบบัพ.ศ. ๒๕๖๒ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น  ๗๘ 

ภาคผนวก ๕.๒ 

แบบประเมิน Mini-CEX 

1) EVALUATION FORM FOR VASCULAR CTA, MRA AND COLOR DOPPLER 
- ภายใน 12 เดอืนแรกของการฝึกอบรม ตอ้งไดผ้ลประเมนิไดร้ะดบัศกัยภาพอยา่งน้อยระดบั 4: 1 ครัง้ ในโรคหรอืภาวะ
ทีไ่มซ่บัซอ้นและพบไดบ้่อย 
- ภายใน 24 เดอืนของการฝึกอบรม ตอ้งไดผ้ลประเมนิไดร้ะดบัศกัยภาพอยา่งน้อยระดบั 4: 1 ครัง้ ในโรคหรอืภาวะทีม่ี
ความซบัซอ้น 

ช่ือแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอด..............................................................................ชัน้ปีท่ี................... 
 

วนัท่ี................................................... Diagnosis………………………………………………………. 
 

1. การจดัหาขอ้มลูพืน้ฐานทีส่ าคญัและจ าเป็นในการเลอืก imaging protocol ของการตรวจใหเ้หมาะสมกบัผูป่้วย (EPA-1) 

 1 ประวตั ิตรวจรา่งกาย และLab ทีส่ าคญัและจ าเป็นไมค่รบถว้น  
 2 ไดป้ระวตั ิตรวจรา่งกาย และLab ทีส่ าคญัและจ าเป็นครบถว้น  
 3 ไดป้ระวตั ิตรวจรา่งกาย และLab ทีส่ าคญัครบถว้น แตไ่มส่ามารถสรปุปัญหาและขอ้ควรระวงัไดค้รบถว้น 
 4 ไดป้ระวตั ิตรวจรา่งกาย Lab ทีส่ าคญัครบถว้น รวมทัง้สามารถสรุปปัญหาและขอ้ควรระวงัไดค้รบถว้น 

2. การใหค้ าปรกึษาและแนะน า (Consultation and recommendation) เกีย่วกบัการตรวจ (EPA-1) 

 1 ใหค้ าปรกึษาและแนะน าทีส่ าคญัไมค่รบถว้น 
 2 ใหค้ าปรกึษาและแนะน าทีส่ าคญัครบถว้น  
 3 ใหค้ าปรกึษาและแนะน าทีส่ าคญัครบถว้น และ สามารถแนะน าทางเลอืกอื่นในตรวจวนิิจฉยัได ้
 4 ใหค้ าปรกึษาและแนะน าทีส่ าคญัครบถว้น, สามารถแนะน าทางเลอืกอื่นในการตรวจวนิิจฉยัได,้  
      สามารถอธบิายภาวะแทรกซอ้นจากการตรวจได ้

3. การขอความยนิยอมจากผูป่้วยก่อนเขา้รบัการตรวจ (EPA-3) 

 1 ขอใหผู้ป่้วยเซน็ใบยนิยอมเลย โดยไมไ่ดอ้ธบิาย หรอือธบิายไมถ่กูตอ้งเหมาะสม 
 2 อธบิายถงึขอ้บ่งชีข้องการตรวจ แลว้จงึขอใหผู้ป่้วยเซน็ใบยนิยอม  
 3 อธบิายถงึขอ้บ่งชี ้ความเสีย่ง และประโยชน์ทีผู่ป่้วยจะไดร้บัการตรวจ แลว้จงึขอใหผู้ป่้วยเซน็ใบยนิยอม  
 4 อธบิายถงึขอ้บ่งชี ้ความเสีย่ง และประโยชน์ทีผู่ป่้วยจะไดร้บัการตรวจ และทางเลอืกอื่น แลว้จงึขอให ้
      ผูป่้วยเซน็ใบยนิยอม 

4. การเตรยีมผูป่้วยก่อนไดร้บัการฉีดสารทบึรงัสเีขา้หลอดเลอืดด า (EPA-3) 

 ไมส่ามารถประเมนิได ้(ในกรณีทีไ่มม่กีารฉีดสารทบึรงัสเีขา้หลอดเลอืดด า) 
 1 ทราบขอ้บ่งชีใ้นการฉีด iodinated contrast medium เขา้หลอดเลอืด 
 2 ทราบขอ้บ่งชี ้ขอ้หา้มหรอืควรระวงัในการฉีด iodinated contrast medium เขา้หลอดเลอืด 
 3 ทราบขอ้บ่งชี ้ขอ้หา้มหรอืควรระวงั และสามารถเตรยีมผูป่้วยใหพ้รอ้มส าหรบัการการฉีด iodinated  
       contrast medium เขา้หลอดเลอืดได ้
 4 ทราบขอ้บ่งชี ้ขอ้หา้มหรอืควรระวงั สามารถเตรยีมผูป่้วยใหพ้รอ้ม และเลอืกชนิดของ iodinated  
      contrast medium ทีใ่ชไ้ดเ้หมาะสม  



 
 

 

หลกัสตูรการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดอนุสาขารงัสรีว่มรกัษาของล าตวั ฉบบัพ.ศ. ๒๕๖๒ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น  ๗๙ 

5. เลอืก imaging protocol และ scanning parameters ในการตรวจ ทีเ่หมาะสมและไดป้ระโยชน์อยา่งสงูสดุกบัผูป่้วย 
โดยค านึงถงึ อาย ุเพศ โรค และ problem lists ของผูป่้วยกบัปรมิาณรงัสทีีผู่ป่้วยไดร้บั (EPA-1) 

 1 ไมท่ราบวา่ควรเลอืกใช ้imaging protocol อะไร  
 2 เลอืก imaging protocol ได ้แต่ไมส่ามารถบอกเหตุผลทีเ่ลอืก  
 3 เลอืก imaging protocol ได ้และทราบขอ้ดหีรอืขอ้เสยี และปัญหาทีอ่าจเกดิขึน้ แต่แกไ้ขหรอื 
      ปรบัเปลีย่นไมไ่ด ้  
 4 เลอืก imaging protocol ได ้ทราบขอ้ด ีขอ้เสยี และปัญหาทีอ่าจเกดิขึน้ สามารถปรบัเปลีย่น imaging 

protocol ไดเ้มือ่มปัีญหาเกดิขึน้อยา่งถูกตอ้งเหมาะสม 

6. การรายงานผลถงึลกัษณะความผดิปกตทิีต่รวจพบ รวมถงึการใหค้วามเหน็ (impression/opinion) ถงึผลการวนิิจฉยั
และการจ าแนกวนิิจฉยัโรค (EPA-1)  

 1 สามารถบรรยายลกัษณะความผดิปกตทิีต่รวจพบได ้แต่ยงัตอ้งปรบัปรงุ 
 2 สามารถบรรยายลกัษณะความผดิปกตทิีต่รวจพบไดด้ ีแต่ไมส่ามารถใหค้วามเหน็ถงึผลการวนิิจฉยัและ 
      การจ าแนกวนิิจฉยัโรคอยา่งถูกตอ้ง   
 3 สามารถบรรยายลกัษณะความผดิปกตทิีต่รวจพบไดด้ ีและสามารถใหค้วามเหน็ถงึผลการวนิิจฉยัและ 
      การจ าแนกวนิิจฉยัโรคไดถู้กตอ้ง แต่ไมย่งัสามารถล าดบัความส าคญัก่อนหลงั   
 4 สามารถบรรยายลกัษณะความผดิปกตทิีต่รวจพบไดด้ ีและใหค้วามเหน็ถงึผลการวนิิจฉยัและการจ าแนก 
      วนิิจฉยัโรคไดถ้กูตอ้งและใหล้ าดบัความส าคญัก่อนหลงัได ้

7. ใหค้ าแนะน าส าหรบัการตรวจเพิม่เตมิอยา่งอื่นทีจ่ าเป็นไดเ้หมาะสม (recommendation of appropriate next steps) 
(EPA-2) 

 1 ไมส่ามารถใหค้ าแนะน าได ้
 2 ใหค้ าแนะน าได ้แต่ไมเ่หมาะสม หรอืไมค่รบถว้น  
 3 ใหค้ าแนะน าไดเ้หมาะสม แต่ไมส่ามารถบอกเหตุผล หรอื ขอ้ด ีหรอืขอ้เสยีของการตรวจทีแ่นะน า  
 4 ใหค้ าแนะน าไดเ้หมาะสม พรอ้มระบุเหตุผล หรอื ขอ้ด ีหรอืขอ้เสยีของการตรวจทีแ่นะน า 

8. ทกัษะดา้นการสือ่สารในการรายงานผลทีถ่กูตอ้ง กระชบั เขา้ใจงา่ย สอดคลอ้งกบัทีไ่ดท้บทวนฟิลม์ (review) กบั
อาจารย ์(EPA-5) 

 1 มกีารรายงานผลไมส่อดคลอ้งกบัทีไ่ดท้บทวนฟิลม์ (review) กบัอาจารยบ์างสว่น แต่มคีวามส าคญัและม ี  
      ผลกระทบต่อการรกัษาผูป่้วย 
 2 มกีารรายงานผลไมส่อดคลอ้งกบัทีไ่ดท้บทวนฟิลม์ (review) กบัอาจารยบ์างสว่น แต่ไมม่ผีลต่อการรกัษา 
      ผูป่้วย 
 3 มกีารรายงานผลสอดคลอ้งกบัทีไ่ดท้บทวนฟิลม์ (review) กบัอาจารย ์แต่ผลรายงานฟิลม์ยงัใชภ้าษาได ้
      ไมก่ระชบั/ยงัตอ้งปรบัปรงุ 
 4 มกีารรายงานผลสอดคลอ้งกบัทีไ่ดท้บทวนฟิลม์ (review) กบัอาจารยแ์ละใชภ้าษาไดถ้กูตอ้ง กระชบั 

9. การสือ่สารกบัผูป่้วยและญาต ิ(EPA-5) 

 1 ไมส่ือ่สารกบัผูป่้วยหรอืญาต ิและอาจารยผ์ูค้วบคุมการตรวจ 
 2 สือ่สารดว้ยภาษา หรอืใจความทีไ่มถ่กูตอ้งเหมาะสม 
 3 สือ่สารไดอ้ยา่งถกูตอ้งเหมาะสม แต่ไมแ่สดงถงึความเหน็อกเหน็ใจต่อผูป่้วย  
 4 สือ่สารกบัผูป่้วยอยา่งเหมาะสม และแสดงใหเ้หน็ถงึความเหน็อกเหน็ใจต่อผูป่้วย 
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10. การสือ่สารกบัผูร้ว่มงาน อาจารยผ์ูค้วบคุมการตรวจ และแพทยท์ีเ่กีย่วขอ้ง (EPA-5, EPA-6) 

 1ไมส่ือ่สารกบัผูร้ว่มงาน อาจารยผ์ูค้วบคุมการตรวจ และแพทยท์ีเ่กีย่วขอ้ง 
 2 สือ่สารกบัผูร้ว่มงาน อาจารยผ์ูค้วบคุมการตรวจ และแพทยท์ีเ่กีย่วขอ้งไดแ้ต่ไมช่ดัเจน 
 3 สือ่สารกบัผูร้ว่มงาน อาจารยผ์ูค้วบคุมการตรวจ และแพทยท์ีเ่กีย่วขอ้งไดด้เีป็นสว่นใหญ่ 
 4 สือ่สารกบัผูร้ว่มงาน อาจารยผ์ูค้วบคุมการตรวจ และแพทยท์ีเ่กีย่วขอ้งไดด้ ีชดัเจนและถูกตอ้งตลอดเวลา 

11. การตระหนกัถงึสถานการณ์และปัญหาทีเ่กดิขึน้ในการท าการตรวจ (EPA-1) 
 1 ไมต่ระหนกัถงึสถานการณ์และปัญหาทีเ่กดิขึน้ หรอืไมส่ามารถแกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 2 ไมส่ามารถแกไ้ขปัญหาทีค่วรแกไ้ด ้แต่ปรกึษาขอความชว่ยเหลอืในเวลาทีเ่หมาะสม 
 3 แกไ้ขปัญหาเหมาะสมกบัความสามารถของตนเอง และไดป้รกึษาขอความชว่ยเหลอืในเวลาทีเ่หมาะสม 
 4 สามารถจดัการแกไ้ขปัญหาและภาวะแทรกซอ้นไดเ้หมาะสม พรอ้มแจง้และรายงานสิง่ทีเ่กดิขึน้เพือ่ 

       ป้องกนัการเกดิซ ้าในอนาคต 
12. ความรบัผดิชอบต่องานทีไ่ดร้บัมอบหมายและความตรงต่อเวลา (EPA-6) 

 1 ไมร่บัผดิชอบในการรายงานผลการตรวจทีไ่ดร้บัมอบหมาย 
 2 รบัผดิชอบในหน้าที ่ทีไ่ดร้บัมอบหมาย แต่อ่านผลชา้ ไมท่นัก าหนดเวลา 
 3 รบัผดิชอบในหน้าที ่ทีไ่ดร้บัมอบหมาย อ่านผลชา้ แต่ทนัก าหนดเวลา 
 4 รบัผดิชอบในหน้าที ่ทีไ่ดร้บัมอบหมายอยา่งเตม็ที ่และตรงต่อเวลา 
 

ระดบัศกัยภาพโดยรวม  
  Level 1  ขาดความรบัผิดชอบในหน้าท่ี ไม่สามารถปฏิบติังานได้  

  Level 2  มีความรู้พืน้ฐานเก่ียวกบัหตัถการทางรงัสีร่วมรกัษาของล าตวั  

  Level 3  สามารถปฏิบติังานได้ ภายใต้การช้ีแนะของอาจารยอ์ย่างใกล้ชิด 

  Level 4  สามารถปฏิบติังานได้เอง โดยอาจขอหรือไม่ขอค าช้ีแนะจากอาจารย ์

  Level 5  สามารถปฏิบติังานได้เอง และสามารถให้การช้ีแนะหรือควบคมุผูท่ี้มี  
                       ประสบการณ์น้อยกว่าได้ 

 

ขอ้คดิเหน็ของผูป้ระเมนิ(ขอ้ดแีละจุดทีค่วรพฒันาของผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม) 

 

 

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

       ลงชื่อผูร้บัการประเมนิ                                                      ลงชื่อผูป้ระเมนิ 
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2) EVALUATION FORM FOR VASCULAR INTERVENTION 
- ภายใน 12 เดอืนแรกของการฝึกอบรม ตอ้งไดผ้ลประเมนิไดร้ะดบัศกัยภาพอยา่งน้อยระดบั 4: 1 ครัง้ ในหตัถการ 
TACE และ Central Venous Catheter  
- ภายใน 24 เดอืนของการฝึกอบรม ตอ้งไดผ้ลประเมนิไดร้ะดบัศกัยภาพอยา่งน้อยระดบั 4: 1 ครัง้ ในหตัถการ Visceral 
Arterial Intervention และ Venous Intervention  

 

ช่ือแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอด..............................................................................ชัน้ปีท่ี................... 
 

วนัท่ี................................................... Procedure………………………………………………………. 
 
1. การจดัหาขอ้มลูพืน้ฐานทีส่ าคญัและจ าเป็นในการท าหตัถการทาง vascular intervention ใหเ้หมาะสมกบัผูป่้วย (EPA-1)  

 1 ประวตั ิตรวจรา่งกาย และLab ทีส่ าคญัและจ าเป็นไมค่รบถว้น  
 2 ไดป้ระวตั ิตรวจรา่งกาย และLab ทีส่ าคญัและจ าเป็นครบถว้น  
 3 ไดป้ระวตั ิตรวจรา่งกาย และLab ทีส่ าคญัครบถว้น แตไ่มส่ามารถสรปุปัญหาและขอ้ควรระวงัไดค้รบถว้น 
 4 ไดป้ระวตั ิตรวจรา่งกาย Lab ทีส่ าคญัครบถว้น รวมทัง้สามารถสรุปปัญหาและขอ้ควรระวงัไดค้รบถว้น  

2. การใหค้ าปรกึษาและแนะน า (Consultation and recommendation) เกีย่วกบัการท าหตัถการ และการรกัษาทาง 
vascular intervention (EPA-2)  

 1 ใหค้ าปรกึษาและแนะน าทีส่ าคญัไมค่รบถว้น  
 2 ใหค้ าปรกึษาและแนะน าทีส่ าคญัครบถว้น  
 3 ใหค้ าปรกึษาและแนะน าทีส่ าคญัครบถว้น และ สามารถแนะน าทางเลอืกอื่นในการรกัษาได้ 
 4 ใหค้ าปรกึษาและแนะน าทีส่ าคญัครบถว้น, สามารถแนะน าทางเลอืกอื่นในการรกัษาได,้ สามารถอธบิาย 
       ภาวะแทรกซอ้นจากการท าหตัถการได ้

3. การขอความยนิยอมจากผูป่้วยก่อนเขา้รบัการท าหตัถการทาง vascular intervention (EPA-3) 

 1 ขอใหผู้ป่้วยเซน็ใบยนิยอมเลย โดยไมไ่ดอ้ธบิาย หรอือธบิายไมถ่กูตอ้งเหมาะสม 
 2 อธบิายถงึขอ้บ่งชีข้องการตรวจ แลว้จงึขอใหผู้ป่้วยเซน็ใบยนิยอม  
 3 อธบิายถงึขอ้บ่งชี ้ความเสีย่ง และประโยชน์ทีผู่ป่้วยจะไดร้บัการตรวจ แลว้จงึขอใหผู้ป่้วยเซน็ใบยนิยอม  
 4 อธบิายถงึขอ้บ่งชี ้ความเสีย่ง และประโยชน์ทีผู่ป่้วยจะไดร้บัการตรวจ และทางเลอืกอื่น แลว้จงึขอให ้
       ผูป่้วยเซน็ใบยนิยอม 

4. การเตรยีมผูป่้วยก่อนเขา้รบัการท าหตัถการทาง vascular intervention (EPA-2, EPA-3)  

 1 เตรยีมผูป่้วยก่อนท าหตัถการไดไ้มเ่หมาะสม หรอืไมค่รบถว้น  
 2 เตรยีมผูป่้วยก่อนท าหตัถการไดเ้หมาะสม และครบถว้น  
 3 เตรยีมผูป่้วยก่อนท าหตัถการไดเ้หมาะสม และครบถว้น แต่ทราบขอ้ควรระวงั ภาวะแทรกซอ้น หรอื 
      ปัญหาทีอ่าจเกดิขึน้ 
 4 เตรยีมผูป่้วยก่อนท าหตัถการไดเ้หมาะสมและครบถว้น ทราบขอ้ควรระวงั รวมทัง้เตรยีมตวัส าหรบัการ 
      แกปั้ญหาหรอืภาวะแทรกซอ้นทีอ่าจเกดิขึน้  
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5. การเตรยีมผูป่้วยก่อนไดร้บัการฉีดสารทบึรงัสเีขา้หลอดเลอืด (EPA-3) 

 1 ทราบขอ้บ่งชีใ้นการฉีด iodinated contrast medium เขา้หลอดเลอืด 
 2 ทราบขอ้บ่งชี ้ขอ้หา้มหรอืควรระวงัในการฉีด iodinated contrast medium เขา้หลอดเลอืด 
 3 ทราบขอ้บ่งชี ้ขอ้หา้มหรอืควรระวงั และสามารถเตรยีมผูป่้วยใหพ้รอ้มส าหรบัการการฉีด iodinated  
      contrast medium เขา้หลอดเลอืดได ้  
 4 ทราบขอ้บ่งชี ้ขอ้หา้มหรอืควรระวงั สามารถเตรยีมผูป่้วยใหพ้รอ้ม และเลอืกชนิดของ iodinated  
      contrast medium ทีใ่ชไ้ดเ้หมาะสม 

6. การตรวจพบลกัษณะความผดิปกตจิาก angiogram (EPA-1) 

 1 บอกกายวภิาคของหลอดเลอืดทีป่กตไิด ้
 2 สามารถบอกต าแหน่งทีผ่ดิปกตไิด ้
 3 สามารถบอกลกัษณะ ทีเ่ฉพาะเจาะจงทีผ่ดิปกตไิด ้
 4 สามารถบอกลกัษณะ ทีเ่ฉพาะเจาะจงทีผ่ดิปกตไิดถ้กูตอ้ง และสามารถใหก้ารวนิิจฉยั จ าแนกวนิิจฉยั 
      ทีน่่าจะเป็นไดม้ากทีส่ดุอยา่งถูกตอ้งเหมาะสม 

7. มคีวามรูใ้นการเตรยีมอุปกรณ์และเครือ่งมอืพืน้ฐาน ยาและเภสชัภณัฑ ์ทีใ่ช้ท าหตัถการทาง vascular intervention 
กบัผูป่้วยไดอ้ยา่งเหมาะสม (EPA-2) 

 1 เตรยีมอุปกรณ์และเครือ่งมอืพืน้ฐาน ยาและเภสชัภณัฑส์ าหรบัท าหตัถการไมเ่หมาะสม หรอืไมค่รบถว้น  
 2 เตรยีมอุปกรณ์และเครือ่งมอืพืน้ฐาน ยาและเภสชัภณัฑส์ าหรบัท าหตัถการไดเ้หมาะสมและครบถว้น 
 3 เตรยีมอุปกรณ์และเครือ่งมอืพืน้ฐาน ยาและเภสชัภณัฑส์ าหรบัท าหตัถการไดเ้หมาะสมและครบถว้น  

       แต่ไมส่ามารถอธบิายขอ้ด ีขอ้เสยี และทางเลอืกอื่นในการรกัษา  
 4 เตรยีมอุปกรณ์และเครือ่งมอืพืน้ฐาน ยาและเภสชัภณัฑส์ าหรบัท าหตัถการไดเ้หมาะสมและครบถว้น  

       รวมทัง้สามารถอธบิายขอ้ด ีขอ้เสยี และทางเลอืกอื่นในการรกัษา  
8. มคีวามรูแ้ละทกัษะในการท าหตัถการทาง vascular intervention กบัผูป่้วยไดอ้ยา่งเหมาะสม (EPA-4) 

 1 ไมส่ามารถท าหตัการไดเ้องภายใตก้ารแนะน าของอาจารยอ์ยา่งใกลชิ้ด 

 2 สามารถท าหตัถการไดเ้องภายใตก้ารชีแ้นะของอาจารยอ์ยา่งใกลช้ดิ 
 3 สามารถท าหตัถการไดเ้องโดยมอีาจารยใ์หค้วามชว่ยเหลอืเมือ่ตอ้งการ 
 4 สามารถท าหตัถการไดเ้องและควบคุมผูท้ีม่ปีระสบการณ์น้อยกวา่ 

9. ใหค้ าแนะน าส าหรบัการตรวจเพิม่เตมิ หรอืท าหตัการอยา่งอื่นทีจ่ าเป็นไดเ้หมาะสม (appropriate next steps) ขณะ
ท าหตัถการ (EPA-2, EPA-4) 

   1 ไมส่ามารถใหค้ าแนะน าได ้
 2 ใหค้ าแนะน าส าหรบัหตัการได ้แต่ไมเ่หมาะสม หรอืไมถ่กูตอ้งครบถว้น  
 3 ใหค้ าแนะน าและท าหตัการเพิม่เตมิทีจ่ าเป็นไดเ้หมาะสม แต่ไมส่ามารถบอกเหตุผล ขอ้ดหีรอืขอ้เสยี  
      และทางเลอืกอื่น    
 4 ใหค้ าแนะน าและท าหตัการเพิม่เตมิทีจ่ าเป็นไดเ้หมาะสม พรอ้มระบุเหตุผล ขอ้ดหีรอืขอ้เสยี และ 
      ทางเลอืกในการรกัษา 
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10. ทกัษะดา้นการสือ่สารในการรายงานผลการท าหตัถการทาง vascular intervention ทีถ่กูตอ้ง กระชบั เขา้ใจงา่ย 
สอดคลอ้งกบัทีไ่ดท้บทวนฟิลม์ (review) กบัอาจารย ์(EPA-5) 

 1 มกีารรายงานผลไมส่อดคลอ้งกบัทีไ่ดท้บทวนฟิลม์ (review) กบัอาจารยเ์ป็นสว่นใหญ่ 
 2 มกีารรายงานผลไมส่อดคลอ้งกบัทีไ่ดท้บทวนฟิลม์ (review) กบัอาจารยบ์างสว่น แต่มคีวามส าคญัและ 
      มผีลต่อผูป่้วย 
 3 มกีารรายงานผลไมส่อดคลอ้งกบัทีไ่ดท้บทวนฟิลม์ (review) กบัอาจารยบ์างสว่น แต่ไมม่ผีลต่อผูป่้วย 
 4 มกีารรายงานผลสอดคลอ้งกบัทีไ่ดท้บทวนฟิลม์ (review) กบัอาจารย ์แต่ผลรายงานฟิลม์ยงัใชภ้าษาได ้
      ไมก่ระชบั/ยงัตอ้งปรบัปรงุ 
 5 มกีารรายงานผลสอดคลอ้งกบัทีไ่ดท้บทวนฟิลม์ (review) กบัอาจารยแ์ละใชภ้าษาไดถ้กูตอ้ง กระชบั 

11. การสือ่สารกบัผูป่้วยและญาต ิ(EPA-5) 

 1 ไมส่ือ่สารกบัผูป่้วยหรอืญาต ิและอาจารยผ์ูค้วบคุมการตรวจ 
 2 สือ่สารดว้ยภาษา หรอืใจความทีไ่มถ่กูตอ้งเหมาะสม 
 3 สือ่สารไดอ้ยา่งถกูตอ้งเหมาะสม แต่ไมแ่สดงถงึความเหน็อกเหน็ใจต่อผูป่้วย  
 4 สือ่สารกบัผูป่้วยอยา่งเหมาะสม และแสดงใหเ้หน็ถงึความเหน็อกเหน็ใจต่อผูป่้วย 

 

12. การสือ่สารกบัผูร้ว่มงาน อาจารยผ์ูค้วบคุมการตรวจ และแพทยท์ีเ่กีย่วขอ้ง (EPA-5, EPA-6) 

 1ไมส่ือ่สารกบัผูร้ว่มงาน อาจารยผ์ูค้วบคุมการตรวจ และแพทยท์ีเ่กีย่วขอ้ง 
 2 สือ่สารกบัผูร้ว่มงาน อาจารยผ์ูค้วบคุมการตรวจ และแพทยท์ีเ่กีย่วขอ้งไดแ้ต่ไมช่ดัเจน 
 3 สือ่สารกบัผูร้ว่มงาน อาจารยผ์ูค้วบคุมการตรวจ และแพทยท์ีเ่กีย่วขอ้งไดด้เีป็นสว่นใหญ่ 
 4 สือ่สารกบัผูร้ว่มงาน อาจารยผ์ูค้วบคุมการตรวจ และแพทยท์ีเ่กีย่วขอ้งไดด้ ีชดัเจนและถูกตอ้งตลอดเวลา 

13. การตระหนกัถงึสถานการณ์ ปัญหาปัญหา หรอื complications ทีเ่กดิขึน้ในขณะท าหตัถการทาง vascular 
intervention (EPA-4) 

 1 ไมต่ระหนกัถงึสถานการณ์และปัญหาทีเ่กดิขึน้ขณะท าหตัถการ 
 2 ตระหนกัถงึปัญหาทีเ่กดิขึน้ แต่ไมส่ามารถบอกวธิแีกไ้ขปัญหา หรอืตอ้งไดร้บัการแนะน าและควบคุม 

       ของอาจารยอ์ยา่งใกลช้ดิ  
 3 ตระหนกัถงึปัญหาทีเ่กดิขึน้ สามารถเตรยีมการการป้องกนั และ/หรอืรกัษาภาวะแทรกซอ้นไดอ้ยา่ง 

       เหมาะสม โดยอาจขอหรอืไมข่อคาชีแ้นะจากอาจารย ์ 
 4 ตระหนกัถงึปัญหาทีเ่กดิขึน้ สามารถเตรยีมการการป้องกนั และ/หรอืรกัษาภาวะแทรกซอ้นจากหตัการ           

       ทางรงัสรีว่มรกัษาของล าตวัไดเ้อง และสามารถใหก้ารชีแ้นะหรอืควบคุมผูท้ีม่ปีระสบการณ์น้อยกวา่ได้ 
14. การใหก้ารดแูล และตระหนกัถงึผลขา้งเคยีงทีอ่าจเกดิขึน้ต่อผูป่้วยภายหลงัการท าหตัถการทาง vascular 
intervention (EPA-4) 

 1 ไมส่ามารถดแูลผูป่้วย หรอืตระหนกัถงึผลขา้งเคยีงทีอ่าจเกดิขึน้ต่อผูป่้วยภายหลงัการท าหตัถการ 
 2 ตระหนกัถงึผลขา้งเคยีงทีอ่าจเกดิขึน้ต่อผูป่้วยภายหลงัการท าหตัถการ แต่ไมส่ามารถบอกขัน้ตอนการ 

       เฝ้าระวงัและวธิแีกไ้ขปัญหา หรอืตอ้งไดร้บัการแนะน าและควบคุมของอาจารยอ์ยา่งใกลช้ดิ  
 3 ตระหนกัถงึผลขา้งเคยีงทีอ่าจเกดิขึน้ต่อผูป่้วยภายหลงัการท าหตัถการ สามารถเตรยีมการการป้องกนั  

       และ/หรอืใหก้ารดแูลรกัษาไดอ้ยา่งเหมาะสม โดยอาจขอหรอืไมข่อคาชีแ้นะจากอาจารย ์ 
 4 ตระหนกัถงึผลขา้งเคยีงทีอ่าจเกดิขึน้ต่อผูป่้วยภายหลงัการท าหตัถการ สามารถเตรยีมการการป้องกนั  

       และ/หรอืใหก้ารดแูลรกัษาไดเ้องอยา่งเหมาะสม และสามารถใหก้ารชีแ้นะหรอืควบคุมผูท้ีม่ปีระสบการณ์ 
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       น้อยกวา่ได ้
15. ความรบัผดิชอบต่องานทีไ่ดร้บัมอบหมายและความตรงต่อเวลา (EPA-6) 

 1 ไมร่บัผดิชอบในหน้าที ่ทีไ่ดร้บัมอบหมาย  
 2 รบัผดิชอบในหน้าที ่ทีไ่ดร้บัมอบหมาย ไมค่รบถว้นหรอืไมท่นัก าหนดเวลา หรอืท าใหเ้กดิผลกระทบต่อ  
      การรกัษาผูป่้วย 
 3 รบัผดิชอบในหน้าที ่ทีไ่ดร้บัมอบหมาย ไมค่รบถว้นหรอืมคีวามล่าชา้ แต่ไมม่ผีลกระทบส าคญัต่อการ 
       รกัษาผูป่้วย 
 4 รบัผดิชอบในหน้าที ่ทีไ่ดร้บัมอบหมายอยา่งเตม็ที ่และตรงต่อเวลา 

 
 
ระดบัศกัยภาพโดยรวม  

  Level 1  ขาดความรบัผิดชอบในหน้าท่ี ไม่สามารถปฏิบติังานได้  

  Level 2  มีความรู้พืน้ฐานเก่ียวกบัหตัถการทางรงัสีร่วมรกัษาของล าตวั  

  Level 3  สามารถปฏิบติังานได้ ภายใต้การช้ีแนะของอาจารยอ์ย่างใกล้ชิด 

  Level 4  สามารถปฏิบติังานได้เอง โดยอาจขอหรือไม่ขอค าช้ีแนะจากอาจารย ์

  Level 5  สามารถปฏิบติังานได้เอง และสามารถให้การช้ีแนะหรือควบคมุผูท่ี้มี  
                       ประสบการณ์น้อยกว่าได้ 

 
 

ขอ้คดิเหน็ของผูป้ระเมนิ(ขอ้ดแีละจุดทีค่วรพฒันาของผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม) 

 

 

......................................................                                 .......................................................    
         ลงชื่อผูร้บัการประเมนิ                                                    ลงชื่อผูป้ระเมนิ 
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3) EVALUATION FORM FOR NON-VASCULAR INTERVENTION 

- ภายใน 12 เดอืนแรกของการฝึกอบรม ตอ้งไดผ้ลประเมนิไดร้ะดบัศกัยภาพอยา่งน้อยระดบั 4: 1 ครัง้ ในหตัถการ 
Biopsy or FNA และ Percutaneous Drainage   
- ภายใน 24 เดอืนของการฝึกอบรม ตอ้งไดผ้ลประเมนิไดร้ะดบัศกัยภาพอยา่งน้อยระดบั 4: 1 ครัง้ ในหตัถการ Biliary 
Intervention และ Tumor Ablation   

 
ช่ือแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอด..............................................................................ชัน้ปีท่ี................... 
 

วนัท่ี................................................... Procedure………………………………………………………. 
 

1. การจดัหาขอ้มลูพืน้ฐานทีส่ าคญัและจ าเป็นในการท า non-vascular intervention ใหเ้หมาะสมกบัผูป่้วย (EPA-1)

  1 ประวตั ิตรวจรา่งกาย และLab ทีส่ าคญัและจ าเป็นไมค่รบถว้น  
 2 ไดป้ระวตั ิตรวจรา่งกาย และLab ทีส่ าคญัและจ าเป็นครบถว้น  
 3 ไดป้ระวตั ิตรวจรา่งกาย และLab ทีส่ าคญัครบถว้น แตไ่มส่ามารถสรปุปัญหาและขอ้ควรระวงัไดค้รบถว้น 
 4 ไดป้ระวตั ิตรวจรา่งกาย Lab ทีส่ าคญัครบถว้น รวมทัง้สามารถสรุปปัญหาและขอ้ควรระวงัไดค้รบถว้น  
 

2. การใหค้ าปรกึษาและแนะน า (Consultation and recommendation) เกีย่วกบัการท าหตัถการ และการรกัษาทาง non-
vascular intervention (EPA-2)  

 1 ใหค้ าปรกึษาและแนะน าทีส่ าคญัไมค่รบถว้น  
 2 ใหค้ าปรกึษาและแนะน าทีส่ าคญัครบถว้น  
 3 ใหค้ าปรกึษาและแนะน าทีส่ าคญัครบถว้น และ สามารถแนะน าทางเลอืกอื่นในการรกัษาได้ 
 4 ใหค้ าปรกึษาและแนะน าทีส่ าคญัครบถว้น, สามารถแนะน าทางเลอืกอื่นในการรกัษาได,้ สามารถอธบิาย 
      ภาวะแทรกซอ้นจากการท าหตัถการได ้
 

3. การขอความยนิยอมจากผูป่้วยก่อนเขา้รบัการท าหตัถการทาง non-vascular intervention (EPA-3) 

 1 ขอใหผู้ป่้วยเซน็ใบยนิยอมเลย โดยไมไ่ดอ้ธบิาย หรอือธบิายไมถ่กูตอ้งเหมาะสม 
 2 อธบิายถงึขอ้บ่งชีข้องการตรวจ แลว้จงึขอใหผู้ป่้วยเซน็ใบยนิยอม  
 3 อธบิายถงึขอ้บ่งชี ้ความเสีย่ง และประโยชน์ทีผู่ป่้วยจะไดร้บัการตรวจ แลว้จงึขอใหผู้ป่้วยเซน็ใบยนิยอม  
 4 อธบิายถงึขอ้บ่งชี ้ความเสีย่ง และประโยชน์ทีผู่ป่้วยจะไดร้บัการตรวจ และทางเลอืกอื่น แลว้จงึขอให ้
      ผูป่้วยเซน็ใบยนิยอม 
 

4. การเตรยีมผูป่้วยก่อนเขา้รบัการท าหตัถการทาง non-vascular intervention (EPA-2, EPA-3)  

 1 เตรยีมผูป่้วยก่อนท าหตัถการไดไ้มเ่หมาะสม หรอืไมค่รบถว้น  
 2 เตรยีมผูป่้วยก่อนท าหตัถการไดเ้หมาะสม และครบถว้น  
 3 เตรยีมผูป่้วยก่อนท าหตัถการไดเ้หมาะสม และครบถว้น แต่ทราบขอ้ควรระวงั ภาวะแทรกซอ้น หรอื 
       ปัญหาทีอ่าจเกดิขึน้ 
 4 เตรยีมผูป่้วยก่อนท าหตัถการไดเ้หมาะสมและครบถว้น ทราบขอ้ควรระวงั รวมทัง้เตรยีมตวัส าหรบัการ 
      แกปั้ญหาหรอืภาวะแทรกซอ้นทีอ่าจเกดิขึน้  
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5. การตรวจพบลกัษณะความผดิปกตจิากการท าหตัถการ (EPA-1) 

 1 บอกกายวภิาคของต าแหน่งทีผ่ดิปกตไิด ้
 2 สามารถบอกต าแหน่งทีผ่ดิปกตไิด ้
 3 สามารถบอกลกัษณะ ทีเ่ฉพาะเจาะจงทีผ่ดิปกตไิด ้
 4 สามารถบอกลกัษณะ ทีเ่ฉพาะเจาะจงทีผ่ดิปกตไิดถ้กูตอ้ง และสามารถใหก้ารวนิิจฉยั จ าแนกวนิิจฉยั 

                  ทีน่่าจะเป็นไดม้ากทีส่ดุอยา่งถูกตอ้งเหมาะสม 
6. มคีวามรูใ้นการเตรยีมอุปกรณ์และเครือ่งมอืพืน้ฐาน ยาและเภสชัภณัฑ ์ทีใ่ช้ท าหตัถการทาง non-vascular 
intervention กบัผูป่้วยไดอ้ยา่งเหมาะสม (EPA-2) 

 1 เตรยีมอุปกรณ์และเครือ่งมอืพืน้ฐาน ยาและเภสชัภณัฑส์ าหรบัท าหตัถการไมเ่หมาะสม หรอืไมค่รบถว้น  
 2 เตรยีมอุปกรณ์และเครือ่งมอืพืน้ฐาน ยาและเภสชัภณัฑส์ าหรบัท าหตัถการไดเ้หมาะสมและครบถว้น 
 3 เตรยีมอุปกรณ์และเครือ่งมอืพืน้ฐาน ยาและเภสชัภณัฑส์ าหรบัท าหตัถการไดเ้หมาะสมและครบถว้น  

       แต่ไมส่ามารถอธบิายขอ้ด ีขอ้เสยี และทางเลอืกอื่นในการรกัษา  
 4 เตรยีมอุปกรณ์และเครือ่งมอืพืน้ฐาน ยาและเภสชัภณัฑส์ าหรบัท าหตัถการไดเ้หมาะสมและครบถว้น  

       รวมทัง้สามารถอธบิายขอ้ด ีขอ้เสยี และทางเลอืกอื่นในการรกัษา  
7. มคีวามรูแ้ละทกัษะในการท าหตัถการทาง non-vascular intervention กบัผูป่้วยไดอ้ยา่งเหมาะสม (EPA-4) 

 1 ไมส่ามารถท าหตัการไดเ้องภายใตก้ารแนะน าของอาจารยอ์ยา่งใกลชิ้ด 

 2 สามารถท าหตัถการไดเ้องภายใตก้ารชีแ้นะของอาจารยอ์ยา่งใกลช้ดิ 
 3 สามารถท าหตัถการไดเ้องโดยมอีาจารยใ์หค้วามชว่ยเหลอืเมือ่ตอ้งการ 
 4 สามารถท าหตัถการไดเ้องและควบคุมผูท้ีม่ปีระสบการณ์น้อยกวา่ 

8. ใหค้ าแนะน าส าหรบัการตรวจเพิม่เตมิ หรอืท าหตัการอยา่งอื่นทีจ่ าเป็นไดเ้หมาะสม (appropriate next steps) ขณะ
ท าหตัถการ (EPA-2, EPA-4) 

   1 ไมส่ามารถใหค้ าแนะน าได ้
 2 ใหค้ าแนะน าส าหรบัหตัการได ้แต่ไมเ่หมาะสม หรอืไมถ่กูตอ้งครบถว้น  
 3 ใหค้ าแนะน าและท าหตัการเพิม่เตมิทีจ่ าเป็นไดเ้หมาะสม แต่ไมส่ามารถบอกเหตุผล ขอ้ดหีรอืขอ้เสยี  
       และทางเลอืกอื่น    
 4 ใหค้ าแนะน าและท าหตัการเพิม่เตมิทีจ่ าเป็นไดเ้หมาะสม พรอ้มระบุเหตุผล ขอ้ดหีรอืขอ้เสยี และ   
      ทางเลอืกในการรกัษา 

9. ทกัษะดา้นการสือ่สารในการรายงานผลการท าหตัถการทาง non-vascular intervention ทีถ่กูตอ้ง กระชบั เขา้ใจงา่ย 
สอดคลอ้งกบัทีไ่ดท้บทวนฟิลม์ (review) กบัอาจารย ์(EPA-5) 

 1 มกีารรายงานผลไมส่อดคลอ้งกบัทีไ่ดท้บทวนฟิลม์ (review) กบัอาจารยเ์ป็นสว่นใหญ่ 
 2 มกีารรายงานผลไมส่อดคลอ้งกบัทีไ่ดท้บทวนฟิลม์กบัอาจารยบ์างสว่น แต่มคีวามส าคญัและมผีล 
      ต่อผูป่้วย 
 3 มกีารรายงานผลไมส่อดคลอ้งกบัทีไ่ดท้บทวนฟิลม์กบัอาจารยบ์างสว่น แต่ไมม่ผีลต่อผูป่้วย 
 4 มกีารรายงานผลสอดคลอ้งกบัทีไ่ดท้บทวนฟิลม์กบัอาจารย ์แต่ผลรายงานฟิลม์ยงัใชภ้าษาไดไ้มก่ระชบั/ 
       ยงัตอ้งปรบัปรงุ 
 5 มกีารรายงานผลสอดคลอ้งกบัทีไ่ดท้บทวนฟิลม์กบัอาจารยแ์ละใชภ้าษาไดถ้กูตอ้ง กระชบั 
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10. การสือ่สารกบัผูป่้วยและญาต ิ(EPA-5) 

 1 ไมส่ือ่สารกบัผูป่้วยหรอืญาต ิและอาจารยผ์ูค้วบคุมการตรวจ 
 2 สือ่สารดว้ยภาษา หรอืใจความทีไ่มถ่กูตอ้งเหมาะสม 
 3 สือ่สารไดอ้ยา่งถกูตอ้งเหมาะสม แต่ไมแ่สดงถงึความเหน็อกเหน็ใจต่อผูป่้วย  
 4 สือ่สารกบัผูป่้วยอยา่งเหมาะสม และแสดงใหเ้หน็ถงึความเหน็อกเหน็ใจต่อผูป่้วย 

11. การสือ่สารกบัผูร้ว่มงาน อาจารยผ์ูค้วบคุมการตรวจ และแพทยท์ีเ่กีย่วขอ้ง (EPA-5, EPA-6) 

 1ไมส่ือ่สารกบัผูร้ว่มงาน อาจารยผ์ูค้วบคุมการตรวจ และแพทยท์ีเ่กีย่วขอ้ง 
 2 สือ่สารกบัผูร้ว่มงาน อาจารยผ์ูค้วบคุมการตรวจ และแพทยท์ีเ่กีย่วขอ้งไดแ้ต่ไมช่ดัเจน 
 3 สือ่สารกบัผูร้ว่มงาน อาจารยผ์ูค้วบคุมการตรวจ และแพทยท์ีเ่กีย่วขอ้งไดด้เีป็นสว่นใหญ่ 
 4 สือ่สารกบัผูร้ว่มงาน อาจารยผ์ูค้วบคุมการตรวจ และแพทยท์ีเ่กีย่วขอ้งไดด้ ีชดัเจนและถูกตอ้งตลอดเวลา 

12. การตระหนกัถงึสถานการณ์และปัญหา (complications) ทีเ่กดิขึน้ในขณะท าหตัถการทาง non-vascular 
intervention (EPA-4) 

 1 ไมต่ระหนกัถงึสถานการณ์และปัญหาทีเ่กดิขึน้ขณะท าหตัถการ 
 2 ตระหนกัถงึปัญหาทีเ่กดิขึน้ แต่ไมส่ามารถบอกวธิแีกไ้ขปัญหา หรอืตอ้งไดร้บัการแนะน าและควบคุม 

       ของอาจารยอ์ยา่งใกลช้ดิ  
 3 ตระหนกัถงึปัญหาทีเ่กดิขึน้ สามารถเตรยีมการการป้องกนั และ/หรอืรกัษาภาวะแทรกซอ้นไดอ้ยา่ง 

       เหมาะสม โดยอาจขอหรอืไมข่อคาชีแ้นะจากอาจารย ์ 
 4 ตระหนกัถงึปัญหาทีเ่กดิขึน้ สามารถเตรยีมการการป้องกนั และ/หรอืรกัษาภาวะแทรกซอ้นจากหตัการ 

       ทางรงัสรีว่มรกัษาของล าตวัไดเ้อง และสามารถใหก้ารชีแ้นะหรอืควบคุมผูท้ีม่ปีระสบการณ์น้อยกวา่ได้ 
13. การใหก้ารดแูล และตระหนกัถงึผลขา้งเคยีงทีอ่าจเกดิขึน้ต่อผูป่้วยภายหลงัการท าหตัถการทาง non-vascular 
intervention (EPA-4) 

 1 ไมต่ระหนกัถงึผลขา้งเคยีงทีอ่าจเกดิขึน้ต่อผูป่้วยภายหลงัการท าหตัถการ 
 2 ตระหนกัถงึผลขา้งเคยีงทีอ่าจเกดิขึน้ต่อผูป่้วยภายหลงัการท าหตัถการ แต่ไมส่ามารถบอกขัน้ตอน 

       การเฝ้าระวงัและวธิแีกไ้ขปัญหา หรอืตอ้งไดร้บัการแนะน าและควบคุมของอาจารยอ์ยา่งใกลช้ดิ  
 3 ตระหนกัถงึผลขา้งเคยีงทีอ่าจเกดิขึน้ต่อผูป่้วยภายหลงัการท าหตัถการ สามารถเตรยีมการการป้องกนั  

       และ/หรอืใหก้ารดแูลรกัษาไดอ้ยา่งเหมาะสม โดยอาจขอหรอืไมข่อค าชีแ้นะจากอาจารย ์ 
 4 ตระหนกัถงึผลขา้งเคยีงทีอ่าจเกดิขึน้ต่อผูป่้วยภายหลงัการท าหตัถการ สามารถเตรยีมการการป้องกนั  

       และ/หรอืใหก้ารดแูลรกัษาไดเ้องอยา่งเหมาะสม และสามารถใหก้ารชีแ้นะหรอืควบคุมผูท้ีม่ปีระสบการณ์  
       น้อยกวา่ได ้

14. ความรบัผดิชอบต่องานทีไ่ดร้บัมอบหมายและความตรงต่อเวลา (EPA-6) 

 1 ไมร่บัผดิชอบในหน้าที ่ทีไ่ดร้บัมอบหมาย  
 2 รบัผดิชอบในหน้าที ่ทีไ่ดร้บัมอบหมาย ไมค่รบถว้นหรอืไมท่นัก าหนดเวลา หรอืท าใหเ้กดิผลกระทบ 
      ต่อการรกัษาผูป่้วย 
 3 รบัผดิชอบในหน้าที ่ทีไ่ดร้บัมอบหมาย ไมค่รบถว้นหรอืมคีวามล่าชา้ แต่ไมม่ผีลกระทบส าคญัต่อการ  
       รกัษาผูป่้วย 
 4 รบัผดิชอบในหน้าที ่ทีไ่ดร้บัมอบหมายอยา่งเตม็ที ่และตรงต่อเวลา 
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ระดบัศกัยภาพโดยรวม  

  Level 1  ขาดความรบัผิดชอบในหน้าท่ี ไม่สามารถปฏิบติังานได้  

  Level 2  มีความรู้พืน้ฐานเก่ียวกบัหตัถการทางรงัสีร่วมรกัษาของล าตวั  

  Level 3  สามารถปฏิบติังานได้ ภายใต้การช้ีแนะของอาจารยอ์ย่างใกล้ชิด 

  Level 4  สามารถปฏิบติังานได้เอง โดยอาจขอหรือไม่ขอค าช้ีแนะจากอาจารย ์

  Level 5  สามารถปฏิบติังานได้เอง และสามารถให้การช้ีแนะหรือควบคมุผูท่ี้มี  
                       ประสบการณ์น้อยกว่าได้ 

 
 

ขอ้คดิเหน็ของผูป้ระเมนิ(ขอ้ดแีละจุดทีค่วรพฒันาของผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม) 

 

 

......................................................                              ...................................................    
          ลงชื่อผูร้บัการประเมนิ                                                    ลงชื่อผูป้ระเมนิ 
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ภาคผนวก ๖ 
การสอบเพ่ือหนังสือวฒิุบตัรแสดงความรูค้วามช านาญ 

ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขารงัสีรว่มรกัษาของล าตวั 
 

การประเมนิผลเพือ่หนงัสอืวุฒบิตัรฯ ประกอบดว้ย  
๑. การสอบขอ้เขยีน : multiple-choice question; MCQ จ านวนรวม ๑๐๐ ขอ้ ใน ๒ ชัว่โมง แบ่งเป็น  
  ๑.๑) Diagnostic vascular imaging, common equipments and basic knowledge ๑๐ ขอ้  
  ๑.๒) Vascular intervention ๖๐ ขอ้ 
   - Arterial procedure ๔๕-๕๐ ขอ้    
  - Venous procedure ๑๐-๑๕ ขอ้ 

๑.๓) Non-vascular intervention ๓๐ ขอ้  
  เน้ือหาออกสอบตามความรู้เมื่อสิ้นสุดปีการฝึกอบรมที่ ๒ โดยข้อสอบให้ออกจาก Standard 
Textbooks ประมาณรอ้ยละ ๘๐ และออกจากStandard Journals รอ้ยละ ๒๐  
๒. การสอบเพื่อประเมนิทกัษะทางคลนิิก (OSCE; objective structured clinical examination) สอบเมื่อ
สิน้สดุปีการฝึกอบรมที ่๒  
๓. การสอบปากเปล่า (ORAL) สอบเมือ่สิน้สดุปีการฝึกอบรมที ่๒  
 
เกณฑก์ารตดัสินผลการสอบ  
  คะแนนสอบ OSCE คดิเป็นรอ้ยละ ๒๐, คะแนนสอบขอ้เขยีน คดิเป็นรอ้ยละ ๕๐ และ คะแนน
สอบปากเปล่า คดิเป็นรอ้ยละ ๓๐ รวมเป็นรอ้ยละ ๑๐๐  
 
เกณฑก์ารสอบผา่น  
- ใหย้ดึคะแนนรวมทัง้ ๓ สว่น จากคะแนนเตม็รอ้ยละ ๑๐๐ เกณฑก์ารสอบผา่นคอืรอ้ยละ ๖๕  
- ถา้ไดค้ะแนนรวมกนัรอ้ยละ ๖๐ ขึน้ไป แต่ไม่ถงึรอ้ยละ ๖๕ ใหดู้งานเพิม่เตมิในสถาบนัเดมิของตนเป็น
เวลา ๓ สปัดาห ์จงึจะถอืวา่สอบผา่น  
- ถา้ไดค้ะแนนน้อยกวา่รอ้ยละ ๖๐ ใหร้อสอบใหมท่ัง้ขอ้เขยีน ปากเปล่า และ OSCE  
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ภาคผนวก ๗ 

การจดัประสบการณ์เรียนรูต้ามสมรรถนะ 6 ด้าน 
 
1. ทกัษะและเจตคติในการบริบาลผูป่้วย (Patient care) 

ผลการเรียนรู้ 
วิธีการฝึกอบรม/กลยทุธก์าร

สอนท่ีใช้พฒันา 
กลยทุธก์ารประเมิน 

ผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
1.1 มทีกัษะในการใหค้ าปรกึษาและ
แนะน า (Consultation and 
recommendation) เกีย่วกบัการ 
ตรวจดว้ยภาพรงัสวีนิิจฉยั การท า
หตัถการ และการรกัษาทางรงัสรีว่ม
รกัษาของล าตวั ใหแ้ก่แพทยส์าขาอื่น
ไดอ้ยา่งเหมาะสมกบัขอ้บ่งชีข้องโรค 

- รบัปรกึษาการสง่ตรวจ และการ
รกัษาทางรงัสรีว่มรกัษาของล าตวั 
ทัง้ในภาวะไมเ่รง่ด่วน และภาวะ
วกิฤต ิและอยูเ่วรนอกเวลาราชการ
ของหน่วยรงัสรีว่มรกัษาของล าตวั 

- การประเมนิการปฏบิตังิานใน
สถานการณ์จรงิ (direct 
observation) และ direct feedback 
- ประเมนิ End-of-Rotation global 
assessment 
- ประเมนิ 360 องศา 

1.2 มทีกัษะในการขอใบแสดงความ
ยนิยอม (Obtaining informed 
consent)  
 

- รบัฟังการสอนบรรยาย เชน่ 
contrast media และ patient 
safety เป็นตน้ ในวชิาบรูณาการ
ทัว่ไป โดยราชวทิยาลยัรงัสแีพทย์
แหง่ประเทศไทย 
- ขอความยนิยอมในการตรวจและ
การท าหตัถการทางรงัสรีว่มรกัษา
ของล าตวั ในระหวา่งการปฏบิตังิาน 

- การประเมนิการปฏบิตังิานใน
สถานการณ์จรงิ (direct 
observation) และ direct feedback 
- ประเมนิ End-of-Rotation global 
assessment 
- ประเมนิ 360 องศา 
- Mini-CEX ตามแบบประเมนิ EPA 
ในแต่ละการตรวจ 
- Review ใบ inform consent 

1.3 มทีกัษะในการเตรยีมและดแูล
ผูป่้วยทีม่ารบัการตรวจวนิิจฉยั การท า
หตัถการและวธิกีารรกัษาทางรงัสรีว่ม
รกัษาของล าตวัไดอ้ยา่งเหมาะสม 

- ปฏบิตังิานในแต่ละหอ้งตรวจ 
(modality) ตามตารางการ 
ปฏบิตังิานทีจ่ดัหมนุวนในแต่ละ 
rotation และอยูเ่วรนอกเวลา
ราชการของหน่วยรงัสรีว่มรกัษา
ของล าตวั 

- การประเมนิการปฏบิตังิานใน
สถานการณ์จรงิ (direct 
observation)และ direct feedback 
- ประเมนิ End-of-Rotation global 
assessment 
- ประเมนิ 360 องศา 
- Mini-CEX ตามแบบประเมนิ EPA 
ในแต่ละการตรวจ 

1.4 มทีกัษะในการตรวจพบภาวะ 
แทรกซอ้นทีเ่กดิขึน้ระหวา่งการตรวจ
วนิิจฉยัการท าหตัถการและวธิกีาร
รกัษาทางรงัสรีว่มรกัษาของล าตวัและ
สามารถใหก้ารดแูลรกัษาเบือ้งตน้ได้
อยา่งเหมาะสม 

- รบัฟังการสอนบรรยาย และ
สมัมนาทางวชิาการ 
- จดั MM conference เพือ่รูถ้งึ
ความหลากหลายของผลแทรกซอ้น
หรอือุบตักิารณ์ทีไ่มพ่งึประสงคท์ี่
เกดิขึน้ และการจดัการการรกัษาที่
เหมาะสม 

- การประเมนิการปฏบิตังิานใน
สถานการณ์จรงิ (direct 
observation)และ direct feedback 
- ประเมนิ End-of-Rotation global 
assessment 
- Mini-CEX ตามแบบประเมนิ EPA 
ในแต่ละการตรวจ 
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- ปฏบิตังิานในแต่ละหอ้งตรวจ 
(modality) ตามตารางการ 
ปฏบิตังิานทีจ่ดัหมนุวนในแต่ละ 
rotation และอยูเ่วรนอกเวลา
ราชการของหน่วยรงัสรีว่มรกัษา
ของล าตวั 

 
2. ความรู้ทางด้านรงัสีร่วมรกัษาของล าตวัในทุกระบบของร่างกายทัง้ในภาวะท่ีไม่รีบด่วน และ 
ในภาวะฉุกเฉินหรือวิกฤต (Medical knowledge and  technical skill) 

ผลการเรียนรู้ 
วิธีการฝึกอบรม/กลยทุธก์ารสอน

ท่ีใช้พฒันา 
กลยทุธก์ารประเมิน 

ผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
2.1 มคีวามรูว้ทิยาศาสตรก์ารแพทย์
พืน้ฐานเกีย่วกบั radiation safety 
และ การบรูณาการทัว่ไปทาง
การแพทย ์
 

- รบัฟังการสอนบรรยายเรือ่ง  
Radiation safety ในกระบวนวชิา
เพิม่พนูทกัษะวชิาชพีส าหรบัแพทย์
ประจ าบา้น ในหลกัสตูร ป.บณัฑติ 
ชัน้สงูฯ 
- รบัฟังการสอนบรรยาย เรื่อง 
ความรูท้ ัว่ไปเกีย่วกบัการปฎบิตัิ
ราชการ ส าหรบันกัศกึษาหลกัสตูร 
ป.บณัฑติชัน้สงูทางวทิยาศาสตร์
การแพทยค์ลนิิค  

- การสะทอ้นตนเองดว้ย Self-
reflection 

- ประเมนิการปฏบิตังิานรายเดอืน 
โดยแบบประเมนิ EPA เพื่อการ
เขา้ถงึมาตรฐานการดแูลผูป่้วยใน
แต่ละ rotation ของแต่ละชัน้ปี  

 

2.2 รู้ข้อบ่งชี้ ข้อห้าม ข้อดี ข้อเสีย 
ข้อจ ากัด ความเสี่ยง อันตรายและ
ภาวะแทรกซอ้นในการตรวจทางรงัสี
รว่มรกัษาของล าตวั 

 

- น าเสนอ topic review และสมัมนา
วชิาการทีไ่ดร้วบรวมจากแหลง่
ความรูต้่างๆ (conference, 
workshop) ภายใตก้ารชีแ้นะของ
อาจารย ์
- รบัฟังการสอนบรรยายของอาจารย์
ในหน่วยรงัสรีกัษาของล าตวั 
- การเรยีนโดยใชผู้ป่้วยจรงิรว่มกบั
การปฏบิตังิานจรงิในการรกัษาทาง
รงัสรีว่มรกัษา (workplace-based 
learning) รวมทัง้ มกีารเรยีนรู้
เกีย่วกบัการตรวจรงัสวีนิิจฉยัและรงัสี
วทิยาหลอดเลอืดในดา้นต่างๆ 
ดงัต่อไปนี้ digital subtraction 
angiography (DSA), digital 
subtraction imaging (DSI) , color 
Doppler ultrasonography (CDUS), 
computed tomography 

- ประเมนิการปฏบิตังิานรายเดอืน 
โดยแบบประเมนิ EPA เพื่อการ
เขา้ถงึมาตรฐานการดแูลผูป่้วยในแต่
ละ rotation ของแต่ละชัน้ปี  
- การสงัเกตการปฏบิตังิานใน
สถานการณ์จรงิ โดยใช ้DOPS 
- Logbook / Portfolio 
- ใบประเมนิหลงัท า topics, 
conference, journal club, 
interdepartment conference 
- Mini-CEX 
 
 
 
 
 
 
 

2.3 มคีวามรูค้วามสามารถใน
วชิาชพี และเชีย่วชาญในสาขารงัสี
รว่มรกัษาของล าตวั 
 
 
2.4 มคีวามรูท้างคลนิิกดา้นอื่นๆทีจ่ะ
ดูแลผู้ป่วยได้ด้วยตนเองทัง้ก่อนท า 
ขณะท าและหลงัท าหตัถการทางรงัสี
รว่มรกัษา  ตลอดจนการตดิตามดแูล
ผูป่้วยอยา่งต่อเน่ือง 
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angiography (CTA) และ  magnetic 
resonance angiography (MRA) รู้
ขอ้บ่งชี ้ขอ้หา้ม ขอ้ด ีขอ้เสยี และ
ขอ้จ ากดั ของการตรวจแต่ละชนิด 
รวมทัง้การแปลผลความผดิปรกตทิี่
พบในการตรวจโดยภาพวนิิจฉยัแต่ละ
วธิ ี

 
3. ทกัษะปฏิสมัพนัธแ์ละการส่ือสาร (Interpersonal and communication skills) 

ผลการเรียนรู้ 
วิธีการฝึกอบรม/กลยทุธก์ารสอน

ท่ีใช้พฒันา 
กลยทุธก์ารประเมิน                    

ผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
3.1 สือ่สารใหข้อ้มลูแก่ผูป่้วยและ
ญาตไิดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ โดยมี
เมตตา เคารพการตดัสนิใจและ
ศกัดิศ์รขีองความเป็นมนุษย ์ไดแ้ก ่
    3.1.1 การสือ่เกีย่วกบัวธิกีาร
ตรวจทางรงัสรีว่มรกัษาของล าตวั 
   3.1.2 การขอใบแสดงความ
ยนิยอม 
   3.1.3 การสือ่สารเกีย่วกบั
ขอ้ผดิพลาด ภาวะแทรกซอ้น หรอื
เหตุการณ์ไมพ่งึประสงค ์

- รบัฟังการบรรยายทกัษะการสือ่สาร
ในกระบวนวชิา เพิม่พนูทกัษะ
วชิาชพีส าหรบัแพทยป์ระจ าบา้น ใน
หลกัสตูร ป.บณัฑติชัน้สงูฯ  
- รบัฟังการบรรยาย communication 
skills ในวชิา ในหลกัสตูร ป.บณัฑติ
ชัน้สงู และ วชิาบรูณาการทัว่ไปโดย
ราชวทิยาลยัรงัสแีพทยแ์หง่ประเทศ
ไทย 
- ฝึกปฏบิตังิานจรงิในแต่ละหอ้ง
ตรวจ (modality) และอยูเ่วรนอก
เวลาราชการ ในหน่วยรงัสรีว่มรกัษา
ของล าตวั 

- สอบ MCQ 
- Direct observation และ direct 
feedback 
- Mini-CEX ตามแบบประเมนิ EPA 
ในแต่ละการตรวจ 
- ประเมนิ 360 องศา 
- Review ใบแสดงความยนิยอม 
- รายงานอุบตักิารณ์ 

3.2 สือ่สารใหข้อ้มลูโดยการรายงาน
ผลตรวจเป็นเอกสาร (reports) หรอื
ดว้ยวาจา กบัทมีดแูลสขุภาพได้
อยา่งมปีระสทิธภิาพ 

- ฝึกปฏบิตังิานจรงิในแต่ละหอ้ง
ตรวจ (modality) และอยูเ่วรนอก
เวลาราชการ ในหน่วยรงัสรีว่มรกัษา
ของล าตวั 

- Direct observation และ direct 
feedback 
- Mini-CEX ตามแบบประเมนิ EPA 
ในแต่ละการตรวจ 
- ประเมนิ 360 องศา 
- Review of report 

3.3 น าเสนอขอ้มลูผูป่้วย และ
อภปิรายปัญหาไดอ้ยา่งมี
ประสทิธภิาพ 

- ฝึกปฏบิตังิานจรงิในแต่ละหอ้ง
ตรวจ (modality) และอยูเ่วรนอก
เวลาราชการ ในหน่วยรงัสรีว่มรกัษา
ของล าตวั 
- น าเสนอกรณีผูป่้วยทีน่่าสนใจ 
(interesting case) และอภปิราย
ปัญหาในกจิกรรมวชิาการต่างๆ
ภายในภาควชิา และระหวา่ง
ภาควชิา 

- Direct observation และ direct 
feedback 
- Mini-CEX ตามแบบประเมนิ EPA 
ในแต่ละการตรวจ 
- Review of report 
- ประเมนิ Interdepartment 
Conference ทุกครัง้ 
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3.4 ถ่ายทอดความรูแ้ละทกัษะให้
แพทย ์นกัศกึษาแพทย ์และบุคลากร
ทางการแพทย ์

- ฝึกปฏบิตังิานจรงิในแต่ละหอ้ง
ตรวจ (modality) และอยูเ่วรนอก
เวลาราชการ ในหน่วยรงัสรีว่มรกัษา
ของล าตวั 
- ใหส้อนและควบคุมแพทยช์ัน้ปีทีต่ ่า
กวา่, แพทยแ์ต่ละชัน้ปีจะมหีวัหน้า
ชัน้ปี เป็นผูค้วบคุม 

- Direct observation และ direct 
feedback 
- ประเมนิ 360 องศา 

3.5 เป็นทีป่รกึษาและใหค้ าแนะน า
ทางรงัสรีว่มรกัษาของล าตวัแก่
แพทย ์นกัศกึษาแพทย ์และบุคลากร
อื่น 

- ฝึกปฏบิตังิานจรงิในแต่ละหอ้ง
ตรวจ (modality) และอยูเ่วรนอก
เวลาราชการ ในหน่วยรงัสรีว่มรกัษา
ของล าตวั 
- มอบหมายให ้review และ 
interpretation ภาพการตรวจทาง
รงัสรีว่มรกัษาของล าตวัต่างๆของ
ผูป่้วยทีไ่ดร้บั การตรวจจาก
โรงพยาบาลอื่น แลว้มา review กบั
อาจารยผ์ูร้บัผดิชอบ 
- ออก Preliminary Report 
ส าหรบัเคสทีอ่ยูเ่วรนอกเวลาราชการ 

- Direct observation และ direct 
feedback 
- ประเมนิ 360 องศา 
- Reading out with residents 

3.6 มมีนุษยสมัพนัธท์ีด่ ีท างานกบั
ผูร้ว่มงานทุกระดบัไดอ้ยา่งมี
ประสทิธภิาพ 

- ฝึกปฏบิตังิานจรงิในแต่ละหอ้ง
ตรวจ (modality) และอยูเ่วรนอก
เวลาราชการ ในหน่วยรงัสรีว่มรกัษา
ของล าตวั 

- Direct observation และ direct 
feedback 
- ประเมนิ 360 องศา 

 
4. การพฒันาปรบัปรงุตนเองและการเรียนรู้จากการปฏิบติั (Practice-based learning and 
improvement) 

ผลการเรียนรู้ 
วิธีการฝึกอบรม/กลยทุธก์ารสอน

ท่ีใช้พฒันา 
กลยทุธก์ารประเมิน 

ผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
4.1 เรยีนรูแ้ละเพิม่ประสบการณ์ได้
ดว้ยตนเองจากการปฏบิตังิาน 

- การเรยีนโดยใชผู้ป่้วยจรงิ โดย
ผา่นการคน้หาความรูด้ว้ยตนเอง 
และรว่ม discuss กบัอาจารย ์
- เขา้รว่มสมัมนา และกจิกรรม
วชิาการต่างๆทีจ่ดัโดยภาควชิารงัส ี
และ inter-department conference 

- สอบ formative assessment และ 
summative assessment 
- การสะทอ้นตนเองดว้ย self-

reflection 
- Mini-CEX ตามแบบประเมนิ EPA 
ในแต่ละการตรวจ 
- DOPS 
- Log book/ Portfolio 
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4.2 ด าเนินการวจิยัทางการแพทย์
และสาธารณสขุได ้

- เขา้รว่มอบรมระเบยีบวธิวีจิยัในชัน้
ปีที ่1 และ 2 ทีภ่าควชิารว่มกบั 
CASCAP จดัขึน้ 
- รบัฟังบรรยายเรือ่งการท าวจิยั 
และวเิคราะหท์างสถติทิางการแพทย ์
ในกระบวนวชิา เพิม่พนูทกัษะ
วชิาชพีส าหรบัแพทยป์ระจ าบา้นใน
หลกัสตูร ป.บณัฑติชัน้สงูฯ 
- ท างานวจิยั โดยผูเ้ขา้รบัการ
ฝึกอบรมเป็นผูว้จิยัหลกั 1 เรือ่ง โดย
มอีาจารยท์ีป่รกึษาการท าวจิยั 
- ท ากจิกรรม journal club  

- ตดิตามการด าเนินงานวจิยัตาม
เป้าหมาย ในระยะเวลาทีก่ าหนด โดย
มกีารบนัทกึความกา้วหน้าของ
งานวจิยัใน portfolio ของผูเ้ขา้รบัการ
ฝึกอบรม 
- ไดน้ าเสนองานวจิยัในงานประชุม
วชิาการประจ าปี และไดน้ าสง่
งานวจิยัทีส่มบรูณ์น้ีใหร้าชวทิยาลยั 
- แบบประเมนิกจิกรรม journal club 

4.3 วพิากษ์บทความและงานวจิยั
ทางการแพทยไ์ด ้

- ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมเลอืกและ
น าเสนอบทความ หรอืงานวจิยัทาง
การแพทยท์ีน่่าสนใจ ในกจิกรรม 
journal club รว่มกบัมกีารวเิคราะห์
และวพิากษ์รว่มกนักบัผูเ้ขา้รบัการ
ฝึกอบรมอื่นและอาจารย ์
- ท างานวจิยั โดยผูเ้ขา้รบัการ
ฝึกอบรมเป็นผูว้จิยัหลกั 1 เรือ่ง โดย
มอีาจารยท์ีป่รกึษาการท าวจิยั 

- แบบประเมนิกจิกรรม journal club 
- Log book และ portfolio ของผูเ้ขา้
รบัการฝึกอบรม 

 
 
5. มีพฤติกรรมแห่งวิชาชีพและความเป็นมืออาชีพ (Professionalism) 

ผลการเรียนรู้ 
วิธีการฝึกอบรม/กลยทุธก์ารสอนท่ี

ใช้พฒันา 
กลยทุธก์ารประเมิน 

ผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
5.1 มคีุณธรรม จรยิธรรมและเจตคติ
อนัดตี่อ ผูป่้วย ญาต ิผูร้ว่มงาน 
เพือ่นรว่มวชิาชพี และ ชุมชน 

- รบัฟังการสอนบรรยายเกีย่วกบั 
ปัญหาทางกฎหมาย และจรยิธรรม ใน
กระบวนวชิาเพิม่พนูทกัษะวชิาชพี
ส าหรบัแพทยป์ระจ าบา้น ในหลกัสตูร 
ป.บณัฑติชัน้สงูฯ 
- ฝึกปฏบิตังิานจรงิในแต่ละหอ้งตรวจ 
(modality) และอยูเ่วรนอกเวลา
ราชการ ในหน่วยรงัสรีว่มรกัษาของ
ล าตวั 

- Direct observation และ direct 
feedback 
- ประเมนิ 360 องศา 

5.2 มทีกัษะดา้นทีไ่มใ่ชเ่ทคนิค 
(nontechnical skills) และสามารถ

- รบัฟังการสอนบรรยายใน กระบวน
วชิาเพิม่พนูทกัษะวชิาชพีส าหรบั

- สอบ MCQ 
- Direct observation และ direct 
feedback 
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บรหิารจดัการสถานการณ์ที่
เกีย่วขอ้งไดอ้ยา่งเหมาะสม 

แพทยป์ระจ าบา้น ในหลกัสตูร ป.
บณัฑติชัน้สงูฯ 
- เขา้รว่มโครงการใหค้วามรูเ้กีย่วกบั 
nontechnical skill อื่นๆ ที่
หลากหลาย ทีค่ณะและภาควชิาจดั 
- ฝึกปฏบิตังิานจรงิในแต่ละหอ้งตรวจ 
(modality) และอยูเ่วรนอกเวลา
ราชการ ในหน่วยรงัสรีว่มรกัษาของ
ล าตวั 

- ประเมนิ 360 องศา 
- เขา้รว่มสมัมนานอกสถานทีก่บั
แพทยแ์ผนกอื่นๆ จดัโดยฝ่าย
วชิาการ คณะแพทยฯ์ ส าหรบั
แพทยใ์ชทุ้น/ประจ าบา้น และ
ประเมนิวดัผลภายหลงัเสรจ็สิน้
กจิกรรม 

5.3 มคีวามสนใจใฝ่รู ้และสามารถ
พฒันา ไปสูค่วามเป็นผูเ้รยีนรู้
ต่อเน่ืองตลอดชวีติ (continuing 
professional development) 

- รบัฟังการสอนเรือ่ง การท าวจิยัและ
วเิคราะหท์างสถติ ิในกระบวนวชิา
เพิม่พนูทกัษะวชิาชพีส าหรบัแพทย์
ประจ าบา้น ในหลกัสตูร ป.บณัฑติ
ชัน้สงูฯ 
- วพิากษ์บทความ หรอืงานวจิยัทาง
การแพทยใ์น Journal club 
- ฝึกปฏบิตังิานจรงิในแต่ละหอ้งตรวจ 
(modality) และอยูเ่วรนอกเวลา
ราชการ ในหน่วยรงัสรีว่มรกัษาของ
ล าตวั 
- น าเสนอกจิรรมทางวชิาการที่
หลากหลาย เช่น Topic review, 
conference ต่างๆ, inter-department 
conference เป็นตน้ โดยเน้นใหผู้เ้ขา้
รบัการฝึกอบรมเป็นผูเ้ลอืกหวัขอ้ที่
น่าสนใจเอง ตัง้วตัถุประสงคก์าร
เรยีนรูเ้อง คน้ควา้และน าเสนอรวมทัง้
อภปิรายโดยการสบืคน้จาก
แหลง่ขอ้มลูทีห่ลากหลาย โดยมี
อาจารยเ์ป็นเพยีงผูช้ีแ้นะ 
- เขา้รว่มงานประชุมวชิาการต่างๆ ที่
ภาควชิา คณะหรอืราชวทิยาลยัฯจดั 

- สอบ MCQ/ SAQ 
- Direct observation และ direct 
feedback ในการปฏบิตังิาน 
- กจิกรรมวชิาการและ Journal 
club 
- Log book / Portfolio 
- ประเมนิผลการน าเสนอ Journal 
- ประเมนิผลการน าเสนอ Topic, 
Interesting Case, Seminar 

5.4 มทีศันคตทิีด่ตี่อวชิาชพีและมเีจต
คติที่ดี ที่จะใช้ความรู้ทางรังสีร่วม
รักษาของล าตัวในการให้บริการ
สุขภาพแบบองค์รวมแก่ประชาชน
ทุกระดบั 

 

- ฝึกปฏบิตังิานจรงิในแต่ละหอ้งตรวจ 
(modality) และอยูเ่วรนอกเวลา
ราชการ ในหน่วยรงัสรีว่มรกัษาของ
ล าตวั 
- เปิดโอกาสใหฝึ้กปฏบิตังิานใน
ชว่งเวลา elective ทีโ่รงพยาบาลศนูย ์
หรอืโรงพยาบาลตน้สงักดั 
- เขา้รว่มโครงการต่างๆของคณะ 

- Direct observation และ direct 
feedback 
- ประเมนิ 360 องศา 
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5.5 มคีวามรบัผดิชอบต่องานทีไ่ดร้บั
มอบหมาย 

- ปฏบิตังิานจรงิในแต่ละหอ้งตรวจ 
(modality) และอยูเ่วรนอกเวลา
ราชการ ในหน่วยรงัสรีว่มรกัษาของ
ล าตวั ซึง่ไดก้ าหนดบทบาทหน้าทีแ่ละ
ความรบัผดิชอบไวแ้ลว้ 
- มอบหมายใหท้ ากจิกรรมวชิาการ
ต่างๆ ตามตาราง activity ในแต่ละ
เดอืน 

- Direct observation และ direct 
feedback 
- ประเมนิ 360 องศา 
- Mini-CEX ตามแบบประเมนิ EPA 
ในแต่ละการตรวจ 
- Log book/ Portfolio 

5.6 ค านึงถงึผลประโยชน์ของ
สว่นรวม 

- ปฏบิตังิานจรงิในแต่ละหอ้งตรวจ 
(modality) และอยูเ่วรนอกเวลา
ราชการ ในหน่วยรงัสรีว่มรกัษาของ
ล าตวั 
- ใหค้วามรว่มมอืกบัทางคณะ ในการ
ปฏบิตังิานสว่นกลางของโรงพยาบาล 
- เขา้รว่มสมัมนาภาควชิา และรว่มท า
กจิกรรมต่างๆ ของภาควชิาและคณะ 

- Direct observation และ direct 
feedback 
- ประเมนิ 360 องศา 
- Log book / Portfolio 

5.7 เคารพสทิธผิูป่้วย - ปฏบิตังิานจรงิในแต่ละหอ้งตรวจ 
(modality) และอยูเ่วรนอกเวลา
ราชการ ในหน่วยรงัสรีว่มรกัษาของ
ล าตวั 
- จดัใหม้เีอกสารความรูเ้รือ่งสทิธิ
ผูป่้วยในคูม่อืแพทยป์ระจ าบา้นต่อ
ยอด 

- Direct observation และ direct 
feedback 
- ประเมนิ 360 องศา 
- Mini-CEX ตามแบบประเมนิ EPA 
ในแต่ละการตรวจ 

5.8 ความสามารถปฏบิตังิานแบบ 
สหวชิาชพี 

- รบัฟังการบรรยาย เรือ่ง การ
ท างานสหวชิาชพี ในกระบวนวชิา 
เพิม่พนูทกัษะวชิาชพีส าหรบัแพทย์
ประจ าบา้น ในหลกัสตูร ป. บณัฑติ 
ชัน้สงูฯ 
- ฝึกปฏบิตังิานจรงิในแต่ละหอ้งตรวจ 
(modality) และอยูเ่วรนอกเวลา
ราชการ ในหน่วยรงัสรีว่มรกัษาของ
ล าตวั 
- เขา้รว่ม HA และเป็นสว่นหนึ่งของ 
PCT (patient care team) กบั 
บุคลากรทางการแพทยแ์ละแพทย์
สาขาอื่น 
- เขา้รว่มกจิกรรมวชิาการ เชน่ 
Interdepartment conference หรอื 
multidisciplinary conference 

- Direct observation และ direct 
feedback 
- ประเมนิ 360 องศา 
- Logbook / Portfolio 
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6. การปฏิบติังานตามระบบ (System-based practice) 

ผลการเรียนรู้ 
วิธีการฝึกอบรม/กลยทุธก์ารสอน

ท่ีใช้พฒันา 
กลยทุธก์ารประเมิน 

ผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
6.1 ความรูด้า้นระบบพฒันาคุณภาพ 
(quality improvement) ทางรงัสี
วทิยา ไดแ้ก่ 
  6.1.1 กระบวนการในการก ากบั
ดแูลความปลอดภยัทางดา้นรงัส ี
(radiation safety) ทัง้ต่อผูป่้วยและ
บุคลากร 
  6.1.2 การรายงานอุบตักิารณ์ของ
ความเสีย่ง 
  6.1.3 กระบวนการในการก ากบั
ดแูล และ การใชเ้ครือ่งมอืและระบบ
สารสนเทศทางดา้นรงัสรีว่มรกัษา
ของล าตวั 

- รบัฟังการสอนบรรยาย ในหวัขอ้
การพฒันาคุณภาพการดแูลรกัษา
ผูป่้วย radiation safety และ เวช
สารสนเทศ ในกระบวนวชิาเพิม่พนู
ทกัษะวชิาชพีส าหรบัแพทยป์ระจ า
บา้น ในหลกัสตูร ป.บณัฑติ ชัน้สงูฯ 
- รบัฟังการชีแ้จงระบบสทิธิป์ระกนั
สขุภาพของผูป่้วย โดยหน่วยบรหิาร
สทิธิ ์โรงพยาบาลศรนีครนิทร ์
- รบัฟังการสอนบรรยาย quality 
management, ความรูด้า้นกฎหมาย
วชิาชพี, วชิาบรูณาการทัว่ไป โดย
ราชวทิยาลยัรงัสแีพทยแ์หง่ประเทศ
ไทย 
- รบัฟังการสอนเรือ่งระบบ PACS ใน
วชิา Medical radiation physics โดย
ราชวทิยาลยัรงัสแีพทยแ์หง่ประเทศ
ไทย 
- เรยีนรูจ้ากการปฏบิตังิานจรงิ 
เรยีนรูจ้ากการปฏบิตังิานในแต่ละ
หอ้งตรวจ ระหวา่งหมนุเวยีนปฏบิตั ิ
งานในแต่ละระบบ ในหน่วยรงัสรีว่ม
รกัษาของล าตวั 
- เขา้รว่ม HA และการฝึกปฏบิตักิาร
บรบิาลผูป่้วยในฐานะสว่นหนึ่งของ
ทมี PCT (patient care team) 

- สอบ MCQ 
- Direct observation และ direct 
feedback 
- ประเมนิ 360 องศา 
- log book/Portfolio 

6.2 ความรูเ้กีย่วกบัระบบสขุภาพ
ของประเทศ 
6.3 มคีวามรูแ้ละมสีว่นรว่มในระบบ
พฒันาคุณภาพการดแูลรกัษาผูป่้วย 

6.4 ใชท้รพัยากรสขุภาพอยา่ง
เหมาะสม (cost consciousness 
medicine) และ สามารถปรบัเปลีย่น
การดแูลรกัษาผูป่้วยใหเ้ขา้กบับรบิท
ของการบรกิารสาธารณสขุไดต้าม
มาตรฐานวชิาชพี 

- ปฏบิตังิานจรงิในแต่ละหอ้งตรวจ 
ระหวา่งหมนุเวยีนปฏบิตังิานในแต่ละ
ระบบ ในหน่วยรงัสรีว่มรกัษาของ
ล าตวั 
- มอบหมายให ้review และ 
interpretation ภาพการตรวจทางรงัสี
รว่มรกัษาของล าตวัต่างๆของผูป่้วยที่
ไดร้บัการตรวจจากโรงพยาบาลอื่น 
แลว้มา review กบัอาจารย์

- Direct observation และ direct 
feedback 
- Portfolio 
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ผูร้บัผดิชอบ โดยไมจ่ าเป็นตอ้งท า
การตรวจซ ้า 
- เขา้รว่มกจิกรรมอื่นๆ ในการดแูล
รกัษาผูป่้วยแบบสหวชิาชพี เช่น 
Multidisciplinary conference หรอื 
Inter-department Conference 
- เขา้รว่ม HA และเป็นสว่นหนึ่งของ 
PCT (patient care team) กบั
บุคลากรและแพทยส์าขาอื่น 
- เปิดโอกาสใหฝึ้กปฏบิตังิานใน
ชว่งเวลา elective ทีโ่รงพยาบาลศนูย ์
หรอืโรงพยาบาลตน้สงักดั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

หลกัสตูรการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดอนุสาขารงัสรีว่มรกัษาของล าตวั ฉบบัพ.ศ. ๒๕๖๒ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น  ๙๙ 

ภาคผนวก ๘ 
กระบวนการบริหารงานการศึกษาและการด าเนินการของอนุสาขาฯ 

 
การบริหารจดัการฝึกอบรม ช่องทาง เวลา ผูร้บัผิดชอบ 

1.น าปัจจยัภายนอก 
 ความคาดหวงับณัฑติผูใ้ชบ้ณัฑติจาก

ผลการประเมนิ 
 กฎระเบยีบ กฎหมาย เศรษฐกจิสงัคม 

ปัจจยัภายใน 
 นโยบายภาค ทรพัยากร ยทุธศาตร์

คณะฯ 

 ประชุมราชวทิยาลยัรงัส ี
 ประชุมการศกึษาหลงั
ปรญิญาระดบัคณะและ
ภาควชิาฯ 

 ประชุมภาควชิาฯ 
 การประชุมก าหนดพนัธกจิ
และแผนของภาควชิา 

 การประชุมสมัมนาภาควชิาฯ 
ประจ าปี 

 การประชุมสมาคมรงัสวีทิยา
หลอดเลอืดและรงัสรีว่มรกัษา
ไทย 

 
 
 
 

ทุก 1 ปี 

 
 
 
 

คณะกรรมการ 
การศกึษาหลงัปรญิญา 

2.ด าเนินการตามกลยทุธท์างการศกึษา ประชุมคณะกรรมการการศกึษา
หลงัปรญิญา 

    ทุก 1 ปี คณะกรรมการ 
การศกึษาหลงัปรญิญา 

3.กระบวนการท างาน 
3.1 หลกัสตูร 
      3.1.1 ออกแบบและปรบัปรงุ
หลกัสตูรโดยใชห้ลกัสตูรทีป่รบัปรงุจาก
ราชวทิยาลยัรงัสแีพทยเ์ป็นเกณฑ ์ 

 
 
 การประชุมสมัมนาภาควชิาฯ 
ประจ าปี 
 ประชุมคณะกรรมการ
การศกึษาหลงัปรญิญา 

 
 
 

ทุก 1 ปี 

 
 
 

คณะกรรมการ 
การศกึษาหลงัปรญิญา 

3.1 หลกัสตูร 
     3.1.2 น าเสนอในทีป่ระชุมภาคเพือ่
รบัการรบัรองหลกัสตูร และรบัความ
คดิเหน็จากอาจารยแ์ละแพทยผ์ูเ้ขา้รบั
การฝึกอบรม 

 
ประชุมรว่มกบัอาจารยใ์น
ภาควชิาและแพทยผ์ูเ้ขา้รบัการ
ฝึกอบรม 

 
 

ทุก 1 ปี 

 
 

ประธานหลกัสตูร 

3.2 การรบัสมคัรผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม 
     3.2.1 ด าเนินการประกาศรบัสมคัร
ทาง website โดยก าหนดกรอบเวลา และ
คุณสมบตัอิงิเกณฑต์ามประกาศของราช
วทิยาลยัรงัสแีพทยแ์ละแพทยสภา
ก าหนด 

website: http://
www.radiology.kku.ac.th 
ภาควชิารงัสวีทิยา คณะ

แพทยศาสตร ์
มหาวทิยาลยัขอนแก่น 

website:  
http://www.tmc.or.th/tcgme  
ศนูยเ์วชบณัฑติศกึษา ของราช

วทิยาลยัรงัสแีพทย ์

 
 

ทุก 1 ปี 

 
         
      คณะกรรมการ 
   การศกึษาหลงัปรญิญา 

http://www.radiology.kku.ac.th/
http://www.radiology.kku.ac.th/
http://www.tmc.or.th/tcgme
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การบริหารจดัการฝึกอบรม ช่องทาง เวลา ผูร้บัผิดชอบ 
3.2 การรบัสมคัรผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม 
     3.2.2 ด าเนินการสมัภาษณ์และ
ประกาศรบัรองผูท้ีไ่ดร้บัการคดัเลอืกโดย
สง่ผลทีร่าชวทิยาลยัรงัสแีพทยแ์ละหน่วย
การศกึษาหลงัปรญิญาของคณะ 

 
การสมัภาษณ์ 

 
ทุก 1 ปี 

 
กรรมการสอบสมัภาษณ์ 

3.3 จดักระบวนการฝึกอบรมฯ ให้
สอดคลอ้งไปกบัสมรรถนะ และเป็นไป
ตามเกณฑร์าชวทิยาลยัฯ ทัง้ภาค 
ภาคทฤษฎ ีและภาคปฏบิตั ิฯลฯ 

ประชุมคณะกรรมการการศกึษา
หลงัปรญิญา 

 
   ทุก 1 ปี 

 
คณะกรรมการการศกึษา
หลงัปรญิญา 

 
3.4 การประเมนิผล 
     3.4.1 ภาคทฤษฎ ี(ประจ าปี) 
     3.4.2 ภาคปฏบิตั ิรวมทัง้ดา้นเจตคติ
และสมรรถนะทัง้ 6 ดา้น (ประเมนิทุก 3
เดอืน) 

 
ประชุมคณะกรรมการการศกึษา

หลงัปรญิญา 

 
ทุก 1 ปี 

ทุก 3 เดอืน 

 
คณะกรรมการการศกึษา
หลงัปรญิญา 
 

3.5 อื่น ๆ 
3.5.1 การใหค้ าปรกึษา และตดิตาม

ปัญหา 
3.5.2 การ reflection/การ feedback 

      

 
การพบปะกบัอาจารยท์ีป่รกึษา 
 
ประชุมผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม 

 
ทุก 3 เดอืน 

 
ทุก 1 ปี  

 
คณะกรรมการการศกึษา
หลงัปรญิญา 
 

3.5.3 งานวจิยั 
 

การพบปะกบัอาจารยท์ีป่รกึษา  ทุก 3 เดอืน คณะกรรมการการศกึษา
หลงัปรญิญา 

3.5.4 การประเมนิเจตคตแิละ
ขอ้เสนอแนะต่อกระบวนการฝึกอบรม 

 ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมประเมนิ
แผนการฝึกอบรม 

 อาจารยป์ระเมนิตนเองและผูเ้ขา้รบั
การฝึกอบรม 

 ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีประเมนิบณัฑติ, 
แผนการฝึกอบรม และบณัฑติ
ประเมนิตนเอง 

 
 
การประชุมสมัมนาภาควชิาฯ 
ประจ าปี 
ประชุมคณะกรรมการการศกึษา
หลงัปรญิญา 

 
 
 

ทุก 1 ปี 
 
 

 
 

 
คณะกรรมการการศกึษา
หลงัปรญิญา 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

หลกัสตูรการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดอนุสาขารงัสรีว่มรกัษาของล าตวั ฉบบัพ.ศ. ๒๕๖๒ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น  ๑๐๑ 

ภาคผนวก ๙ 
บทบาทและหน้าท่ีการปฏิบติังาน ค่าตอบแทน การลา และสวสัดิการ 

แพทยผ์ูเ้ข้ารบัการฝึกอบรมฯ อนุสาขารงัสีรว่มรกัษาของล าตวั 
 

อนุสาขาฯ จดัสภาวะการปฏบิตังิานส าหรบัแพทยผ์ูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมเพือ่ใหม้โีอกาสไดเ้รยีนรู้

อยา่งเสมอภาค มคีวามสมดุลระหวา่งการปฏบิตังิานและการเรยีน  โดยไดร้บัสทิธิส์วสัดกิารและ

คา่ตอบแทนทีเ่หมาะสม ดงัต่อไปน้ี 

๑) ใหผู้เ้ขา้รบัการฝึกอบรมปฏบิตังิานทัง้ในและนอกเวลาราชการ   
ในเวลาราชการ อนุสาขาฯ มกีารก าหนด Milestones ของแต่ละ EPA ส าหรบัแพทยผ์ูเ้ขา้รบัการ

ฝึกอบรมในแต่ละชัน้ปี ปฏบิตังิานตามหน่วยในเวลาราชการ โดยทีร่ะยะเวลาการฝึกอบรมไม่ต ่ากว่ารอ้ย
ละ ๘๐ ของแต่ละเดอืนตามตารางตามตารางหมุนเวยีนการปฏบิตังิาน  กรณทีีแ่พทยผ์ูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม
ไม่สามารถฝึกอบรมในช่วงเวลาที่ก าหนดได้ด้วยเหตุผลและความจ าเป็นใด ๆ รวมทัง้การปฏิบตัิงาน
เพิ่มเติมกรณีไม่ผ่านการประเมินแพทย์ผู้เข้ารบัการฝึกอบรมสามารถใช้เวลา  elective อิสระในการ
ฝึกอบรมทดแทน 

นอกเวลาราชการ แบ่งหน้าทีต่ามชัน้ปีโดยมแีพทยผ์ูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมอาวุโส และอาจารยใ์ห้
ค าปรกึษาตลอด ๒๔ ชัว่โมง แพทยผ์ูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมตอ้งอยูเ่วรอยา่งน้อยคนละ 10 เวรต่อเดอืน โดย
มขีอ้ก าหนดการอยูเ่วรแพทยผ์ูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม ดงัน้ี 

- การอยูเ่วรวนัจนัทร ์- ศุกร ์เวลา ๑๖.๓๐ – ๐๘.๓๐ น. วนัถดัไป       
- การอยูเ่วรวนัเสาร-์อาทติย ์และวนัหยุดนกัขตัฤกษ์ ๐๘.๓๐ – ๐๘.๓๐ น วนัถดัไป   

 

หน้าท่ีความรบัผิดชอบการปฏิบติังานในเวลาและนอกเวลาราชการส าหรบัแพทยผ์ู้เข้ารบัการ
ฝึกอบรม มีดงัน้ี 

การปฏิบติังานในเวลาราชการ การปฏิบติังานนอกเวลาราชการ 
- มหีน้าทีเ่ป็น first call ในการรบัโทรศพัทแ์ละ

ตดิต่อกบัแพทยเ์จา้ของไข ้ในทุกแผนก ในกรณทีี่
ไมม่ใีชทุ้น/แพทยป์ระจ าบา้นปฏบิตังิานในเดอืน
นัน้ๆ 

- แปลผลภาพรงัสตีามความรูค้วามสามารถ เริม่
จาก modality พืน้ฐาน และเพิม่ความยากตาม
ความรูแ้ละประสบการณ์ ตามหลกัสตูรของราช
วทิยาลยั 

- มหีน้าทีเ่ป็น second call ในการรบัโทรศพัท์
จาก แพทยใ์ชทุ้น/ แพทยป์ระจ าบา้น และ
รายงานอาจารยเ์วรประจ าวนั รวมทัง้ตดิต่อ
ประสานงานกบัแพทยเ์จา้ของไข ้ในทุก
แผนก  

- ดแูลคนไข ้ แปลผลภาพทางรงัสรีว่มรกัษา  
ท าหตัถการทางรงัสรีว่มรกัษา ในชว่งนอก
เวลาราชการ และเป็นทีป่รกึษา และให้
ค าแนะน าการท างานกบัแพทยใ์ชทุ้น/แพทย์
ประจ าบา้น 



 
 

 

หลกัสตูรการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดอนุสาขารงัสรีว่มรกัษาของล าตวั ฉบบัพ.ศ. ๒๕๖๒ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น  ๑๐๒ 

การปฏิบติังานในเวลาราชการ การปฏิบติังานนอกเวลาราชการ 
- ท าหตัถการทางรงัสรีว่มรกัษาตาม ความรู้

ความสามารถและประสบการณ์ของแพทย ์โดย
ยดึตามหลกัสตูรของราชวทิยาลยัรงัส ี

- ดแูลและใหค้ าแนะน าการท างานกบัแพทยใ์ชทุ้น/
แพทยป์ระจ าบา้น ทัง้การดแูลคนไข ้การแปลผล
ภาพทางรงัส ีการท าหตัถการทางรงัสรีว่มรกัษา 
และเขา้ชว่ยหตัถการทางรงัสรีว่มรกัษา 

- ท า conference ประจ าเดอืนทีไ่ดร้บัมอบหมาย 
เชน่ Journal club, interdepartment conference  

- จดัท างานวจิยัของตนเอง โดยมอีาจารยท์ีป่รกึษา 
และนกัสถติ ิเป็นผูใ้หค้ าแนะน า 

-  รว่มดแูลผูป่้วยฉุกเฉิน หรอื อาการไมพ่งึ
ประสงคจ์ากหตัถการทางรงัสรีว่มรกัษา 
รว่มกบัแพทยใ์ชทุ้น/แพทยป์ระจ าบา้น 

- กรณีมปัีญหาขดัแยง้กบัหน่วยงานอื่นนอก
ภาควชิา ควรหลกีเลีย่งการทะเลาะกนั
โดยตรง ควรรายงานใหอ้าจารยป์ระจ าเวร 
อาจารยด์แูลแพทย ์หวัหน้าหน่วยรงัสรีว่ม
รกัษาและหวัหน้าภาควชิาทราบ เป็นล าดบั
ทนัทเีพือ่หาแนวทางแกไ้ข 

 
๒) ก าหนดค่าตอบแทนของแพทยผ์ูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมทีเ่หมาะสมกบัต าแหน่งและงานทีไ่ดร้บั
มอบหมาย 

- แพทยฝึ์กอบรมมสีถานะเป็นลูกจา้งมหาวทิยาลยั หรอืขา้ราชการลาศกึษาต่อ (ทุน
ต้นสงักดั) มีค่าตอบแทน เงนิเดือน เงนิเพิ่มส าหรบัต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้
ปฎิบตังิานดา้นการสาธารณสุข ค่าตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ และ
คา่ตอบแทนอื่น ๆ อยา่งเพยีงพอ 

- ภาควชิาฯ ดแูลเรื่องการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ และฉุกเฉินอยา่งเหมาะสมและ
ยุตธิรรม (รายละเอยีดในคู่มอืแพทยป์ระจ าบา้นอนุสาขาฯ) โดยมแีพทยผ์ูเ้ขา้รบัการ
ฝึกอบรมอาวุโส (รุ่นพี่) และ/หรืออาจารย์ให้ค าปรกึษาตลอด ๒๔ ชัว่โมง และมี
คา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ ตามระเบยีบจากคณะแพทยศาสตร ์

 
๓) จดัสวสัดกิารและดแูลสวสัดภิาพของผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม 

- สวัสดิการการรักษาพยาบาลตามสิทธิร์าชการ, ประกันสังคม หรือพนักงาน
มหาวทิยาลยัฯ ตามแต่กรณี รวมถงึการฉีดวคัซนีป้องกนัโรคตามเกณฑท์ีก่ าหนด 

- สวัสดิการที่พกัภายในคณะแพทยศาสตร์ (หรือกรณีไม่สามารถจัดสรรที่พกัได้
เพยีงพอ จะสนับสนุนค่าเช่าทีพ่กัภายนอก) มสีทิธิใ์นอาคารทีจ่อดรถ เช่นเดยีวกบั
บุคลากรตามประกาศของคณะแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลยัขอนแก่น 

- มีทุนสนับสนุนการประชุม ศึกษาดูงานทัง้ในและต่างประเทศ ตามระเบียบคณะ
แพทยศาสตร ์เรื่องค่าใชจ้่ายสนับสนุนการประชุม อบรม สมัมนา ฝึกปฏบิตังิานใน
ประเทศ 
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๔) การลาและการฝึกอบรมทดแทนในกรณีลาพกั เช่น การลาคลอดบุตร การเจ็บป่วย การ
เกณฑท์หาร การถูกเรยีกฝึกก าลงัส ารอง การศกึษาดงูานนอกแผนการฝึกอบรม/หลกัสตูร 

- การลายึดตามระเบียบ ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจ า
มหาวทิยาลยัขอนแก่น (ฉบบัที่ ๒/๒๕๕๙)  เรื่อง วนั เวลาปฏบิตังิาน การลา และ
การไดร้บัเงนิเดอืนระหวา่งลาของพนกังานมหาวทิยาลยั 

- แพทยผ์ูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมสามารถลาป่วย ลาคลอดไดไ้มเ่กนิ ๖๐ วนั 
- แพทยผ์ูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมทีป่ฏบิตังิานตดิต่อกนัมาแลว้เกนิกวา่ ๖ เดอืนสามารถลา

พกัผอ่นไดไ้มเ่กนิ ๑๐ วนัต่อปีงบประมาณ 
- สามารถลาอุปสมบทหรอืลาประกอบพธิฮีจัยฺไดต้ามระเบยีบ 
- หากกรณีทีม่กีารลาคลอด การเกณฑท์หาร การถูกเรยีกฝึกก าลงัส ารอง การลาเพื่อ

ประกอบพธิีทางศาสนา การลาเน่ืองจากการเจ็บป่วยเรื้อรงั ให้เกณฑ์การลาตาม
ระเบยีบของคณะฯ หากระยะเวลาการฝึกอบรมน้อยกวา่รอ้ยละ ๘๐ ของระยะเวลาใน
การฝึกอบรม ๒ ปี ทางคณะกรรมการหลกัสูตรจะจดัให้มีการฝึกอบรมเพิ่มเติม 
เพื่อใหค้รบตามระยะเวลาทีก่ าหนดในคุณสมบตัขิองผูม้สีทิธิส์อบเพื่อวุฒบิตัรความรู้
ความช านาญในการประกอบวชิาชพีเวชกรรมอนุสาขารงัสรีว่มรกัษาของล าตวั 

- ทัง้น้ีในการส่งสอบวุฒบิตัรฯ โดยไม่ต้องปฏิบตัิงานเพิม่เติม ผู้มสีทิธิเขา้สอบเพื่อ
วุฒบิตัรฯ ตอ้งผา่นการอบรมในหลกัสตูรไมน้่อยกวา่รอ้ยละ ๘๐ ของการฝึกอบรม 
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ภาคผนวก ๑๐ 

ตารางหมุนเวียนการฝึกอบรมและปฏิบติังาน 
 
ปี 1 

 

ปี 2 

 

 

หมายเหต:ุ 
- IR ท า vascular และ non-vascular IR ตามอาจารยท์ีอ่ยูป่ระจ าหอ้งในวนันัน้ๆ และรบั consult 

case emergency ในเวลาราชการ 
- ท า CTA และ MRA ทีห่น่วย cardiovascular imaging ในสปัดาหท์ี ่1 ของเดอืนทีก่ าหนด 
- ท า CDUS ในสปัดาหท์ี ่2 ของเดอืนทีก่ าหนด 
- ตารางการ rotation อาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

 

  
 
 

 
 
 
 
 

ชื่อ ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. 
Fellow IR IR 

CTA/ 
MRA 

IR IR 
CDUS 

IR IR 
CDUS 

IR IR 
 

IR 
CTA/ 
MRA 

IR IR 
CTA/ 
MRA 

IR 

ชื่อ ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. 
Fellow IR 

CTA/ 
MRA 

IR 
 

IR 
CDUS 

IR IR 
CTA/ 
MRA 

IR 
 

Elective/ 
Research 

IR 
CDUS 

Elective  Elective  
 

IR IR 
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ภาคผนวก ๑๑.๑ 

 



 
 

 

หลกัสตูรการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดอนุสาขารงัสรีว่มรกัษาของล าตวั ฉบบัพ.ศ. ๒๕๖๒ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น  ๑๐๖ 

 
 

 
 
 
 



 
 

 

หลกัสตูรการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดอนุสาขารงัสรีว่มรกัษาของล าตวั ฉบบัพ.ศ. ๒๕๖๒ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น  ๑๐๗ 

ภาคผนวก ๑๑.๒ 

 



 
 

 

หลกัสตูรการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดอนุสาขารงัสรีว่มรกัษาของล าตวั ฉบบัพ.ศ. ๒๕๖๒ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น  ๑๐๘ 

 

 

 



 
 

 

หลกัสตูรการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดอนุสาขารงัสรีว่มรกัษาของล าตวั ฉบบัพ.ศ. ๒๕๖๒ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น  ๑๐๙ 

 

 



 
 

 

หลกัสตูรการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดอนุสาขารงัสรีว่มรกัษาของล าตวั ฉบบัพ.ศ. ๒๕๖๒ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น  ๑๑๐ 

 

 

 
 



 
 

 

หลกัสตูรการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดอนุสาขารงัสรีว่มรกัษาของล าตวั ฉบบัพ.ศ. ๒๕๖๒ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น  ๑๑๑ 

ภาคผนวก ๑๑.๓ 

 



 
 

 

หลกัสตูรการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดอนุสาขารงัสรีว่มรกัษาของล าตวั ฉบบัพ.ศ. ๒๕๖๒ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น  ๑๑๒ 

ภาคผนวก ๑๑.๔ 

 



 
 

 

หลกัสตูรการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดอนุสาขารงัสรีว่มรกัษาของล าตวั ฉบบัพ.ศ. ๒๕๖๒ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น  ๑๑๓ 

ภาคผนวก ๑๑.๕ 

 



 
 

 

หลกัสตูรการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดอนุสาขารงัสรีว่มรกัษาของล าตวั ฉบบัพ.ศ. ๒๕๖๒ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น  ๑๑๔ 

ภาคผนวก ๑๑.๖ 

 



 
 

 

หลกัสตูรการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดอนุสาขารงัสรีว่มรกัษาของล าตวั ฉบบัพ.ศ. ๒๕๖๒ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น  ๑๑๕ 

 



 
 

 

หลกัสตูรการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดอนุสาขารงัสรีว่มรกัษาของล าตวั ฉบบัพ.ศ. ๒๕๖๒ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น  ๑๑๖ 

 



 
 

 

หลกัสตูรการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดอนุสาขารงัสรีว่มรกัษาของล าตวั ฉบบัพ.ศ. ๒๕๖๒ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น  ๑๑๗ 

ภาคผนวก ๑๑.๗ 

 



 
 

 

หลกัสตูรการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดอนุสาขารงัสรีว่มรกัษาของล าตวั ฉบบัพ.ศ. ๒๕๖๒ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น  ๑๑๘ 

 



 
 

 

หลกัสตูรการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดอนุสาขารงัสรีว่มรกัษาของล าตวั ฉบบัพ.ศ. ๒๕๖๒ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น  ๑๑๙ 

 



 
 

 

หลกัสตูรการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดอนุสาขารงัสรีว่มรกัษาของล าตวั ฉบบัพ.ศ. ๒๕๖๒ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น  ๑๒๐ 

ภาคผนวก ๑๑.๘ 

 



 
 

 

หลกัสตูรการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดอนุสาขารงัสรีว่มรกัษาของล าตวั ฉบบัพ.ศ. ๒๕๖๒ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น  ๑๒๑ 

 



 
 

 

หลกัสตูรการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดอนุสาขารงัสรีว่มรกัษาของล าตวั ฉบบัพ.ศ. ๒๕๖๒ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น  ๑๒๒ 

 
 



 
 

 

หลกัสตูรการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดอนุสาขารงัสรีว่มรกัษาของล าตวั ฉบบัพ.ศ. ๒๕๖๒ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น  ๑๒๓ 

ภาคผนวก ๑๒   

กิจกรรมวิชาการ Conference   
และรายละเอียดและวตัถปุระสงคข์องกิจกรรมต่างๆ  

  
ช่ือกิจกรรม  จ านวนครัง้ / ปี  

Morning Conference (IR topic)   24  
HCC Conference  12  
CCA Conference  12  
Journal club  4  
Morbidity & Mortality Conference  1-2  
Interhospital Conference  4 
Interesting case 4 

Topic IR   2 

Seminar  2 

บรรยายพเิศษ   1-2  
สง่เสรมิการเขา้กจิกรรมวชิาการทัง้ในประเทศและต่างประเทศ   3-4  
กจิกรรมพฒันาคุณภาพการฝึกอบรมและงานประกนัคณุภาพ  

 Self-reflection  
 ประชุมการเรยีนการสอนของภาควชิาฯ  
 ประชุมทมีบรหิารภาควชิาฯ  
 ประชุม HA, Patient care team, Patient Safety เป็นตน้  

 
กจิกรรมนอกเหนือการเรยีนการสอน   

 เขา้รว่มกจิกรรมดา้นการแสดงในโอกาสพเิศษตามความเหมาะสม  
 เขา้รว่มกจิกรรมของภาควชิาและทางโรงพยาบาลตามโอกาส

พเิศษ  

  

  

 
 
 
 
 



 
 

 

หลกัสตูรการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดอนุสาขารงัสรีว่มรกัษาของล าตวั ฉบบัพ.ศ. ๒๕๖๒ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น  ๑๒๔ 

 
รายละเอียดและวตัถปุระสงคกิ์จกรรมต่าง ๆ  

  
Morning Conference   วนัศุกรท์ี ่2 และ 4 ของเดอืน เวลา 7.45 – 8.30 น. 

ให้แพทย์ประจ าบ้านอนุสาขาฯ  เข้าร่วมฟังบรรยายโดยอาจารย์หน่วยรังสีร่วมรักษาของ
ล าตวั ร่วมกบัแพทยใ์ชทุ้น/แพทยป์ระจ าบ้าน โดยหลงัการบรรยาย แพทยป์ระจ าบา้นอนุสาขาฯจะช่วย
ซกัถามหรอืใหค้วามคดิเหน็เพิม่เตมิ  
  
HCC Conference    วนัองัคารที ่2 ของเดอืน เวลา 8.00-9.00 น.   

เป็นการอภปิรายร่วมกนัระหว่างหน่วยรงัสรี่วมรกัษา ภาควชิารงัสวีทิยา หน่วยระบบทางเดนิ
อาหารและหน่วยมะเร็งวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์  หน่วยศลัยศาสตร์โรคตบัและท่อน ้าดี ภาควิชา
ศลัยศาสตร ์โดยการน าเคสผูป่้วยโรค hepatocellular carcinoma (HCC) ทีน่่าสนใจมารว่มอภปิราย  

วตัถุประสงค ์ 
   1. น าเสนอและปรกึษาผู้ป่วยที่น่าสนใจ โดยเน้นเกี่ยวกบัข้อบ่งชี้, แนวทางการส่งตรวจ และ
ลกัษณะความผดิปกติทางรงัสวีินิจฉัย เพื่อให้ได้การวินิจฉัยโรค หรอืแนวทางการรกัษาและติดตาม
ผลการรกัษา  

2. ฝึกทักษะของแพทย์ใช้ทุน/แพทย์ผู้เข้ารบัการฝึกอบรมอายุรศาสตร์  แพทย์ผู้เข้ารบัการ
ฝึกอบรมต่อยอดอายุรศาสตรร์ะบบทางเดนิอาหารและมะเรง็วทิยา  ในการแปลผลการตรวจรงัสวีนิิจฉัย
และการวนิิจฉยัแยกโรคโดยองิและสมัพนัธ ์(Correlate) กบัลกัษณะอาการแสดงทางคลนิิก  

3. แพทย์ประจ าบ้านอนุสาขารงัสีร่วมรกัษาของล าตัว  ได้มีส่วนร่วมในการแปลผลทางรงัสี
วนิิจฉยั ไดเ้รยีนรูแ้ละใชว้ธิกีารทางรงัสรีว่มรกัษามารว่มในการดแูลรกัษาผูป่้วยดงักล่าว  
 

CCA Conferencee  วนัพุธที ่1 ของเดอืน เวลา 12.00 -13.00 น.  
ผูเ้ขา้ร่วม ไดแ้ก่ อาจารยแ์พทย ์ แพทยผ์ูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม นักศกึษาแพทย ์ของภาควชิารงัสี

วทิยา ภาควชิาศลัยศาสตร์ (หน่วยศลัยศาสตร์โรคตบัและท่อน ้าดี) ภาควชิาอายุรกรรม (หน่วยมะเรง็
วิทยา )  รวมทั ้งพยาบาลที่มีส่ วนเกี่ ยวข้อง  (Multidiscipilinary Team)   โดยการน า เคสผู้ ป่ วย
โรค cholangiocarcinoma (CCA) ทีน่่าสนใจมารว่มอภปิราย   

วตัถุประสงค ์ 
1. แพทยผ์ูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมศลัยศาสตรไ์ดม้ทีกัษะอา่นฟิลม์ทุกประเภท  
2. แพทยผ์ูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมศลัยศาสตรไ์ดเ้ขา้ใจแนวทางการเลอืกตรวจทางรงัส ี 
3. แพทยผ์ูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมรงัสวีทิยามทีกัษะและมปีระสบการณ์ในการอ่านฟิลม์  
4. แพทยผ์ูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมรงัสวีทิยาไดร้บัประสบการณ์การเรยีนรูล้กัษณะทางคลนิิก 
และทราบความสมัพนัธร์ะหวา่งอาการ และอาการแสดงกบัภาพทางรงัสวีทิยาได ้ 



 
 

 

หลกัสตูรการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดอนุสาขารงัสรีว่มรกัษาของล าตวั ฉบบัพ.ศ. ๒๕๖๒ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น  ๑๒๕ 

5. แพทยผ์ูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมรงัสวีทิยามปีระสบการณ์ในการใหค้ าปรกึษาหรอืค าแนะน า
ในการตรวจทางรงัสวีทิยาจากอาจารยผ์ูม้ปีระสบการณ์ และหลกัฐานเชงิประจกัษ์  
6. แพทยผ์ูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมอนุสาขารงัสรีว่มรกัษาของล าตวั ไดเ้รยีนรู ้การใชว้ธิกีารทาง
รงัสรีว่มรกัษามารว่มในการวนิิจฉยัและการดแูลรกัษาผูป่้วยดงักล่าว  
7. ไดเ้รยีนรูแ้ละท างานงานรว่มกนัระหวา่งภาควชิาชว่ยลดปัญหาความไมเ่ขา้ใจกนัในระบบ
บรกิาร  

 

Journal Club   ทุกๆ 3 เดอืน (วนัพุธ เวลา 12.00-13.00 น.)  
เป็นการน าเสนอ ความรู้ เทคนิค ผลการรกัษา และวิทยาการใหม่ๆ ทางรงัสรี่วมรกัษา และ

วพิากษ์ วจิารณ์ รว่มกบัอาจารยใ์นหน่วย   
วตัถุประสงค ์ 
1. ฝึกทกัษะของแพทย์ประจ าบ้านอนุสาขาฯ ในการอ่าน และน าเสนอวารสารทางการ
แพทยท์ีเ่กีย่วขอ้ง  
2. ฝึกทกัษะของแพทยป์ระจ าบา้นอนุสาขาฯ ในการวพิากษ์ วจิารณ์ วารสารทางการแพทย์
ทีเ่กีย่วขอ้ง  
3. ตดิตามและไดค้วามรูใ้หม่ๆ  ของการรกัษาผูป่้วยโดยใชเ้ทคนิคทางรงัสรีว่มรกัษา  
  

Morbidity & mortality Conference  อยา่งน้อย 1-2 ครัง้/ปี  
เป็นกิจกรรมวิชาการของหน่วยรงัสรี่วมรกัษา ซึ่งแพทย์ประจ าบ้านอนุสาขาฯ ได้เรยีนรู้จาก

กรณีศกึษาผูป่้วยทีม่ปัีญหา หรอืมภีาวะแทรกซอ้นจากการท าหตัถการ โดยแพทยผ์ูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม
จะร่วมแสดงความคดิเหน็เกี่ยวกบัสาเหตุของปัญหา  ปัจจยัทีส่่งเสรมิใหเ้กดิปัญหาและแนวทางป้องกนั
ไม่ให้เกิดซ ้าในอนาคต ร่วมกบัอาจารย์แพทย์ (ทัง้ด้านรงัสีร่วมรกัษาและด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกบั
กรณีศึกษา)  พยาบาล นักรงัสีเทคนิค เป็นต้น  เพื่อเป็นการเรียนรู้ทัง้ด้านองค์ความรู้ และฝึกฝน
ดา้น non-technical skills รวมถงึทกัษะการสือ่สารกบับุคลากรทีท่ างานรว่มกนั  เรยีนรูร้ะบบสขุภาพ และ
ความปลอดภยัของผูป่้วย (patient safety)  
  
Interhospital Conference  จ านวน 4 ครัง้/ปี  

เป็นกิจกรรมที่ให้แพทย์ประจ าบ้านอนุสาขาฯ ของแต่ละสถาบนัในประเทศไทย ได้น าเคสที่
น่าสนใจทางดา้นรงัสรีว่มรกัษามาอภปิรายรว่มกนั และ เปิดโอกาสใหม้กีารซกัถามความรูแ้ละแนวทางใน
การรกัษาของแต่ละสถาบนั กจิกรรมน้ีจดัโดยสมาคมรงัสวีทิยาหลอดเลอืดและรว่มรกัษาไทย   
 
Interesting case  จ านวน 4 ครัง้/ปี 
 เป็นกิจกรรมที่ให้แพทย์ประจ าบ้านอนุสาขาฯ ได้น าเคสที่น่าสนใจทางด้านรงัสีร่วมรกัษามา
อภิปรายร่วมกนั และ เปิดโอกาสให้มกีารซกัถามความรู้และแนวทางในการรกัษา โดยผู้เขา้ร่วมเป็น
แพทยป์ระจ าบา้นและแพทยใ์ชทุ้นภาควชิารงัสวีทิยา 
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Topic IR Fellow  จ านวน 2 ครัง้/ปี  

เป็นกจิกรรมทีใ่หแ้พทยป์ระจ าบา้นอนุสาขาฯ ไดท้ าการศกึษาหวัขอ้ความรูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัรงัสรีว่ม
รกัษาและน ามาบรรยายใหแ้พทยใ์ชทุ้น/แพทยป์ระจ าบา้นและ อาจารยร์งัสรีว่มรกัษา เปิดโอกาสใหม้กีาร
ซกัถามความรูห้ลงัจากการบรรยาย   
 
Seminar  จ านวน 2 ครัง้/ปี  

เป็นกจิกรรมทีใ่หแ้พทยป์ระจ าบา้นอนุสาขาฯไดท้ าการศกึษาหวัขอ้ความรูแ้บบองคร์วมทีเ่กีย่วขอ้ง 
กบัรงัสรีว่มรกัษาและน ามาบรรยายใหแ้พทยใ์ชทุ้น/แพทยป์ระจ าบา้นและอาจารยร์งัสรีว่มรกัษา เปิดโอกาส  
ใหม้กีารซกัถามความรูห้ลงัจากการบรรยาย   
 
TACIO จดัโดยสมาคมรงัสรีว่มรกัษาของล าตวั 1 ครัง้/ปี 
 เป็นกจิกรรมประชุมประจ าปีของสมาคมรงัสวีทิยาหลอดเลอืดและรงัสรีว่มรกัษาไทย โดยเน้นประชุม
วชิาการในกลุ่ม oncologic interventional radiology  
 
TSVIR จดัโดยสมาคมรงัสรีว่มรกัษาของล าตวั 1 ครัง้/ปี  

เป็นกจิกรรมประชุมประจ าปีของสมาคมรงัสวีทิยาหลอดเลอืดและรงัสรีว่มรกัษาไทย 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

 

หลกัสตูรการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดอนุสาขารงัสรีว่มรกัษาของล าตวั ฉบบัพ.ศ. ๒๕๖๒ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น  ๑๒๗ 

 

ภาคผนวก ๑๓  
 

  
ภาคผนวก ๑๓.๑  แบบประเมนิ DOPS  
ภาคผนวก ๑๓.๒  แบบประเมนิโครงการฝึกอบรม (Program Evaluation)  

1. การประเมนิโครงการฝึกอบรมฯ ในดา้นบรบิท (Context)  
2. การประเมนิโครงการฝึกอบรมฯ ในดา้นปัจจยัน าเขา้ (Input)  
3. การประเมนิโครงการฝึกอบรมฯ ในดา้นกระบวนการ (Process)  
4. การประเมนิโครงการฝึกอบรมฯ ในดา้นผลผลติ (Product)  

ภาคผนวก ๑๓.๓  แบบประเมนิ ๓๖๐ องศา  
ภาคผนวก ๑๓.๔  แบบประเมนิ Self-refection  
ภาคผนวก ๑๓.๕  แบบประเมนิ Log book  
ภาคผนวก ๑๓.๖  แบบประเมนิความพงึพอใจและไมพ่งึพอใจต่อการจดัการเรยีนการสอน  
ภาคผนวก ๑๓.๗  แบบประเมนิการปฏบิตังิานแต่ละ rotation ตามสมรรถนะ  
ภาคผนวก ๑๓.๘  แบบประเมนิกจิกรรมวชิาการ Conference  
ภาคผนวก ๑๓.๙  แบบฟอรม์การตดิตามงานวจิยั  
ภาคผนวก ๑๓.๑๐  แบบประเมนิการสอนของอาจารยผ์ูใ้หก้ารฝึกอบรมโดยแพทยผ์ูเ้ขา้รบัการ

ฝึกอบรม  
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ภาคผนวก ๑๓.๑  
แบบประเมิน DOPS  

 

Direct Observation of Procedural Skills Form   
Body Interventional Radiology   

 
Part 1: To be completed by the fellow  
Fellow’s name _______________________________________________________    Year _____________  
Date of observation _____________________ Instructor _________________________________________  
Patient’s name _____________________________________________________ HN ___________________  
Diagnosis _____________________________________ 
Procedure________________________________________  
Skills   Vascular access: Artery___________________________ Vein____________________________  

 Image-guidance: □ Ultrasound □ CT  
    Endovascular: □ Embolization___________________ □Angioplasty____________________  
The number of previous attempts of this skill (circle the number): 0    1    2    3    4    5  
 
Part 2: To be completed by the instructor: Please grade the fellow’ skills   

  

Excellent 
(ด)ี 

Adequate  
(พอใช)้ 

Poor  
(ควร

ปรบัปรงุ) 

Not 
applicable  
(ไมส่ามารถ
ประเมนิได)้ 

1.  Obtain informed consent from the patient          
2.  Proper sterile technique and aseptic technique          
3.  Select appropriate equipment and materials          
4.  Provide appropriate anesthesia to the patient          
5.  Properly handle the devices          
6.  Proper knowledge of anatomy related to procedure           
7.  Planning and clinical judgement          
8.  Technical ability           
9.  Beware of possible complications          

10.  Proper image record for review and report          
 
Overall evaluation:   Good pass        Pass        Borderline       Fail    
Instructor’s feedback:    
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       Signature ________________________________________  

ภาคผนวก ๑๓.๒  
การประเมินโครงการฝึกอบรม (Program Evaluation)  

อนุสาขารงัสีรว่มรกัษาของล าตวั  
ภาควิชารงัสีวิทยา คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัขอนแก่น  

......................................................................  
1.การประเมินโครงการฝึกอบรมฯ ในด้านบริบท (Context)      

ในปัจจุบนั ภาควชิารงัสวีทิยา คณะแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลยัขอนแก่น  มศีกัยภาพรวมในการ
ผลติ แพทยร์งัสรีว่มรกัษาของล าตวัปีละ 1 คน โดยมคีณะอนุกรรมการฝึกอบรมเป็นผูร้บัผดิชอบโครงการ
ฝึกอบรม ภายใตก้ารก ากบัดแูลของราชวทิยาลยัรงัสแีพทยแ์หง่ประเทศไทย และแพทยสภา  
  

  
หวัขอ้การประเมนิ  

  
มาก
ทีส่ดุ  

  
มาก  

  
น้อย  

  
น้อย
ทีส่ดุ  

ไม่
สามารถ
ตอบได ้ 

  
ขอ้เสนอแนะ  

  4  3  2  1  N/A    
1.ความส าคญัของรงัสรีว่มรกัษาของล าตวัต่อระบบ
สาธารณสขุของประเทศ โดยเฉพาะในเขตสขุภาพ
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  

            

2.ศกัยภาพการผลติแพทยร์งัสรีว่มรกัษาของล าตวั
ของคณะแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลยัขอนแก่นใน
ปัจจุบนัมจี านวนทีเ่หมาะสม  

            

3.ความส าเรจ็ของโครงการฝึกอบรมฯ ทีผ่า่นมา              
4.ความน่าเชื่อถอืในภาพรวมของโครงการฝึกอบรม
ในเวลาทีผ่า่นมา  

            

5.ความสามารถของแพทยผ์ูส้ าเรจ็การฝึกอบรมใน
การปฏบิตังิาน  

            

6.โครงการฝึกอบรมฯ ตอบสนองเชงิประจกัษ์ต่อ
ความตอ้งการของประเทศโดยเฉพาะในเขตสขุภาพ
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  

            

7.สถาบนัฝึกอบรมฯ มคีวามเป็นผูน้ าดา้นการ
ฝึกอบรม  

            

8.ควรใหก้ารสนบัสนุนดา้นนโยบายใหโ้ครงการ
ฝึกอบรมฯ ด าเนินต่อไป  

            

9.ควรใหก้ารสนบัสนุนดา้นทรพัยากรอยา่งเพยีงพอ
ต่อโครงการฝึกอบรมฯ  

            

10.โครงการฝึกอบรมฯ มกีารพฒันาอยา่งต่อเน่ือง
ในชว่งเวลาทีผ่า่นมา  

            



 
 

 

หลกัสตูรการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดอนุสาขารงัสรีว่มรกัษาของล าตวั ฉบบัพ.ศ. ๒๕๖๒ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น  ๑๓๐ 

2. การประเมินโครงการฝึกอบรมฯ ในด้านปัจจยัน าเข้า (Input) 
   ในปัจจุบนั อนุสาขารงัสรี่วมรกัษาของล าตวั ได้ด าเนินโครงการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านต่อ
ยอด จ านวนปีละ 1 ต าแหน่ง โดยมจี านวนอาจารยแ์พทย ์3 คน มทีรพัยากรทางการศกึษาครบถว้นตาม
เกณฑม์าตรฐานการรบัรองคุณภาพสถาบนัฝึกอบรม  มหีลกัการการใชง้บประมาณในการด าเนินการตาม
แผนการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้นอนุสาขาฯ ตามความเหมาะสมในแต่ละปีการศกึษาตามวงเงนิทีไ่ดร้บั
มอบอ านาจจากคณบด ี  
 

  
หวัขอ้การประเมนิ  

  
มาก
ทีส่ดุ  

  
มาก  

  
น้อย  

  
น้อย
ทีส่ดุ  

ไม่
สามารถ
ตอบได ้ 

  
ขอ้เสนอแนะ  

  4  3  2  1  N/A    
2.1 โครงการฝึกอบรมฯ ควรได้รบัการ
สนับสนุนในด้านต่าง ๆ อย่างไร  

            

     2.1.1 ในดา้นนโยบาย              
     2.1.2 ในดา้นก าลงัคน              
     2.1.3 ในดา้นงบประมาณ              
     2.1.4 ในดา้นสถานที ่             
     2.1.5 ในดา้นอื่น ๆ              
2.2 โครงการฝึกอบรมได้รบัความร่วมมือ
จากหน่วยงานต่าง ๆ อย่างไร  

            

     2.2.1 กระทรวงสาธารณสุข              
     2.2.2  แพทยสภา              
     2.2.3 โรงเรยีนแพทย/์สถาบนัฝึกอบรม              
     2.2.4 แพทยสมาคม              
     2.2.5 ราชวทิยาลยัอื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง              
     2.2.6 สมาคมวชิาชพีอืน่ ๆ              
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3.การประเมินโครงการฝึกอบรมฯ ในด้านกระบวนการ (Process)  
ภาควิชารงัสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่นได้เปิดหลกัสูตรการฝึกอบรม

วุฒบิตัรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวชิาชีพเวชกรรม อนุสาขารงัสรี่วมรกัษาของล าตวั  
ตัง้แต่ พ.ศ. 2555 จนถงึปัจจุบนัมรีงัสแีพทย ์อนุสาขารงัสรีว่มรกัษาของล าตวัทีส่ าเรจ็การฝึกอบรมแลว้ 1 
คน ปฏบิตังิานในต าแหน่งอาจารย ์ทีภ่าควชิารงัสวีทิยา คณะแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลยัขอนแก่น 

ในการพฒันาหลกัสตูรครัง้นี้ ไดป้รบัปรุงจากหลกัสตูรการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้นเพื่อวุฒบิตัร
แสดงความรูค้วามช านาญในการประกอบวชิาชพีเวชกรรม อนุสาขารงัสรี่วมรกัษาของล าตวั ของราช
วทิยาลยัรงัสแีพทยฯ์ พ.ศ. 2562 รวมทัง้องิเกณฑม์าตรฐานผูป้ระกอบวชิาชพีเวชกรรมของแพทยสภา
ฉบบัปรบัปรงุใหมท่ีเ่น้นการบรกิารสขุภาพทีย่ดึผูป่้วยเป็นศูนยก์ลาง โดยกระบวนการฝึกอบรมในปัจจุบนั
ใชร้ะยะเวลา 2 ปี มปีระเดน็ใหมส่ าหรบัฝึกอบรม เช่น การก าหนดผลลพัธข์องการฝึกอบรมใหค้รอบคลุม
กับเกณฑ์มาตรฐาน WFME 2015 และใช้วิธีประเมินทักษะทางคลินิกผ่านแบบประเมินชนิด  EPAs 
( entrustable professional activities)  DOPS ( direct observation of procedural skills)  แล ะ  Mini-
Cex (Mini clinical evaluation exercise) รวมทัง้มกีารระบุ milestones หรอืเกณฑใ์นการประเมนิผา่นใน
แต่ละชัน้ปีใหม้คีวามชดัเจนมากยิง่ขึน้ 

 ดว้ยเหตุทีก่ระบวนการฝึกอบรมไดม้กีารปรบัปรุงและเปลีย่นแปลงในหลายประการ จงึมคีวาม
จ าเป็นที่ต้องมีการทบทวนและประเมินหลกัสูตรการฝึกอบรมในประเด็นของกระบวนการฝึกอบรม
ทัง้หมด เพือ่น าขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการประเมนิน้ีมาใชใ้นการปรบัปรงุกระบวนการฝึกอบรมใหด้ยีิง่ขึน้ต่อไป  

 

 
หวัขอ้การประเมนิ 

 
มาก
ทีส่ดุ 

 
มาก 

 
น้อย 

 
น้อย
ทีส่ดุ 

ไม่
สามารถ
ตอบได ้

 
ขอ้เสนอแนะ 

 4 3 2 1 N/A  
1.สถาบนัฝึกอบรมและเกณฑก์ารรบัผูฝึ้กอบรม 
(recruitment) 

      

     1.1 ความเหมาะสมของคุณภาพสถาบนั       
     1.2 ความเหมาะสมของแนวทางพฒันาคุณภาพ
ของสถาบนัฝึกอบรม 

      

     1.3 ความเหมาะสมของเกณฑใ์นการอนุมตัเิปิด
สถาบนัฝึกอบรม 

      

     1.4 ความเหมาะสมของเกณฑใ์นการรบัผูเ้ขา้
ฝึกอบรมในสถาบนั 

      

2.อาจารยผ์ูใ้ห้การฝึกอบรม (trainer)       
     2.1 ความเหมาะสมของจ านวนอาจารย ์       
     2.2 ความเหมาะสมของคุณภาพอาจารย ์       
     2.3 ความเหมาะสมของแนวทางพฒันาคุณภาพ
อาจารยผ์ูใ้หก้ารฝึกอบรม 
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หวัขอ้การประเมนิ 

 
มาก
ทีส่ดุ 

 
มาก 

 
น้อย 

 
น้อย
ทีส่ดุ 

ไม่
สามารถ
ตอบได ้

 
ขอ้เสนอแนะ 

 4 3 2 1 N/A  
     2.4 ความเหมาะสมของบรรยากาศของ
กระบวนการฝึกอบรม 

      

     2.5 ความเอาใจใสข่องผูใ้หก้ารฝึกอบรม       
     2.6 ความเหมาะสมของทรพัยากรทางการศกึษา       
3.ผูร้บัการฝึกอบรม (trainee)       
     3.1 คุณภาพและความพรอ้มของผูร้บัการ
ฝึกอบรม 

      

     3.2 การเพิม่พนูความรูแ้ละทกัษะของผูเ้ขา้รบัการ
ฝึกอบรมเปรยีบเทยีบระหวา่งก่อนและหลงัเขา้สู่
กระบวนการฝึกอบรม 

      

     3.3 คุณภาพชวีติของผูร้บัการฝึกอบรมในระหวา่ง
การฝึกอบรม 

      

     3.4 ความสามารถของผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมใน
การพฒันาและเรยีนรูด้ว้ยตนเอง 

      

     3.5 ความมสีว่นรว่มของผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมทีม่ี
ต่อกระบวนการฝึกอบรม 

      

4. วิธีประเมินผลการฝึกอบรม       
     4.1 ความเหมาะสมของวธิปีระเมนิผล       
     4.2 ความสามารถในการจ าแนกคุณภาพผูร้บัการ
ฝึกอบรม 

      

     4.3 ความโปรง่ใส ยุตธิรรม และธรรมาภบิาลของ
วธิปีระเมนิในปัจจุบนั 

      

     4.4 ความมสีว่นรว่มของผูป้ระเมนิผลจาก
ภายนอกสถาบนั (external examiner) 

      

5. ภาพรวมของกระบวนการฝึกอบรม           
     5.1 ความเหมาะสมของกระบวนการฝึกอบรม
ทัง้หมดในภาพรวม 

      

     5.2 ความเหมาะสมของระยะเวลาการฝึกอบรม
(ปัจจุบนั คอื 2 ปี) 

      

     5.3 ความเหมาะสมของเน้ือหาวชิาการทางรงัสี
รว่มรกัษาของล าตวั 

      

     5.4 ความเหมาะสมของเน้ือหาวชิาการทางรงัสี
วนิิจฉยั 

      

 

 

 



 
 

 

หลกัสตูรการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดอนุสาขารงัสรีว่มรกัษาของล าตวั ฉบบัพ.ศ. ๒๕๖๒ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น  ๑๓๓ 

4.การประเมินโครงการฝึกอบรมฯ ในด้านผลผลิต (Product)  
ผลลพัธ์ของการฝึกอบรมในมาตรฐานคุณวุฒคิวามรู้ความช านาญในการประกอบวชิาชพีเวช

กรรม (มคว.2) ระบุว่าแพทยป์ระจ าบา้นอนุสาขารงัสรี่วมรกัษาของล าตวัทีจ่บการฝึกอบรมในหลกัสูตรน้ี
ตอ้งมคีุณสมบตั ิความรู ้และทกัษะตามสมรรถนะหลกั 6 ดา้น ดงัน้ี  

1. ทกัษะและเจตคตใินการบรบิาลผูป่้วย (Patient care)   
2. ความรูท้างดา้นรงัสรี่วมรกัษาของล าตวัในทุกระบบของร่างกายทัง้ในภาวะทีไ่ม่รบีด่วน 
และ ในภาวะฉุกเฉินหรอืวกิฤต (Medical knowledge and technical skill)  
3. ทกัษะปฏสิมัพนัธ ์และการสือ่สาร (Interpersonal and communication skills)  
4. การพฒันาปรบัปรุงตนเองและการเรยีนรูจ้ากการปฏบิตั ิ(Practice-based learning and 
improvement)  
5. มีพฤติกรรมแห่งวิชาชีพและความเป็นมืออาชีพ  (Professionalism) แสดงให้เห็นถึง
พฤตกิรรมแหง่วชิาชพีทีด่ขีองแพทยด์งัน้ี   
6. การปฏบิตังิานตามระบบ (System-based practice)    

  
  

หวัขอ้การประเมนิ  
  

มาก
ทีส่ดุ  

  
มาก  

  
น้อย  

  
น้อย
ทีส่ดุ  

ไม่
สามารถ
ตอบได ้ 

  
ขอ้เสนอแนะ  

  4  3  2  1  N/A    
1.ความสามารถในการดแูลผูป่้วยในอนุสาขารงัสี
รว่มรกัษาของล าตวั  

            

2.ความสามารถในการดแูลผูป่้วยในสาขาที่
เกีย่วขอ้ง เชน่ ศลัยศาสตร ์อารศุาสตร ์กุมารเวช
ศาสตร ์  

            

3.ความสามารถในการเรยีนรูแ้ละฝึกทกัษะดว้ย
ตนเอง  

            

4.ความสามารถในการถ่ายทอดความรูใ้หก้บัผูอ้ื่น              
5.ความสามารถในการท างานรว่มกบัผูอ้ื่น              
6.ความสามารถในการวางแผนแกไ้ขปัญหาทาง
สาธารณสขุ  

            

7.ท างานโดยเหน็ประโยชน์สว่นรวมเป็นหลกั              
8.ความรบัผดิชอบในการปฏบิตังิาน              
9.ความภาคภมูใิจทีส่ าเรจ็การฝึกอบรมในสาขาน้ี              
10.ผูท้สี าเรจ็การฝึกอบรมจะแนะน าใหผู้อ้ื่นมารบั
การฝึกอบรมในสาขาน้ี  

            

  

  
  



 
 

 

หลกัสตูรการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดอนุสาขารงัสรีว่มรกัษาของล าตวั ฉบบัพ.ศ. ๒๕๖๒ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น  ๑๓๔ 

ขอ้เสนอแนะการประเมนิโครงการฝึกอบรมฯ ใน “ด้านบริบท”  
....................................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................................  
......................................................................................................................................................  
......................................................................................................................................................  
  
ขอ้เสนอแนะการประเมนิโครงการฝึกอบรมฯ ใน “ด้านปัจจยัน าเข้า”  
....................................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................................  
......................................................................................................................................................  
  
ขอ้เสนอแนะการประเมนิโครงการฝึกอบรมฯ ใน “ด้านกระบวนการ”  
....................................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................................  
......................................................................................................................................................  
......................................................................................................................................................  
ขอ้เสนอแนะการประเมนิโครงการฝึกอบรมฯ ใน “ด้านผลผลิต”  
....................................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................................  
......................................................................................................................................................  
......................................................................................................................................................  

 



 
 

 

หลกัสตูรการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดอนุสาขารงัสรีว่มรกัษาของล าตวั ฉบบัพ.ศ. ๒๕๖๒ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น  ๑๓๕ 

ภาคผนวก ๑๓.๓ 

แบบประเมิน 360 องศา 

 

แบบสอบถามแพทยเ์ฉพาะทางอนุสาขารงัสีร่วมรกัษาของล าตวัท่ีส าเรจ็การฝึกอบรม   

จากคณะแพทยศาสตร ์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

........................................................................... 
ค าช้ีแจง 

 แบบสอบถามฉบบัน้ีจดัท าขึน้เพือ่ส ารวจความคดิเหน็ของแพทยเ์ฉพาะทางรงัสรีว่มรกัษาของล าตวั  ทีส่ าเรจ็
การฝึกอบรม จากคณะแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลยัขอนแก่น  เพือ่น าขอ้มลูทีไ่ดไ้ปพฒันาการจดัการเรยีนการสอนใหแ้ก่
รุน่ต่อไป 

 
ค าแนะน า  โปรดท าเครือ่งหมาย   ใน   หรอืกรอกขอ้ความลงในชอ่งวา่งทีก่ าหนดไว ้

(1) ขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

1.1.เพศ            ชาย          หญงิ 

 

1.2.สถานทีป่ฏบิตังิานของท่าน 

  โรงพยาบาลศนูย/์โรงพยาบาลทัว่ไป   โรงพยาบาลชุมชน 

  โรงพยาบาลโรงเรยีนแพทย ์     โรงพยาบาลเอกชน 

  อื่น ๆ  โปรดระบุ...................................................................................... 

 

1.3.จงัหวดัทีท่า่นปฏบิตังิาน......................................................................................... 

 

1.4.ทา่นส าเรจ็การฝึกอบรม แพทยป์ระจ าบา้นอนุสาขารงัสรีว่มรกัษาของล าตวั จากคณะแพทยศาสตร ์           

     มหาวทิยาลยัขอนแก่น   เมือ่ ปี พ.ศ.............................................. 

 

 



 
 

 

หลกัสตูรการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดอนุสาขารงัสรีว่มรกัษาของล าตวั ฉบบัพ.ศ. ๒๕๖๒ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น  ๑๓๖ 

(2) ความพงึพอใจต่อการฝึกอบรมหลกัสตูร แพทยป์ระจ าบา้นอนุสาขารงัสรีว่มรกัษาของล าตวั 

 หลงัจากทีท่า่นไดฝึ้กอบรมในหลกัสตูรแพทยป์ระจ าบา้นอนุสาขารงัสรีว่มรกัษาของล าตวั จาก คณะ
แพทยศาสตร ์มหาวทิยาลยัขอนแก่นและปฏบิตังิานในฐานะแพทยเ์ฉพาะทางรงัสรีว่มรกัษาของล าตวั  โปรดประเมนิการ
ฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้นอนุสาขารงัสรีว่มรกัษาของล าตวั  คณะแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลยัขอนแก่น ในภาพรวมที่
ตรงกบัระดบัความคดิเหน็ของท่านมากทีส่ดุ 

หัวข้อประเมิน ดีมาก ดี ปาน
กลาง 

พอใช้ ควร
ปรับปรุง 

N/A
ประเมิน 
ไม่ได้ 

1.ความพร้อมของสถาบันในการฝึกอบรม 5 4 3 2 1 N/A 

2.ความพร้อมของอาจารย์ 5 4 3 2 1 N/A 

   2.1 ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ 5 4 3 2 1 N/A 

   2.2 การสอน การให้ค าปรึกษาและค าแนะน าที่
เหมาะสม 

5 4 3 2 1 N/A 

   2.3 การเป็นแบบอย่างที่ดี 5 4 3 2 1 N/A 

   2.4 ใส่ใจ ใกล้ชิดและเป็นกันเอง 5 4 3 2 1 N/A 

3.ระบบการจัดการเรียนการสอน 5 4 3 2 1 N/A 

   3.1.การจัดกิจกรรมวิชาการ 5 4 3 2 1 N/A 

   3.2 ปัจจัยเกื้อหนุนในการเรียนการสอน 5 4 3 2 1 N/A 

4.ระบบการปฏิบัติงานในระหว่างฝึกอบรม 5 4 3 2 1 N/A 

   4.1 รูปแบบการจัดเวร 5 4 3 2 1 N/A 

   4.2 การอยู่เวร 5 4 3 2 1 N/A 

   4.3.การดูแลผู้ป่วยและการให้บริการทางรังสี
ร่วมรักษาของล าตัวในเวลา 

5 4 3 2 1 N/A 

5.ท่านคิดว่าระบบการประเมินผลการฝึกอบรมที่ใช้
อยู่เป็นอย่างไร 

5 4 3 2 1 N/A 

6.ในระหว่างการฝึกอบรม ท่านคิดว่าได้รับการฝึก
ทักษะครบถ้วนเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของราช
วิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย 

5 4 3 2 1 N/A 

7.หลังจากท่านจบการฝึกอบรมไปแล้ว ท่านมี
ความสามารถและมั่นใจในทักษะเหล่านี้เพียงใด 

5 4 3 2 1 N/A 

   7.1 การมีส่วนร่วมเป็นสมาชิกในทีมวิชาชีพ 5 4 3 2 1 N/A 



 
 

 

หลกัสตูรการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดอนุสาขารงัสรีว่มรกัษาของล าตวั ฉบบัพ.ศ. ๒๕๖๒ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น  ๑๓๗ 

หัวข้อประเมิน ดีมาก ดี ปาน
กลาง 

พอใช้ ควร
ปรับปรุง 

N/A
ประเมิน 
ไม่ได้ 

   7.2 คัดแยกและวางแผนการตรวจ 5 4 3 2 1 N/A 

   7.3 .ความรู้พื้นฐานทางรังสีร่วมรักษาของล าตัว 5 4 3 2 1 N/A 

   7.4 แปลผลการตรวจและให้ล าดับของการ
วินิจฉัยแยกโรคได้ 

5 4 3 2 1 N/A 

   7.5 สื่อสารหรือรายงานผลการตรวจและการ
รักษา 

5 4 3 2 1 N/A 

   7.6 .แนะน าขั้นตอนต่อไปที่เหมาะสม 5 4 3 2 1 N/A 

   7.7 ขอใบยินยอมจากผู้ป่วยและท าหัตถการการ
ตรวจหรือรักษาทางรังสีร่วมรักษา 

5 4 3 2 1 N/A 

   7.8 ด าเนินการจัดการผู้ป่วยเพื่อการตรวจและ
ท าหัตถการ 

5 4 3 2 1 N/A 

   7.9 การตัดสินใจในเรื่องที่เกี่ยวกับจริยธรรมทาง
รังสีร่วมรักษา 

5 4 3 2 1 N/A 

   7.10 ความรู้ด้านระบบพัฒนาคุณภาพทางด้าน
วิชาการ 

5 4 3 2 1 N/A 

8. โดยภาพรวมท่านเห็นว่าสถาบันมีคุณภาพในการ
ฝึกอบรมอยู่ในระดับใด 

5 4 3 2 1 N/A 

 

 

 

 

 



 
 

 

หลกัสตูรการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดอนุสาขารงัสรีว่มรกัษาของล าตวั ฉบบัพ.ศ. ๒๕๖๒ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น  ๑๓๘ 

(3) ขอ้คดิเหน็และขอ้เสนอแนะ  เพือ่เป็นขอ้มลูพืน้ฐานในการพฒันารปูแบบการฝึกอบรม แพทยป์ระจ าบา้นอนุสาขารงัสี
รว่มรกัษาของล าตวั คณะแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลยัขอนแก่น 

 ท่านคดิว่ารงัสแีพทย์ร่วมรกัษาที่ส าเรจ็การฝึกอบรมจากคณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่นมจีุดแขง็ 
จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ประเดน็ใดบา้ง 

จดุแขง็(Strengths) 

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

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

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

จดุอ่อน (Weaknesses) 

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

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

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

โอกาส (Opportunities) 

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

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

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

อปุสรรค (Threats) 

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

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

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

ข้อคิดเหน็/ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ เพ่ิมเติม 

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

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

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

 

โปรดส่งแบบสอบถามคืนท่ี 

หวัหน้าภาควชิารงัสวีทิยา ภาควชิารงัสวีทิยา คณะแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลยัขอนแก่น อ.เมอืง จ.ขอนแก่น 40000 



 
 

 

หลกัสตูรการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดอนุสาขารงัสรีว่มรกัษาของล าตวั ฉบบัพ.ศ. ๒๕๖๒ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น  ๑๓๙ 

แบบสอบถามผูบ้งัคบับญัชาและผูร้่วมงานต่อรงัสีแพทย ์อนุสาขารงัสีร่วมรกัษาของล าตวั 

เพ่ือประเมินความรู้ ความสามารถและเจตคติของแพทยป์ระจ าบา้นอนุสาขารงัสีร่วมรกัษาของล าตวั 

ท่ีส าเรจ็การศึกษาจากคณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

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

ค าช้ีแจง 

 แบบสอบถามฉบบัน้ีจดัท าขึน้เพือ่ส ารวจความคดิเหน็ของผูบ้งัคบับญัชาหรอืผูร้ว่มงานของแพทยเ์ฉพาะทาง
รงัสรีว่มรกัษาของล าตวัทีส่ าเรจ็การศกึษาจากคณะแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลยัขอนแก่น โดยมุง่ประเมนิในแงข่องความรู ้
ความสามารถ และเจตคตทิีจ่ าเป็นต่อการเป็นรงัสแีพทยร์ว่มรกัษา ค าตอบจากทา่นเป็นประโยชน์อยา่งยิง่ในการน ามา
ปรบัปรงุการจดัการเรยีนการสอนใหแ้ก่แพทยป์ระจ าบา้นอนุสาขารงัสรีว่มรกัษาของล าตวัของคณะแพทยศาสตรต์่อไป  

ค าแนะน า  โปรดท าเครือ่งหมาย   ใน  หรอืกรอกขอ้ความลงในชอ่งวา่งทีก่ าหนดไว ้

(1) ขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

1.1.เพศ            ชาย          หญงิ 

 
1.2.ทา่นเกีย่วขอ้งกบัรงัสแีพทยร์ว่มรกัษาในฐานะ 

  ผูบ้งัคบับญัชา    หวัหน้ากลุม่งาน/หวัหน้าภาควชิา 

  แพทยผ์ูร้ว่มงาน   พยาบาล 

  นกัรงัสเีทคนิค/เทคนิคเชีย่น  อื่น ๆ  โปรดระบุ............................................................................ 

 
1.3.สถานทีป่ฏบิตังิานของท่าน 

  โรงพยาบาลศนูย/์โรงพยาบาลทัว่ไป   โรงพยาบาลชุมชน 

  โรงพยาบาลโรงเรยีนแพทย ์    โรงพยาบาลเอกชน 

  อื่น ๆ  โปรดระบุ...................................................................................... 

 

1.4.ทา่นไดป้ฏบิตังิานร่วมกบั..................................................................................เป็นเวลา..............ปี...........เดอืน           

 

 

 



 
 

 

หลกัสตูรการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดอนุสาขารงัสรีว่มรกัษาของล าตวั ฉบบัพ.ศ. ๒๕๖๒ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น  ๑๔๐ 

(2) ความพงึพอใจต่อการปฏบิตังิานของแพทยเ์ฉพาะทางรงัสรีว่มรกัษา 

 หลงัจากทีท่า่นไดป้ฏบิตังิานรว่มกบั...............................................................................................................
ทา่นมคีวามเหน็ต่อความรู ้ความสามารถ และเจตคตขิอง..............................................................................................
ในหวัขอ้ต่าง ๆ อยา่งไร 

  กรณุาแสดงความคดิเหน็ใหค้รบทุกขอ้ ยกเว้น ทา่นไมส่ามารถประเมนิไดเ้น่ืองจากไมท่ราบขอ้มลูของ
................................................................................................................. 

หัวข้อประเมิน ดีมาก ดี 
ปาน
กลาง 

พอใช้ 
ควร

ปรับปรุง 

N/A 
ประเมิน
ไม่ได้ 

1.ความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น             
2.การรักษาจรรยาบรรณวิชาชีพ             
3.ความรู้ ความสามารถทางการแพทย์             
4.ความรู้ ความสามารถในการบริหารจัดการหรือด้านพัฒนา
คุณภาพ             
5.ความสามารถในการคิด และแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณ             
6.ความสามารถในการท างานเป็นทีม             
7.ความสามารถในการติดต่อสื่อสารกับผู้ป่วย ญาติและเพื่อน
ร่วมงาน             
8.ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศติด ตาม
ความก้าวหน้าเชิงวิชาการ 

            
9.ความสามารถโดยรวม             

 

(3) โปรดใหค้วามคดิเหน็/ขอ้เสนอแนะอื่น ๆ เพิม่เตมิ เพื่อการพฒันาความรูค้วามสามารถและการจดัการเรยีนการสอน
แพทยป์ระจ าบา้นอนุสาขารงัสรีว่มรกัษาของล าตวัต่อไป 

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

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

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

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

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

 

โปรดส่งแบบสอบถามคืนท่ี 

 หวัหน้าภาควชิารงัสวีทิยา ภาควชิารงัสวีทิยา คณะแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลยัขอนแก่น อ.เมอืง จ.ขอนแก่น 40000 



 
 

 

หลกัสตูรการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดอนุสาขารงัสรีว่มรกัษาของล าตวั ฉบบัพ.ศ. ๒๕๖๒ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น  ๑๔๑ 

แบบประเมินคณุลกัษณะของแพทยเ์ฉพาะทางอนุสาขารงัสีร่วมรกัษาของล าตวั     
คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

 

 ด้วยภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต้องการส ารวจความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิตและ

เพื่อนร่วมงาน เพื่อน าผลข้อมูลไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนการสอนแพทย์เฉพาะทางอนุสาขารังสีร่วมรักษาของ

ล าตัว  จึงขอความร่วมมือจากท่านในการให้ข้อมูลเพื่อเป็นประโยชน์ต่อไป และขอขอบคุณที่ท่านกรุณาเสียสละเวลาเพื่อการ

ประเมินในครั้งนี้ 

ผู้ถูกประเมิน นายแพทย์/แพทย์หญิง……………….....................…............................…………ผู้เชี่ยวชาญสาขา.................................................. 

โรงพยาบาล......................................................................................................จังหวัด............................................................. 

ค าช้ีแจง  กรณุาใหก้ารประเมนิคุณลกัษณะของแพทยเ์ฉพาะทาง 

หัวข้อประเมิน ดีมาก ดี 
ปาน
กลาง 

พอใช้ 
ควร
ปรับ 
ปรุง 

N/A 
ประเมิน
ไม่ได ้

1.ความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น             
2.การรักษาจรรยาบรรณวิชาชีพ             
3.ความรู้ ความสามารถทางการแพทย์             
4.ความรู้ ความสามารถในการบริหารจัดการหรือด้านพัฒนาคุณภาพ             
5.ความสามารถในการคิด และแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณ             
6.ความสามารถในการท างานเป็นทีม             
7.ความสามารถในการติดต่อสื่อสารกับผู้ป่วย ญาติและเพื่อน
ร่วมงาน             
8.ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศติด ตาม
ความก้าวหน้าเชิงวิชาการ 

            
9.ความสามารถโดยรวม             

ลกัษณะจ าเพาะของรงัสแีพทยร์ว่มรกัษาของล าตวัทีพ่งึประสงค ์

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

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

ขอ้เสนอแนะอื่น ๆ ทีอ่ยากใหภ้าควชิารงัสวีทิยาพฒันา 

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

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

 
                                                            (ลงชือ่)............................................................................................. 

                                                                  โรงพยาบาล............................................................................. 

เพ่ือนร่วมงาน 



 
 

 

หลกัสตูรการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดอนุสาขารงัสรีว่มรกัษาของล าตวั ฉบบัพ.ศ. ๒๕๖๒ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น  ๑๔๒ 

แบบประเมินแพทยป์ระจ าบา้นอนุสาขารงัสีร่วมรกัษาของล าตวั 
คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

 ด้วยภาควชิารงัสวีทิยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น ต้องการส ารวจความคิดเห็นของเพื่อน
รว่มงานของ แพทยป์ระจ าบา้นอนุสาขารงัสรี่วมรกัษาของล าตวั เพื่อน าผลขอ้มลูไปใชใ้นการปรบัปรุงพฒันาการจดัการ
เรยีนการสอนแพทย์เฉพาะทางอนุสาขารงัสรี่วมรกัษาของล าตวั  จงึขอความร่วมมอืจากท่านในการใหข้อ้มูลเพื่อเป็น
ประโยชน์ต่อไป และขอขอบคุณทีท่า่นกรณุาเสยีสละเวลาเพือ่การประเมนิในครัง้น้ี 

ผูถ้กูประเมนิ นายแพทย/์แพทยห์ญงิ…………………...........….................…………....................................................
ชัน้ปีที.่............... 

ค าช้ีแจง  กรณุาใหก้ารประเมนิคุณลกัษณะของแพทยเ์ฉพาะทาง 

หัวข้อประเมิน ดีมาก ดี 
ปาน
กลาง 

พอใช้ 
ควร
ปรับ 
ปรุง 

N/A 
ประเมิน
ไม่ได ้

1.ความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น             
2.การรักษาจรรยาบรรณวิชาชีพ             
3.ความรู้ ความสามารถทางการแพทย์             
4.ความรู้ ความสามารถในการบริหารจัดการหรือด้านพัฒนาคุณภาพ             
5.ความสามารถในการคิด และแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณ             
6.ความสามารถในการท างานเป็นทีม             
7.การให้เกียรติเพื่อนร่วมงาน             
8.มนุษยสัมพันธ์ มารยาท             
9.ความตรงต่อเวลา             

 

ข้อเสนอแนะอื่นๆ  

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

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

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

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

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

 
            

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

                                                                   

เพ่ือนร่วมงาน 



 
 

 

หลกัสตูรการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดอนุสาขารงัสรีว่มรกัษาของล าตวั ฉบบัพ.ศ. ๒๕๖๒ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น  ๑๔๓ 

แบบประเมินแพทยป์ระจ าบา้นอนุสาขารงัสีร่วมรกัษาของล าตวั 
คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

  

  ดว้ยภาควชิารงัสวีทิยา คณะแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลยัขอนแก่น ตอ้งการส ารวจความคดิเหน็ของผูป่้วยทีเ่ขา้

รบัการบรกิารจากแพทย ์ เพือ่น าผลขอ้มลูไปใชใ้นการปรบัปรงุพฒันาการจดัการเรยีนการสอนแพทยเ์ฉพาะทางอนุสาขา

รงัสรี่วมรกัษาของล าตวั จงึขอความร่วมมอืท่านในการใหข้อ้มูลเพื่อเป็นประโยชน์ต่อไป  และขอขอบคุณที่ท่านกรุณา

เสยีสละเวลาเพือ่การประเมนิในครัง้น้ี 

 

ผูถ้กูประเมนิ   นายแพทย ์   แพทยห์ญงิ........................................................................................................ 

ค าชีแ้จง กรณุาใหก้ารประเมนิคุณลกัษณะของแพทยเ์ฉพาะทาง 

 

หัวข้อประเมิน ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ปรับปรุง 

1.การแนะน าตนเอง ถามชื่อผูป่้วยและการขออนุญาตตรวจ 
     

2.การซกัถามชดัเจน และเขา้ใจค าถามด ี
     

3.การใหค้ าแนะน าการตรวจและการเตรยีมการตรวจ 
     

4.ความนุ่มนวล สภุาพในการตรวจ 
     

5.การใหค้ าแนะน าภายหลงัการตรวจ 
     

 

ข้อเสนอแนะ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

แบบประเมินโดยผู้ป่วย 



 
 

 

หลกัสตูรการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดอนุสาขารงัสรีว่มรกัษาของล าตวั ฉบบัพ.ศ. ๒๕๖๒ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น  ๑๔๔ 

ภาคผนวก ๑๓.๔ 

แบบประเมิน Self reflection 
ภาควิชารงัสีวิทยา คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

……………………………………………………….. 
 

แพทยป์ระจ าบา้นอนุสาขารงัสรีว่มรกัษาของล าตวั             ชัน้ปีที ่  1               2        

ชื่อ – สกุล.............................................................................................วนัที.่....................................... 

จดุเด่น 

………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………….…………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

จดุพฒันา 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………..…………………………………… 

Commitment 

…………………………………………………………………………………………..…………………… 

………………………………………………………………………………………..……………………… 

……………………………………………………………………………………..………………………… 

………………………………………………………………………………………….……………………… 

 

ลงชื่อ............................................................ 



 
 

 

หลกัสตูรการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดอนุสาขารงัสรีว่มรกัษาของล าตวั ฉบบัพ.ศ. ๒๕๖๒ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น  ๑๔๕ 

ภาคผนวก ๑๓.๕ 

แบบประเมิน LOGBOOK  

 

ชื่อ-สกุล (เจา้ของ Logbook) ...................…………………………………………......……..……….…….. 

ชื่อ – สกุล (ผูป้ระเมนิ) ................................................... อาจารยท์ีป่รกึษา....................................... 

การประเมินครัง้ท่ี  1 2 3 4 

ก าหนดการสง่ 15ธค 15มิย 15ธค 15มิย 

วนัทีส่ง่      

1.สง่ Log Book ตรงเวลา 
 1สง่ชา้> 1 สปัดาห ์  2สง่ชา้< 1 สปัดาห ์ 3สง่ตรงเวลา          

    

2.ความสมบรูณ์เรยีบรอ้ยของการกรอกขอ้มลู 
 1ไมส่มบรูณ์           2สมบรูณ์ 

    

3.จ านวนผูป่้วยเหมาะสมตามระดบัและการหมนุเวยีนปฏบิตังิาน 
 1ไมเ่หมาะสม         2เหมาะสม     

    

4.ชนิดของโรคหรอืปัญหามคีวามครอบคลุมตามหลกัสตูร 
 1ไมเ่หมาะสม         2เหมาะสม     

    

5.ความรูแ้ละทกัษะของการตรวจและการแปลผล (สุม่ตรวจ) 
 1ควรปรบัปรุง     2พอใช ้      3ด ี          4ดมีาก 

    

6.ประสบการณ์เรยีนรูโ้ดยภาพรวม 
 1น้อยกวา่ทีก่ าหนด   2เหมาะสม   3มากกวา่ทีก่ าหนด 

    

7.ทา่นไดใ้หก้ารป้อนกลบั (feedback) แก่ผูร้บัการประเมนิโดยตรง 
 1ไมไ่ดท้ า               2ท า 

    

8.ขอ้เสนอแนะและความคดิเหน็อืน่ ๆ 
ครัง้ที ่1 
..…………………………………………………………………........… 
ครัง้ที ่2 
……………………………………………………………………........ 
ครัง้ที ่3 
……………………………………………………………………........ 
ครัง้ที ่4 
……………………………………………………………………....... 

    

 



 
 

 

หลกัสตูรการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดอนุสาขารงัสรีว่มรกัษาของล าตวั ฉบบัพ.ศ. ๒๕๖๒ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น  ๑๔๖ 

ภาคผนวก ๑๓.๖ 
แบบประเมินความพึงพอใจและไม่พึงพอใจต่อการจดัการเรียนการสอน 

แพทยป์ระจ าบา้นและแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอด  
ภาควิชารงัสีวิทยา คณะแพทยศาสตร ์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

ประจ าปีการศึกษา ............ 
 

คณะต้องการพัฒนาการจัดหลักสูตรการฝึกอบรมจึงต้องการความเห็นของท่านเกี่ยวกับการจัดการ
เรียนการสอนของภาควิชาฯ การให้ความเห็นจะถือเป็นความลับและไม่มีผลกระทบใด ๆ ต่อการท างานและการ
ประเมินท่าน ในกรณีที่ท่านเป็นแพทย์เพ่ิมพูนทักษะเป็นการประเมินการจัดการฝึกอบรมแพทย์เพิ่มพูนทักษะ 
 

โปรดลงคะแนน ลงในช่องที่ตรงกับความคิดของท่านมากที่สุด 
 

1. ประเมนิความพึงพอใจ 
 

หัวข้อ ระดับคะแนน เกณฑ์การประเมิน 

1. ความเหมาะสมของภาระงาน
บริการกับการฝึกอบรม 

 1. ภาระงานบริการมากแต่ไม่มีการฝึกอบรมเลย 
2. ภาระงานบริการมากแต่มีการฝึกอบรมน้อย 
3. ภาระงานบริการมากแต่มีการฝึกอบรมปานกลาง 
4. ภาระงานบริการเหมาะสมกับการฝึกอบรม 
5. ภาระงานบริการกับการฝึกอบรมเป็นไปตามที่คาดหวังดีมาก 

2. ความเหมาะสมของการจัดกิจกรรม    
ทางวิชาการ (คุณภาพ และปริมาณ) 

 1. ไม่เหมาะสม 
2. ความเหมาะสม น้อย 
3. ความเหมาะสม ปานกลาง 
4. ความเหมาะสม มาก 
5. ความเหมาะสม มากที่สุด   

3. คุณภาพและปริมาณการถ่ายทอด  
ความรู้ทางวิชาการของอาจารย์ 

 1. อาจารย์สอนน้อยมากและสอนไม่เข้าใจเลย 
2. อาจารย์สอนน้อยและสอนให้เข้าใจได้บ้าง 
3. อาจารย์สอนน้อยแต่ให้เข้าใจได้ดี 
4. อาจารย์สอนพอสมควรและสอนให้เข้าใจได้ดี 
5. อาจารย์สอนได้เหมาะสมและชัดเจนเข้าใจง่าย   

 
4. คุณภาพและปริมาณการสอนทักษะ 
และหัตถการทางคลินิก 

 1. มีการสอนน้อยมากและสอนได้ไม่ดี 
2. มีการสอนบ้างและ/หรือไม่ค่อยตรงตามความต้องการ 
3. มีการสอนน้อยแต่สอนได้ดีตามความต้องการ 
4. มีการสอนพอสมควรอย่างมีแบบแผน และถูกต้องเหมาะสม 
5. มีการสอนอย่างมีแบบแผนดี   ชัดเจน เข้าใจง่าย    
   สามารถน าไปใช้ได้ ครบถ้วนเพียงพอและเหมาะสม 

5. การประเมินผลภาคทฤษฎี  
(เช่น วิธีการ จ านวนครั้ง ความยากง่าย 
เวลา ที่ใช้สอบ) 

 1. ไม่มีระบบหรือวิธีการประเมินผล 
2. มีวิธีการประเมินที่เหมาะสมน้อย 
3. มีวิธีการประเมินที่เหมาะสมปานกลาง 
4. มีวิธีการประเมินที่เหมาะสมมาก มีการแจ้งระบบการ 
   ประเมินล่วงหน้า 

 

 

 

 

 



 
 

 

หลกัสตูรการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดอนุสาขารงัสรีว่มรกัษาของล าตวั ฉบบัพ.ศ. ๒๕๖๒ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น  ๑๔๗ 

หัวข้อ ระดับคะแนน เกณฑ์การประเมิน 

5. มีวิธีการประเมินที่เหมาะสมมาก มีการแจ้งระบบการ 
   ประเมินล่วงหน้า และมีการ feedback 

6. การประเมินผลภาคปฏิบัติ 
(เช่น วิธีการ จ านวนครั้ง ความยากง่าย 
เวลา ที่ใช้สอบ) 
 
 
 

 1. ไม่มีระบบหรือวิธีการประเมินผล 
2. มีวิธีการประเมินที่เหมาะสมน้อย 
3. มีวิธีการประเมินที่เหมาะสมปานกลาง 
4. มีวิธีการประเมินที่เหมาะสมมาก มีการแจ้งระบบการ 
   ประเมินล่วงหน้า 
5. มีวิธีการประเมินที่เหมาะสมมาก มีการแจ้งระบบการ 
   ประเมินล่วงหน้า และมีการ feedback 

7. ระบบสนับสนุนการวิจัยของแพทย์ 
ใช้ทุน/แพทย์ประจ าบ้าน   
(เช่น ความเหมาะสมของเวลา อุปกรณ์ 
สถานที่และบุคลากร) 

 1. ไม่มีความพร้อม 
2. มีความพร้อมน้อย 
3. มีความพร้อมปานกลาง 
4. มีความพร้อมมาก 
5. มีความพร้อมมากที่สุด 

8. การให้ค าปรึกษาด้านวิจัยของ
อาจารย ์

 1. อาจารยไ์มใ่ห้ค าปรึกษา 
2. อาจารย์ให้ค าปรึกษาน้อย 
3. อาจารย์ให้ค าปรึกษาปานกลาง 
4. อาจารย์ให้ค าปรึกษาทุกขั้นตอนของการวิจัยได้ ตรง 
    ประเด็นและสนับสนุนให้ท าวิจัยตามความสามารถ 
5. อาจารย์ให้ค าปรึกษาทุกขั้นตอนการวิจัยได้ชัดเจน 
    ตรงประเด็นและสนับสนุนให้ท าวิจัยดีมาก 

9. การน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์  1. ใช้ประโยชน์ไมไ่ด้  
2. ใช้ประโยชน์ไดน้้อย 
3. ใช้ประโยชน์ไดป้านกลาง          
4. ใช้ประโยชน์ไดด้ี        
5. ใช้ประโยชน์ไดด้ีมาก      

10. ภาพรวมของการฝึกอบรม  1. ไม่พึงพอใจ 
2. พอใช้น้อยกว่าความคาดหวังมาก 
3. ปานกลางน้อยกว่าความคาดหวงับ้าง           
4. ดีตามความคาดหวัง        
5. ดีมากเกินความคาดหวงั      

11. ท่านจะแนะน ารุ่นน้องให้มาสมัคร 
แพทย์ใช้ทุน/แพทย์ประจ าบ้านหรือไม่ 

 1. ไม่แนะน า 
2. แนะน า 

 
หมายเหตุ  คะแนนมาตรฐานทั่วๆไป คือ 4 หากต่ ากว่า 4 กรุณาให้ข้อเสนอแนะ 
..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…..................................................................................................................................................................................................... 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

หลกัสตูรการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดอนุสาขารงัสรีว่มรกัษาของล าตวั ฉบบัพ.ศ. ๒๕๖๒ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น  ๑๔๘ 

    2. ประเมินความไม่พึงพอใจ 
1. ไม่พึงพอใจในระดับ น้อยที่สุด  
2. ไม่พึงพอใจในระดับ น้อย 
3. ไม่พึงพอใจในระดับ ปานกลาง 
4. ไม่พึงพอใจในระดับ มาก 
5. ไม่พึงพอใจในระดับ มากที่สุด    

  

หัวขอ้ ระดับคะแนน เกณฑ์การประเมิน 

1. ผลการเรียนรู้ตามที่คาดหวัง  
 1 2 3 4 5  

2. คุณภาพบุคลากรสายสนับสนุน เช่น   
   นักวิชาการศกึษา เจ้าหน้าทีภ่าควิชา  

 
 1 2 3 4 5  

3. การสนับสนนุและการให้ค าปรึกษา 
   ของภาควิชา 

 
 1 2 3 4 5  

4. สิ่งอ านวยความสะดวก เช่น สื่อการ 
   เรียนรู้ ห้องสมุด ระบบสารสนเทศ  
   สวัสดิการและความปลอดภัย 

 

 1 2 3 4 5  

5. ระบบการ feedback จากอาจารย ์  

 1 2 3 4 5  

 
หมายเหตุ  คะแนนมาตรฐานทั่วๆ ไป คือ 2 หากสูงกว่า 3 กรุณาให้ข้อเสนอแนะ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

หลกัสตูรการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดอนุสาขารงัสรีว่มรกัษาของล าตวั ฉบบัพ.ศ. ๒๕๖๒ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น  ๑๔๙ 

ภาคผนวก ๑๓.๗ 
แบบประเมินกิจกรรมวิชาการ Conference 

 
แบบประเมินการน าเสนอกิจกรรม Interesting case/ Topic Discussion  

ส าหรบัแพทยป์ระจ าบา้น/แพทยป์ระจ าบา้นต่อยอด ภาควิชารงัสีวิทยา  
 
ชื่อ – สกุล แพทยป์ระจ าบา้น...........................................................................................ชัน้ปีที…่......... 

น าเสนอ วนัที.่.........เดอืน.......................................พ.ศ...................... 

หวัขอ้................................................................................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………………………. 
 

เกณฑก์ารประเมิน คะแนน (100) 
1. มวีตัถุประสงคก์ารน าเสนอชดัเจน (10)   
2. หวัขอ้ทีเ่ลอืกมาน าเสนอน่าสนใจ เหมาะสม (10)   
3. มกีารคน้ควา้และเตรยีมเน้ือหา (10)   
4.สามารถน าเอกสารการสอนมาใชอ้า้งองิในอนาคตได/้ เน้ือหาถกูตอ้งและทนัสมยั (10)  
5. หวัขอ้ทีน่ าเสนอสามารถน ามาปรบัใชใ้นการท างานได ้(10)   
6. น าเสนอไดช้ดัเจนและเขา้ใจไดง้า่ย (10)   
7. สามารถใชเ้ทคนิคการน าเสนอไดเ้หมาะสม และราบรืน่ (Powerpoint, PAC, etc) (10)  
8. ภาพทางรงัสมีคีุณภาพเพยีงพอและสามารถมองเหน็ความผดิปกตไิดช้ดัเจน (10)   
9. มกีารอา้งองิแหลง่ทีม่าของเนื้อหา (10)   
10. ตอบขอ้ซกัถามไดช้ดัเจน (10)  

รวม  

 
ค าแนะน าเพือ่การเรยีนรูแ้ละพฒันา 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
 

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

                                                                          วนัที.่.......เดอืน.......................ปี............. 



 
 

 

หลกัสตูรการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดอนุสาขารงัสรีว่มรกัษาของล าตวั ฉบบัพ.ศ. ๒๕๖๒ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น  ๑๕๐ 

แบบประเมินการน าเสนอ Journal club ส าหรบัแพทยป์ระจ าบา้น/ แพทยป์ระจ าบา้นต่อยอด  
หน่วยรงัสีวิทยาวินิจฉัย ภาควิชารงัสีวิทยา คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

 

ชื่อ – สกุล แพทยป์ระจ าบา้น...........................................................................................ชัน้ปีที…่......... 
น าเสนอ วนัที.่.........เดอืน.......................................พ.ศ...................... 
ชื่อบทความ..........................................................................................................................................    
............................................................................................................................................................ 

 
หัวข้อการประเมนิ คะแนน (เตม็ 100) 

1. ความน่าสนใจ ความทนัสมยั ประโยชนข์องเรื่องที่น  ามาเสนอ (10)   
2. ความสามารถในการอา่นงานวิจยั    

2.1 วตัถปุระสงคข์องการวิจยั (10)  
2.2 วิธีการวิจยั (10)  
2.3 ผลการศกึษา (10)  
2.4 อภิปรายผลการศกึษา (10)  

3. Clinical appraisal    
3.1 Are the results valid? (10)   
3.2 What are the results? (10)   
3.3 Can we apply the result to our patient? (10)   

4. สามารถใชเ้ทคนิคการน าเสนอไดเ้หมาะสม และราบรื่น (Powerpoint, PAC, etc) (10)   
5. ตอบขอ้ซกัถามไดช้ดัเจน (10)  

รวม   
 

ค าแนะน าเพือ่การเรยีนรูแ้ละพฒันา 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………................
............................................................................................................................................................................... 
………………………………………………………………………………………………………………………................ 
 
        

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

                                                                          วนัที.่.......เดอืน.......................ปี............. 



 
 

 

หลกัสตูรการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดอนุสาขารงัสรีว่มรกัษาของล าตวั ฉบบัพ.ศ. ๒๕๖๒ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น  ๑๕๑ 

แบบประเมินกิจกรรม Interdepartmental conference โดยแพทยส์าขาอ่ืนท่ีเข้าร่วมกิจกรรม 

 

ช่ือกิจกรรม ........................................................................................................................................ 

ช่ือ – สกลุ แพทยป์ระจ าบา้น.......................................................................................ชัน้ปีท่ี…......... 

วนัท่ี ................................................................. 

 

1=ควรปรบัปรุง, 2=พอใช,้ 3= ปานกลาง, 4=ดี, 5=ดีมาก 

เกณฑก์ารประเมิน 1 2 3 4 5 
1. ปฏิสมัพนัธแ์ละการแสดงออกถึงความเป็นมืออาชีพกบัแพทย์

เจา้ของไข ้
     

2. การคน้ควา้ขอ้มลูและน าเสนอขอ้มลูความรูไ้ดต้รงจดุ      
3. ความสามารถในการน าเสนอภาพทางรงัสีไดเ้ขา้ใจ เหมาะสม

และ สามารถชีใ้หเ้ห็นถงึประเดน็ท่ีสมัพนัธก์บัอาการของผูป่้วย
ในแตล่ะราย 

     

4. ความสามารถเลือกประเด็นส าคญัในการอภิปรายในผูป่้วยแต่
ละราย และสามารถอธิบายไดอ้ยา่งชดัเจน 

     

5. ความสามารถในการตอบขอ้ซกัถามไดช้ดัเจนและถกูตอ้ง      
6. ความสามารถใชเ้ทคนิคการน าเสนอไดเ้หมาะสม และราบรืน่ 

(PACs, Powerpoint, etc) 
     

 
ค าแนะน าเพือ่การเรยีนรูแ้ละพฒันา 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………............ 
................................................................................................................................................................................. 

ผูป้ระเมิน.................................................. 

     ต าแหนง่ .................................................. 

ภาควิชา .................................................. 



 
 

 

หลกัสตูรการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดอนุสาขารงัสรีว่มรกัษาของล าตวั ฉบบัพ.ศ. ๒๕๖๒ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น  ๑๕๒ 

ภาคผนวก ๑๓.๘  
แบบฟอรม์การติดตามงานวิจยั  

 
 

แบบฟอร์มการติดตามงานวจิัย 
 

ชื่อโครงการวิจัย       ............................................................................................................................................ 
                           ............................................................................................................................................ 
ระยะเวลา              ............................................................................................................................................ 
หัวหน้าโครงการ      ............................................................................................................................................ 
ผู้ร่วมโครงการ         ............................................................................................................................................ 
 
 
 
 
1. การเขียนโครงการวิจัย   ก าลังด าเนินการ             เรียบร้อย 
 
2. โครงการผ่านภาควิชา    ยงัไม่ผ่าน                     ผ่าน 
   โครงการผ่านคณะกรรมการพิจารณาด้านจริยธรรม    ยังไม่ผ่าน       ผ่าน 
 
3. การด าเนินงานวิจัย        อยู่ระหว่างเก็บข้อมูล ด าเนินงานวิจัย 
                                 อยู่ระหว่างวิเคราะห์ข้อมูล 
                                 อยู่ระหว่างเขียนงานวิจัย 
                                 อยู่ระหว่างรอการเผยแพรง่านวิจัย 
 
4. การเผยแพร่งานวิจัย 
     ได้รับการเผยแพร่แล้ว (โปรดระบุพร้อมเอกสารประกอบ) 
....................................................................................................................................... 
 

ความก้าวหน้าโครงการ
ประจ าเดือน 

 
ลงชื่อ………………………....... 
(…………………………..………) 
วัน/เดือน/ปี......................... 
ประจ าเดือน........................ 

 
ลงชื่อ…………………….…...... 
(……………………………………) 
วัน/เดือน/ปี......................... 
ประจ าเดือน........................ 

 
ลงชื่อ………………………...... 
(……………………..……………) 
วัน/เดือน/ปี......................... 
ประจ าเดือน........................ 

 
ลงชื่อ………………………...... 
(………………………..…………) 
วัน/เดือน/ปี......................... 
ประจ าเดือน........................ 

 

 



 
 

 

หลกัสตูรการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดอนุสาขารงัสรีว่มรกัษาของล าตวั ฉบบัพ.ศ. ๒๕๖๒ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น  ๑๕๓ 

ภาคผนวก ๑๓.๙ 

แบบประเมินการสอนอาจารยผ์ูใ้ห้การฝึกอบรมโดยแพทยผ์ูเ้ข้ารบัการฝึกอบรม 
 

 
อาจารย์ผู้สอน....................................................................................วันที่ประเมิน……………………………………… 
___________________________________________________________________ 
ค าชี้แจง แบบประเมินจัดท าขึ้นเพื่อประเมินสมรรถนะด้านการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ มี 4 ด้าน 
ประกอบด้วย   
    1. การส่งเสริมให้เกิดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่ดี    
    2.  การจัดกระบวนการเรียนรู้   
    3.  การประเมินผล        
                  4.  ความเป็นคร ู 
 ผู้เรียนกรุณาประเมินตามความเป็นจริงหรือใกล้ความเป็นจริงมากที่สุด ตามระดับค่าคะแนนและ
รายละเอียดของแต่ละระดับค่าคะแนน โดยท าเครื่องหมายลงใน  ของแต่ละหัวข้อ 
 
1.   การส่งเสรมิให้เกิดสภาพแวดล้อมการเรยีนรู้ที่ดี 

 
รายการ 4  

ดีมาก 
3 
ดี 

2  
พอใช ้

1 
ต้องปรับปรุง 

1.1ปฏิสัมพันธ ์
ระหว่าง
อาจารย์และ
ผู้เรียน 

ปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
อาจารย์และผู้เรียน   
อบอุ่นอย่างสม่ าเสมอ  
ใส่ใจผู้เรียนอย่างทั่วถึง 
บรรยากาศไม่เครียด ให้
เกียรติผู้เรียน มคีวาม
ยุติธรรม 

มีปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
อาจารย์และผู้เรียน
เชิงบวกตลอดการ
สอน  ให้เกียรติ
ผู้เรียนอย่างทัว่ถึง   
มีความยุติธรรม 
 

มีปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
อาจารย์และผู้เรียน  
เชิงบวกบ้าง  
ไม่มีปฏิสัมพันธ์ 
เชิงลบ ให้เกียรติผู้เรียน
ส่วนใหญ่    
มีความยุติธรรม 

ไม่มีปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
อาจารย์และผู้เรียนหรือ
มีปฏิสัมพันธ์เชิงลบ 
มีพฤตกิรรมที่แสดงถงึ 
การไมใ่ห้เกียรตผิู้เรียน 
ล าเอียง ไม่ยุติธรรม 

     
 
2.  การจัดกระบวนการเรียนรู ้
 

รายการ 4 
ดีมาก 

3 
ดี 

2 
พอใช ้

1 
ต้องปรับปรุง 

2.1 การจัด 
กระบวนการ
เรียนรู้ที่เน้น
การมีส่วนร่วม 
ของผู้เรียน 
       

สอนโดยเน้นกิจกรรมเชิง
รุก (Active Learning) 
ผู้เรียนได้ฝึกกระบวน 
การคิดวเิคราะห์แก้ 
ปัญหาในสถานการณ์
จริงหรือกรณีศึกษาหรือ
ปฏิบัติจริง โดยกิจกรรม
ดังกล่าวสอดคล้องกับ 
ศักยภาพของผู้เรียน  

สอนโดยเน้นกิจกรรม
เชิงรุก (Active  
Learning) ผู้เรียนได้
ฝึกกระบวนการคิด 
วิเคราะห ์

สอนโดยใช้วิธีบรรยาย
และมีกิจกรรมอืน่ ๆ  
ประกอบที่ผู้เรียนมี
ส่วนร่วมบ้าง 

สอนโดยใช้วิธีบรรยาย
เป็นหลัก  โดยผูเ้รียนเป็น
เพียงผูร้ับฟังแต่เพียง
อย่างเดียว 
 
 

     



 
 

 

หลกัสตูรการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดอนุสาขารงัสรีว่มรกัษาของล าตวั ฉบบัพ.ศ. ๒๕๖๒ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น  ๑๕๔ 

รายการ 4 
ดีมาก 

3 
ดี 

2 
พอใช ้

1 
ต้องปรับปรุง 

2.2 การใช้สื่อ 
และทรัพยากร 
การเรียนรู ้
  

ใช้สื่อและทรัพยากรการ
เรียนรู้ ที่ทันสมัย 
หลากหลาย เพื่อส่งเสริม
หรือกระตุ้นการเรียนรู้ 
สอดคล้องกับกิจกรรม
จัดการเรียนรู้ ยืดหยุ่นให้
ผู้เรียนสามารถเลือกใช้
ได้ตามความเหมาะสม 
เป็นตัวอย่างทีด่ใีนการ
อ้างองิทรัพยากรการ
เรียนรู ้

ใช้สื่อและทรัพยากร 
การเรียนรู้ทีท่ันสมัย 
หลากหลาย เพื่อ
ส่งเสริมหรือกระตุ้น 
การเรียนรู้สอดคล้อง
กับกิจกรรมจัดการ
เรียนรู้  

ใช้สื่อและทรัพยากร 
การเรียนรู้ที่ส่งเสริม
หรือกระตุ้นการเรียน 
รู้บ้าง 
 

ไม่ใช้สื่อและทรัพยากร
การเรียนรู้หรือใช้ไม่
เหมาะสมต่อกระบวน 
การเรียนรู ้

     
2.3 การจัด 
กระบวนการ
เรียนรู้ให้
สามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ได้ 
 

อาจารย์แจ้งเป้าหมาย
และวัตถุประสงค์ของ
หัวข้อที่สอน กจิกรรม
การเรียนรู้สามารถท าให้
บรรลุเป้าหมายได้
น าไปใช้ได้จริง 
 

อาจารย์แจ้งเป้า 
หมายและวัตถ ุ
ประสงค์ของหัวข้อที่
สอน กิจกรรมการ
เรียนรู้สามารถท าให้ 
บรรลุเป้าหมายได้ 

อาจารย์แจ้งเป้าหมาย
และวัตถุประสงค์ของ
หัวข้อที่สอน แต่
กิจกรรมการเรยีนรู้ยงั
ไม่สามารถท าให้บรรลุ
เป้าหมายได ้

อาจารย์ไม่ได้แจ้ง
เป้าหมายและวัตถ ุ
ประสงค์ของหัวข้อที่สอน  
 
 

     
 
 
3.  การประเมินผล 
 

รายการ 4 
ดีมาก 

3 
ดี 

2 
พอใช ้

1 
ต้องปรับปรุง 

3.1 การ
ประเมินผล
ระหว่างการ
สอน 

มีการประเมินผลระหว่าง
การสอนในชั้นเรียน 
สอดคล้องกับวตัถุ 
ประสงค์ของหัวข้อที่สอน 
ให้ข้อมูลป้อนกลับแก่
ผู้เรียน  ส่งเสริมให้
ผู้เรียนมีการประเมิน
ตนเองหรือสะท้อนสิ่งที่
ได้เรียนรู ้

มีการประเมินผล
ระหว่างการสอนใน
ชั้นเรียนสอดคลอ้ง
กับวัตถุประสงคข์อง
หัวข้อที่สอนให้ข้อมูล 
ป้อนกลับแก่ผู้เรียน 

มีการประเมินผล
ระหว่างการสอนในชั้น
เรียน แต่ไม่สอดคล้อง
กับวัตถุประสงคข์อง
หัวข้อที่สอน 

ไม่มีการประเมินผล
ระหว่างการสอนในชั้น
เรียน 
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4.  ความเป็นคร ู
 

รายการ 4 
ดีมาก 

3 
ดี 

2 
พอใช ้

1 
ต้องปรับปรุง 

4.1 การน า 
เสนอและบุคลิก 
ภาพ 

มีความมั่นใจมาก การน า 
เสนอและค าอธิบายชัดเจน 
มีการยกตัวอย่างประกอบ 
การใช้ภาษาถูกต้องและ
เหมาะสม มีการใช้ภาษา
กายทีเ่หมาะสม การพูด
และน้ าเสียงชัดเจนกระชับ  
ใช้เวลาได้อย่างเหมาะสม 
มีการย้ าบางประเด็นเมื่อ
จ าเป็น การแต่งกายและ
ท่าทางเหมาะสม ถูกกาละ 
เทศะ 

มีความมั่นใจ การน า 
เสนอชัดเจนเป็นส่วน
ใหญ่ ค าอธิบายเข้าใจ
ง่าย มีการยกตัวอย่าง 
ประกอบ การใช้ภาษา
ถูกตอ้ง การพูดและ
ส าเนียงชัดเจน มีการ
ตรวจสอบความเข้าใจ
ของผู้เรียนเป็นระยะๆ 
การแตง่กายและท่า 
ทางเหมาะสม ถูกกาละ 
เทศะ 

มีความมั่นใจพอควร 
การน าเสนอชดัเจน แต่
อาจสั้นหรือยาวเกินไป 
ใช้เวลาไม่เหมาะสม ใช้
ภาษาเหมาะสมเป็นส่วน
ใหญ่ ค าอธิบายมีความ
สับสนบ้าง มีการตรวจ 
สอบความเข้าใจของ
ผู้เรียนเป็นบางครั้ง การ
แต่งกายและท่าทาง
เหมาะสม ถูกกาละ 
เทศะ  

ไม่มั่นใจ ท าให้เกิด
ความสับสน การใช้
ภาษาไม่เหมาะสม 
การน าเสนอขาด
ประเด็นที่ส าคญั 
การพูดและส าเนียง
ไม่ชัดเจน การแต่ง
กายและท่าทางไม่
เหมาะสม  

 
 

     
4.2  ความตรง
ต่อเวลา 

เข้าสอนและเลิกสอน 
ตรงตามเวลาทีก่ าหนด ใช้
เวลาได้อย่างเหมาะสม 

เข้าสอนและ/หรือ 
เลิกสอนไม่เป็นไปตาม
เวลาที่ก าหนดไม่เกิน  
5 นาท ี

เข้าสอนและ/หรือ 
เลิกสอนไม่เป็นไปตาม
เวลาที่ก าหนดมากกว่า 
5 นาที แต่ไม่เกนิ 10 
นาท ี

เข้าสอนและ/หรือ 
เลิกสอนไม่เป็นไป
ตามเวลาทีก่ าหนด
เกินกว่า 10 นาท ี

     
4.3 การส่งเสริม 
ให้ผู้เรียนม ี
พฤติกรรมที ่
เหมาะสม
รวมถึงการให้
เกียรติผู้เรียน 

ส่งเสริม ชี้แนะ ตักเตอืนให้
ผู้เรียนมีพฤติกรรมที่
เหมาะสมอย่างสร้างสรรค์
และเป็นมิตร เชือ่มโยง
หรือสอดคล้องกับเนื้อหาที่
สอน แสดงพฤตกิรรมที่
เหมาะสมและเป็นแบบ 
อย่างแก่ผู้เรียน 

แนะน า ส่งเสริม 
ตักเตอืนอย่างสม่ า 
เสมอ เพื่อให้ผู้เรียนมี
พฤตกิรรมที่เหมาะสม 

แนะน า ส่งเสริมให้
ผู้เรียนมีพฤติกรรมที่
เหมาะสมเป็นบาง
โอกาสและยกตัวอย่าง
พฤตกิรรมที่ไม่เหมาะสม
ประกอบ 

ไม่ได้แนะน าหรือ
ส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
พฤตกิรรมที่
เหมาะสม  ต าหนิ
ผู้เรียนอันท าใหเ้กิด
ความอับอายในชั้น
เรียนต่อหน้า
สาธารณะ 

     
 

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 

 



 
 

 

หลกัสตูรการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดอนุสาขารงัสรีว่มรกัษาของล าตวั ฉบบัพ.ศ. ๒๕๖๒ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น  ๑๕๖ 

ภาคผนวก ๑๔ 

กระบวนการบริหารจดัการก ากบัติดตามโครงการฝึกอบรม 
  

กระบวนการ รอบเวลา หวัขอ้ในการปรบัปรงุ ผูร้ว่ม 
การก ากบัตดิตาม
ประเมนิผลปฏบิตังิาน 

ปีละ ๔ ครัง้ รบัทราบ/รบัรองผลการ
ปฏบิตังิาน 

คณาจารยภ์าควชิา 
(ประชุมการเรยีนการสอน) 

ประชุมคณะอนุกรรมการ ปีละ ๑ ครัง้  พจิารณาแผนการฝึกอบรม 
และพฒันากระบวนการ
ฝึกอบรม 

 การวดัและประเมนิผล 
 พฒันาปรบัปรงุหลกัสตูรฯ 

คณะกรรมการชุดต่าง ๆ 
 กรรมการคดัเลอืก
แพทยผ์ูเ้ขา้รบัการ
ฝึกอบรม 

 กรรมการจดัการศกึษา
หลงัปรญิญาฯ 

 กรรมการวดัและ
ประเมนิผล 

 กรรมการสง่เสรมิ
งานวจิยัแพทยผ์ูเ้ขา้รบั
การฝึกอบรม 

ประชุมคณะกรรมการ
การศกึษาหลงัปรญิญา 

ปีละ ๑ ครัง้  พนัธกจิของแผนการ
ฝึกอบรม 

 ผลลพัธก์ารเรยีนรูท้ีพ่งึ
ประสงค/์พจิารณาการเลื่อน
ระดบัชัน้ 

 การวดัและประเมนิผล 
 คุณสมบตัขิองอาจารยผ์ูใ้ห้
การฝึกอบรม 

 ทรพัยากรทางการศกึษา 
 ความสมัพนัธร์ะหวา่ง
นโยบายการรบัสมคัรผูร้บั
การฝึกอบรมและความ
ตอ้งการของระบบสขุภาพ 

 สถาบนั ฯ รว่ม 

คณะกรรมการการศกึษา
หลงัปรญิญา 

สมัมนาสาขาวชิาฯ  ปีละ ๑  ครัง้ ทบทวน/ปรบัปรุงกระบวนการ
ฝึกอบรม  

คณะกรรมการชุดต่าง ๆ ที่
เกีย่วเนื่องกบัแพทยผ์ูเ้ขา้รบั
การฝึกอบรม 



 
 

 

หลกัสตูรการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดอนุสาขารงัสรีว่มรกัษาของล าตวั ฉบบัพ.ศ. ๒๕๖๒ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น  ๑๕๗ 

กระบวนการ รอบเวลา หวัขอ้ในการปรบัปรงุ ผูร้ว่ม 
 

สมัมนาแพทยผ์ูเ้ขา้รบั
การฝึกอบรม 

ปีละ ๑ ครัง้ Feedback แผนการฝึกอบรม 
กจิกรรม Activity ฯลฯ เพือ่น า
ขอ้เสนอแนะมาพฒันาปรบัปรงุ 

อาจารยผ์ูใ้หก้ารฝึกอบรม 
แพทยผ์ูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม 

การตอบแบบสอบถาม
ของแพทยผ์ูเ้ขา้รบัการ
ฝึกอบรม 

ปีละ ๑ ครัง้ Feedback กระบวนการ
ฝึกอบรม สิง่แวดลอ้ม และสิง่
สนบัสนุน เป็นตน้  

แพทยผ์ูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม 
ทุกชัน้ปี 

แบบสอบถาม
ผูบ้งัคบับญัชาของรงัสี
แพทยท์ีส่ าเรจ็การ
ฝึกอบรม 

หลงัจบ ๑ ปี 
 

ความสามารถในการปฏบิตังิาน 
ภายหลงัส าเรจ็การฝึกอบรม  

ผูใ้ชบ้ณัฑติ 
บณัฑติประเมนิตนเอง 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 

 

หลกัสตูรการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดอนุสาขารงัสรีว่มรกัษาของล าตวั ฉบบัพ.ศ. ๒๕๖๒ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น  ๑๕๘ 

ภาคผนวก ๑๕ 

กระบวนการติดตามทบทวนและพฒันาแผนการฝึกอบรม 
  

หวัข้อ ประเมิน ประเมินโดย 
๑. พนัธกจิของหลกัสตูร  
(องคป์ระกอบที ่๑ เกณฑ ์WFME) 

ทุก ๕ ปี อาจารยผ์ูใ้หก้ารฝึกอบรม 
แพทยผ์ูเ้ขา้รบัการ
ฝึกอบรม 
ผูใ้ชบ้ณัฑติ 

๒. ผลลพัธข์องแผนการฝึกอบรม 
(องคป์ระกอบที ่๑ เกณฑ ์WFME) 

ทุก ๕ ปี อาจารยผ์ูใ้หก้ารฝึกอบรม 
แพทยผ์ูเ้ขา้รบัการ
ฝึกอบรม 
ผูใ้ชบ้ณัฑติ  

๓. แผนการฝึกอบรม 
(องคป์ระกอบที ่๒ เกณฑ ์WFME) 

ทุก ๕ ปี อาจารยผ์ูใ้หก้ารฝึกอบรม 
แพทยผ์ูเ้ขา้รบัการ
ฝึกอบรม 
ผูใ้ชบ้ณัฑติ 

๔. ความสมัพนัธร์ะหว่างนโยบายการรบัผูส้มคัรผูเ้ขา้รบั
การฝึกอบรมและความตอ้งการของระบบสขุภาพ 
(องคป์ระกอบที ่๔ เกณฑ ์WFME)  

ทุก ๕ ปี อาจารยผ์ูใ้หก้ารฝึกอบรม 
แพทยผ์ูเ้ขา้รบัการ
ฝึกอบรม 
ผูใ้ชบ้ณัฑติ 

๕. อาจารยผ์ูใ้หก้ารฝึกอบรม 
(องคป์ระกอบที ่๕ เกณฑ ์WFME) 

ทุก ๑ ปี อาจารยผ์ูใ้หก้ารฝึกอบรม 
แพทยผ์ูเ้ขา้รบัการ
ฝึกอบรม 
ผูใ้ชบ้ณัฑติ 

๖. สถาบนัฝึกอบรม และทรพัยากรทางการศกึษา 
(ตามเกณฑ ์audit ของราชวทิยาลยัรงัสแีพทย)์ 
(องคป์ระกอบที ่๖ และ ๗ เกณฑ ์WFME) 

ทุก ๕ ปี ราชวทิยาลยัรงัสแีพทย ์

๗. ขัน้ตอนการด าเนินงานของหลกัสตูร 
(องคป์ระกอบที ่๗ เกณฑ ์WFME) 

ทุก ๑ ปี อาจารยผ์ูใ้หก้ารฝึกอบรม 
แพทยผ์ูเ้ขา้รบัการ
ฝึกอบรม 
ผูใ้ชบ้ณัฑติ 

๘. พฒันาการของแพทยผ์ูร้บัการฝึกอบรม 
(องคป์ระกอบที ่๗ เกณฑ ์WFME) 

ทุก ๑ ปี อาจารยผ์ูใ้หก้ารฝึกอบรม  
แพทยผ์ูเ้ขา้รบัการ
ฝึกอบรม 



 
 

 

หลกัสตูรการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดอนุสาขารงัสรีว่มรกัษาของล าตวั ฉบบัพ.ศ. ๒๕๖๒ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น  ๑๕๙ 

หวัข้อ ประเมิน ประเมินโดย 
๙. การวดัและการประเมนิผลการฝึกอบรม 
(องคป์ระกอบที ่๓ และ ๗ เกณฑ ์WFME) 

ทุก ๑ ปี อาจารยผ์ูใ้หก้ารฝึกอบรม 
แพทยผ์ูเ้ขา้รบัการ
ฝึกอบรม 

๑๐. การประเมนิหลกัสตูรแพทยเ์ฉพาะทางของคณะฯ  
(Internal audit) 

ทุก ๒ ปี คณะกรรมการภายใน
คณะ 

๑๑. ขอ้ควรปรบัปรงุ  
*กรณีมเีหตุการณ์ทีป่ระธานหลกัสตูรฯ พจิารณาแลว้วา่
อาจสง่ผลต่อแผนการฝึกอบรมเกดิขึน้จะจดัใหม้กีาร
ประชุมเป็นวาระพเิศษ 

ตามวาระพเิศษ
(สามารถท า
การประเมนิได้
ตลอดเวลา) 

อาจารยผ์ูใ้หก้ารฝึกอบรม 
แพทยผ์ูเ้ขา้รบัการ
ฝึกอบรม 
ผูใ้ชบ้ณัฑติ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

 

หลกัสตูรการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดอนุสาขารงัสรีว่มรกัษาของล าตวั ฉบบัพ.ศ. ๒๕๖๒ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น  ๑๖๐ 

ภาคผนวก ๑๖ 

แบบบนัทึกการให้ค าปรกึษาของอาจารยท่ี์ปรึกษา 
ภาควิชารงัสีวิทยา คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

 
ชื่อ-สกุล อาจารยท์ีป่รกึษา..................................................................................................................... 
 
ชื่อ – สกุล  ………………………….……..……………………แพทยป์ระจ าบา้นอนุสาขา ฯ ชัน้ปีที ่……. 
 

วนั/เดอืน/ปี เรือ่งทีใ่หค้ าปรกึษา สรปุการใหค้ าปรกึษา/ค าแนะน า 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
                                                                ลงชื่อ................................................................ 
                                                                 (........................................................................) 
                                                                              อาจารยผ์ูใ้หค้ าปรกึษา 



 
 

 

หลกัสตูรการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดอนุสาขารงัสรีว่มรกัษาของล าตวั ฉบบัพ.ศ. ๒๕๖๒ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น  ๑๖๑ 

ภาคผนวก ๑๗ 

 

แบบฟอรม์แสดงการขดักนัแห่งผลประโยชน์ (Declare conflict of interests) 

 
 
ขา้พเจา้ .............................................................................................................................................. 

ภาค/แผนก/สาขาวชิา............................................................................................................................ 

โรงพยาบาลศรนีครนิทร ์คณะแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลยัขอนแก่น 

 
 ขอท าค ารบัรองเป็นเอกสารเพื่อยนืยนัว่าในการด าเนินการใดๆ เกีย่วกบัการคดัเลอืก การวดัและ

การประเมนิผลการฝึกอบรม ส าหรบัหลกัสูตรฝึกอบรมแพทยเ์พื่อวุฒบิตัรแสดงความรูค้วามช านาญใน

การประกอบวชิาชพีเวชกรรม สาขา/อนุสาขา....................................................................................... 

ณ ภาควชิารงัสวีทิยา คณะแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลยัขอนแก่น   ขา้พเจา้ไม่อยู่ในฐานะเป็นญาตสิาย

ตรงหรอืเป็นผูท้ี่มสี่วนไดส้่วนเสยีกบัผูส้มคัรเขา้รบัการคดัเลอืกและฝึกอบรมดงักล่าว อนัอาจท าใหก้าร

ด าเนินการเกีย่วกบัการด าเนินงานของหลกัสตูรในครัง้น้ีเกดิความไมย่ตุธิรรม 

 ข้าพเจ้ารบัทราบว่า หากมีกรณีดังกล่าวข้างต้นในการด าเนินการคดัเลือก การวัดและการ

ประเมนิผลการฝึกอบรม ขา้พเจ้ายนิดยีุติการปฏบิตัิหน้าที่ทนัททีี่ได้รบัการรอ้งขอ โดยคณะกรรมการ

หลกัสตูรฯ เป็นผูพ้จิารณาและจะถอืเป็นขอ้ยุต ิ

 
 ขา้พเจา้จงึขอยนืยนัและรบัรองมา ณ ทีน้ี่ 
 
 
 
      ลงชื่อ ........................................................................   
                       (......................................................................) 
                              วนัที ่.......... เดอืน ...........................พ.ศ............. 

 

 



 
 

 

หลกัสตูรการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดอนุสาขารงัสรีว่มรกัษาของล าตวั ฉบบัพ.ศ. ๒๕๖๒ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น  ๑๖๒ 

ภาคผนวกท่ี ๑๘ 

 
 

แบบค าร้องขอตรวจสอบผลการสอบ 
 

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

วนัที.่............เดอืน..........................พ.ศ............. 

 

เรยีน  ประธานหลกัสตูรการฝึกอบรมแพทยผ์ูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม 

  ขา้พเจา้............................................................................รหสันกัศกึษา.................................................. 

 แพทยใ์ชทุ้น          แพทยป์ระจ าบา้น     แพทยป์ระจ าบา้นอนุสาขา ..................................................... 

ชัน้ปีที.่.................ปีการศกึษา........................        

 แพทยผ์ูเ้ขา้รบัการสอบคดัเลอืก.....................................................    

 มคีวามประสงคย์ืน่ค ารอ้งขอตรวจสอบและทราบรายละเอยีดคะแนนสอบ 

ในการสอบ/รายวชิา............................................................................................................................................. 

วนัทีส่อบ...............................................................วนัทีป่ระกาศผลสอบ................................................................ 

 เน่ืองจาก.............................................................................................................................................. 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 จงึเรยีนมาเพือ่โปรดพจิารณา 

                   ขอแสดงความนบัถอื 

 

                                                               ลงชื่อ..................................................................... 

                                                                    (.......................................................................) 

                                                                                         ผูย้ ืน่ค ารอ้ง  

เรยีน ................................................................... 

    อนุมตั ิแจง้ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งด าเนินการ  

    ไมอ่นุมตั ิ 

ลงชื่อ.....................................................................  

      (.....................................................................)  

 ประธานหลกัสตูรการฝึกอบรมแพทยผ์ูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม 

         วนัที.่..........เดอืน.........................พ.ศ.............  



 
 

 

หลกัสตูรการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดอนุสาขารงัสรีว่มรกัษาของล าตวั ฉบบัพ.ศ. ๒๕๖๒ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น  ๑๖๓ 

ขั้นตอนค าร้องขอตรวจสอบผลการสอบของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
ภาควิชารังสีวทิยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 
เขยีนค ารอ้งขอตรวจสอบผลสอบทีฝ่่ายการศกึษาหลงัปรญิญา ภาควชิารงัสวีทิยา 

ภายใน 7 วนัท าการ  นบัจากวนัประกาศผลสอบ 

 

 

ฝ่ายการศกึษาหลงัปรญิญา  น าใบค ารอ้ง  เรยีนประธานหลกัสตูรการฝึกอบรมฯ 

                                         เพือ่พจิารณาอนุมตั ิ

 

 

กรรมการด าเนินการตรวจสอบความถกูตอ้งของผลการสอบภายใน 7 วนัท าการ 

 

 

 

เจา้หน้าทีก่ารศกึษาหลงัปรญิญา  นดัหมายผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมทีย่ืน่ค ารอ้ง 

มารบัทราบผลการตรวจสอบ 

 

 

หากผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมทีย่ืน่ค ารอ้งยงัมขีอ้สงสยั   ใหเ้จา้หน้าทีน่ดัหมายใหพ้บ 

อาจารยผ์ูส้อบหรอืประธานหลกัสตูรฯ  

(ทัง้น้ีไมอ่นุญาตใหด้ขูอ้สอบหรอืเฉลย และไมใ่หด้กูระดาษค าตอบหรอืคะแนนของผูอ้ื่น) 

 

 

ผูย้ืน่ค ารอ้งตอ้งมาตามวนัเวลาทีน่ดัหมาย  หากไมม่าตามนดัใหถ้อืวา่สละสทิธิ ์

และไมส่ามารถยืน่ขอตรวจสอบผลการสอบในวชิานัน้ ๆ ไดอ้กี 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

หลกัสตูรการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดอนุสาขารงัสรีว่มรกัษาของล าตวั ฉบบัพ.ศ. ๒๕๖๒ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น  ๑๖๔ 

ภาคผนวก ๑๙  

รปูแบบการประเมินและวิธีการประเมินผล 
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วธิกีาร 

1.ประเมนิสมรรถนะ EPA (โดยอาจารย์
ผูใ้หก้ารฝึกอบรมฯ)  

    ประเมนิตามเกณฑส์มรรถนะของราชวทิยาลยัรงัส ี
และหลกัสตูรของสถาบนั [ภาคผนวก 4.1: 
Milestones แต่ละ EPA] 

 แบบฟอรม์การประเมนิตามเกณฑห์ลกัสตูร
ฝึกอบรมประเมนิ (EPA) [ภาคผนวก 5.1] 

 แบบประเมนิ Mini-CEX [ภาคผนวก 5.2] 
 แบบประเมนิ DOPS [ภาคผนวก 13.1] 

2.การรายงานผลการสอบ(จดัโดยสถาบนั 
ผา่น/ไมผ่า่น) 

    ประเมนิการเลือ่นชัน้ปีตามเกณฑร์าชวทิยาลยัรงัสี
และหลกัสตูรของสถาบนั [ภาคผนวก 4.4:การวดั
และประเมนิผลระหวา่งการฝึกอบรมของแต่ละชัน้
ปี (ขอ้ 6 และขอ้ 7)]   

3.การรายงานประสบการณ์เรยีนรูจ้าก
ผูป่้วย: log book 

    แบบประเมนิ logbook [ภาคผนวก 13.5] 

4. การรายงานประสบการณ์วจิยั     แบบฟอรม์การตดิตามงานวจิยั [ภาคผนวก 13.8] 
 การสอบวจิยัของภาควชิาฯ 
 น าเสนอผลงานวจิยัของสมาคมรงัสวีทิยาหลอด
เลอืดและรงัสรีว่มรกัษาไทย 

5. การรว่มกจิกรรมประชุมวชิาการทาง
รงัสรีว่มรกัษา 

    ประชุมสมาคมรงัสวีทิยาหลอดเลอืดและรงัสรี่วม
รกัษาไทยอยา่งน้อย 1 ครัง้ 

 แบบประเมินกิจกรรม conference [ภาคผนวก
13.7]  

6.การรายงานประสบการณ์เรยีนรูจ้าก 
counselling, non-technical skills และ 
workshop 

    แบบประเมนิ 360 องศา [ภาคผนวก 13.3] 
 แบบประเมนิ Mini-CEX 

7.การประเมนิสมรรถนะดา้น 
professionalism และ interpersonal and 
communication skills โดยอาจารยแ์ละ
ผูร้ว่มงาน 

    แบบประเมนิ 360 องศา [ภาคผนวก 13.3] 
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ภาคผนวก ๒๐  

ตารางแสดงความสมัพนัธข์องผลการเรียนรูท่ี้พึงประสงคต์ามสมรรถะ 
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ผลสมัฤทธิก์ารศกึษาระดบัหลงัปรญิญาทีค่รอบคุม
ความรูท้กัษะและเจตคต ิ

      

พืน้ฐานทีเ่หมาะสมของผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมส าหรบัการ
ประกอบวชิาชพีในอนาคตในสาขาวชิาทีเ่ลอืกฝึกอบรม 

      

บทบาทในอนาคตในระบบสขุภาพ       

ความมุง่มัน่และทกัษะในการเรยีนรูต้ลอดชวีติ       

ความตอ้งการดา้นสขุภาพของชุมชนความตอ้งการของ
ระบบสขุภาพและความรบัผดิชอบของดา้นอื่นๆทาง
สงัคมทีเ่กีย่วขอ้ง 

      

พฤตกิรรมแหง่วชิาชพี       

องคป์ระกอบทัว่ไปและองคป์ระกอบทีจ่ าเพาะของ
สาขาวชิานัน้นัน้ 

      

พฤตกิรรมทีเ่หมาะสมต่อผูป่้วยและญาตผิูเ้ขา้รบัการ
ฝึกอบรมอื่นๆอาจารยร์วมทัง้เพือ่นรว่มงานในวชิาชพี
อื่นๆ 
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ภาคผนวก ๒๑ 

รายช่ือคณาจารยอ์นุสาขารงัสีรว่มรกัษาของล าตวัและคณุวฒิุ  
ภาควิชารงัสีวิทยา คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
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