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คํานํา 

 
 การพัฒนาการฝึกอบรมแพทย์ผู้เข้ารับการฝึกอบรม เพ่ือให้ได้รังสีแพทย์ท่ีมีคุณภาพ คุณธรรมและมี

จริยธรรมเป็นสิ่งสําคัญท่ีภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ยึดถือและปฏิบัติ
อย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด  โดยเฉพาะเม่ือได้รับการอนุมัติให้เปิดเป็นสถาบันฝึกอบรมแพทย์ประจําบ้านอนุ
สาขารังสีร่วมรักษาของลําตัวมาต้ังแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๑ เป็นต้นมา 

ปัจจุบันนอกจากโรงพยาบาลสงขลานครินทร์จะต้องดูแลผู้ป่วยในเขตพ้ืนท่ีของตนเองแล้ว  ยังเป็นศูนย์
รับส่งต่อผู้ป่วยท่ีมีความซับซ้อนในการตรวจรักษาจากโรงพยาบาลทุกแห่งท่ัวภาคใต้   ทําให้มีจํานวนผู้ป่วยเพ่ิม
มากข้ึนอย่างต่อเนื่องทุกปี  ประกอบกับสถานการณ์ความไม่สงบในภาคใต้   ภาควิชารังสีวิทยาเล็งเห็นความ
จําเป็นท่ีจะต้องผลิตรังสีแพทย์ท่ีมีศักยภาพสูงและมีคุณภาพเทียบเท่าในส่วนกลางเพ่ิม ท้ังนี้เพ่ือบรรเทาความ
ขาดแคลนรังสีแพทย์ในเขตสุขภาพต่าง ๆ โดยเฉพาะในพ้ืนท่ีภาคใต้ 

ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความมุ่งม่ันท่ีจะพัฒนาคุณภาพ
ในทุก ๆ ด้านให้สอดรับกับวิสัยทัศน์และนโยบายของคณะแพทยศาสตร์ โดยเฉพาะด้านการเรียนการสอน ท้ังนี้
ก็เพ่ือผลิตรังสีแพทย์ให้มีคุณภาพ คุณธรรมและมีจริยธรรม เพ่ือสืบสานเจตนารมณ์ในการดูแลรักษาผู้ป่วยให้ได้
มาตรฐานสากลและตอบสนองความต้องการของประเทศสืบไป   

ภาควิชารังสีวิทยา จึงได้ปรับปรุงและจัดทํา “หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจําบ้านเพ่ือวุฒิบัตร
แสดงความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขารังสีร่วมรักษาของลําตัว ฉบับปี พ.ศ.
๒๕๖๒” ฉบับนี้ ข้ึน โดยอิงเกณฑ์ของราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย และสอดคล้องกับเกณฑ์
มาตรฐานการรับรองคุณภาพสถาบันฝึกอบรม (Postgraduate Medical Education WFME Global 
Standards for Quality Improverment) ท้ังนี้ก็เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาการฝึกอบรมให้ได้ตามเกณฑ์
มาตรฐานสากล The World Federation for Medical Education (WFME) 

 
 

                                                           คณาจารย์อนุสาขารังสีร่วมรักษาของลําตัว 
                                    ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

                                       พ.ศ.๒๕๖๒ 
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สารบัญ 
 หน้า 
ชื่อหลักสูตร   ๖ 
ชื่อวุฒิบัตร ๖ 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ   ๖ 
พันธกิจของแผนการฝึกอบรม/หลักสูตร ๖ 
ผลลัพธ์ของแผนการฝึกอบรม/หลักสูตร  ๗ 
วิธีการฝึกอบรม/หลักสูตร ๙ 
การหมุนเวียนศึกษาและปฏิบัติงาน ๑๓ 
เนื้อหาของการฝึกอบรม/หลักสูตร ๑๓ 
การทําวิจัย ๑๕ 
จํานวนปีการฝึกอบรม ๑๗ 
การบริหารการจัดการฝึกอบรม ๑๗ 
การวัดและประเมินผล ๑๙ 
- การวัดและประเมินผลระหว่างการฝึกอบรม ๑๙ 
- เกณฑ์การเลื่อนชั้นปีและแนวทางการดําเนินการ ๒๐ 
- การวัดและประเมินผลเพ่ือวุฒิบัตร ๒๑ 

การรับและคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ๒๒ 
จํานวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม ๒๒ 
อาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม ๒๓ 
ทรัพยากรทางการศึกษา  ๒๔ 
การประเมินแผนการฝึกอบรม/หลักสูตร  ๒๔ 
การทบทวนและการพัฒนา ๒๕ 
ธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการ ๒๕ 
การประกันคุณภาพการฝึกอบรม ๒๖ 
ภาคผนวก  
ภาคผนวก ๑. รายชื่ออนุกรรมการหลักสูตรอนุสาขารังสีร่วมรักษาของลําตัว พ.ศ. ๒๕๖๒ ๒๗ 
ภาคผนวก ๒. เกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภา พ.ศ.๒๕๕๕ ๒๘ 
ภาคผนวก ๓. เกณฑ์การเปิดหลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ประจําบ้านอนุสาขา ๓๔ 
ภาคผนวก ๔ ๓๙ 
    ๔.๑. Milestones ของแต่ละ EPA ๔๐ 
    ๔.๒. เนื้อหาของการฝึกอบรม/หลักสูตร  
           Medical knowledge, pocedural skill and milestones ของแต่ละชั้นปี   

๔๔ 

    ๔.๓. ความรู้ด้านบูรณาการท่ัวไป ๕๕ 
    ๔.๔. การวัดและประเมินผลระหว่างการฝึกอบรมของแต่ละชั้นปี ๕๗ 
    ๔.๕. เกณฑ์การเลื่อนชั้นตามมิติการประเมินของ WFME ระหว่างการฝึกกอบรม 
           ของแต่ละชั้นปี   
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 หน้า 
ภาคผนวก ๕ ๖๖ 
    ๕.๑. แบบการประเมินตามเกณฑ์หลักสูตรฝึกอบรม (EPA)   
    ๕.๒. แบบประเมิน Mini-IPX 
    ๕.๓. แบบประเมิน Mini-CEX 

๖๗ 
๖๙ 
๗๒ 

ภาคผนวก ๖. การสอบเพ่ือหนังสือวุฒิบัตรฯอนุสาขารังสีร่วมรักษาของลําตัว  ๗๙ 
ภาคผนวก ๗. วิธีการฝึกอบรมและแนวทางการประเมินผลตามหัวข้อการเรียนรู้ ๖ ด้าน 
                 สมรรถนะหลัก 

๘๐ 

ภาคผนวก ๘. บทบาทหน้าท่ีการปฏิบัติงาน ค่าตอบแทน การลา และสวัสดิการของแพทย์ 
                  ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

๘๗ 

ภาคผนวก ๙. สิทธิการดูแลผู้ป่วยในโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ (clinical privilege) ๙๐ 
ภาคผนวก ๑๐. คําสั่งและประกาศภาควิชาฯ และคําสั่งคณะฯ  
   ๑๐.๑. แต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาและปรับปรุงหลักสูตรฯ “อนุสาขารังสีร่วมรักษา 
            ของลําตัว” ตามเกณฑ์มาตรฐาน The World Federation for Medical  
            Education (WFME) 

๙๒ 

  ๑๐.๒. คําสั่งภาควิชาฯ แต่งต้ังกรรมการสอบสัมภาษณ์แพทย์ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
           “อนุสาขารังสีร่วมรักษาของลําตัว” 

๙๔ 

  ๑๐.๓. ประกาศภาควิชาฯ การรับสมัครและการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม  
           “อนุสาขารังสีร่วมรักษาของลําตัว”   

๙๕ 

  ๑๐.๔. คําสั่งภาควิชาฯ แต่งต้ังคณะกรรมการการศึกษาหลังปริญญาและคณะกรรมการ 
           หลักสูตรการฝึกอบรมฯ 

๙๘ 

  ๑๐.๕. ประกาศภาควิชาฯ การคัดเลือกและการพัฒนาอาจารย์แพทย์อนุสาขารังสีร่วม 
           รักษาของลําตัว 

๑๐๓ 

  ๑๐.๖. คําสั่งคณะฯ แต่งต้ังคณะกรรมการกลางเพ่ือประเมินหลักสูตรฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทาง ๑๐๘ 
  ๑๐.๗. คําสั่งคณะฯ แต่งต้ังคณะกรรมการอุทธรณ์ของนักศึกษาหลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ 
           เฉพาะทางและระดับบัณฑิตศึกษา  

๑๐๙ 

  ๑๐.๘. ประกาศภาควิชาฯ เรื่องแบบคําร้องขอตรวจสอบผลการสอบของภาควิชาฯ ๑๑๔ 
ภาคผนวก ๑๑. กิจกรรมวิชาการ Conference  ๑๑๖ 
ภาคผนวก ๑๒. แบบประเมินต่าง ๆ  ๑๑๗ 
   ๑๒.๑. แบบประเมิน DOPS ๑๑๘ 
   ๑๒.๒. แบบประเมิน ๓๖๐ องศา  ๑๑๙ 
   ๑๒.๓. แบบประเมิน Self-reflection ๑๒๘ 
   ๑๒.๔. แบบประเมิน Logbook  ๑๒๙ 
   ๑๒.๕. แบบประเมินความพึงพอใจและไม่พึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอน ๑๓๐ 
   ๑๒.๖. แบบประเมินการปฏิบัติงานแต่ละ rotation ตามสมรรถนะ  ๑๓๔ 
   ๑๒.๗. แบบประเมินกิจกรรมวิชาการ conference  ๑๓๖ 
   ๑๒.๘. แบบฟอร์มการติดตามงานวิจัย  ๑๓๘ 
   ๑๒.๙. แบบประเมินการสอนอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรมโดยแพทย์ผู้เข้ารับการฝึกอบรม  
 
 

๑๓๙ 
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ภาคผนวก ๑๓. การประเมินและการทบทวนแผนการฝึกอบรม ๑๔๒ 
ภาคผนวก ๑๔. ตาราง Fellowship Body intervention program PSU ๑๕๕ 
ภาคผนวก ๑๕. แบบบันทึกการให้คําปรึกษาของอาจารย์ท่ีปรึกษา ๑๕๖ 
ภาคผนวก ๑๖. แบบฟอร์มแสดงการขัดกันแห่งผลประโยชน์ (Declare conflict of interests) ๑๕๗ 
ภาคผนวก ๑๗. ตารางแสดงความสัมพันธ์ของผลการเรียนรู้ท่ีพึงประสงค์ตามสมรรถนะ ๑๕๘ 
ภาคผนวก ๑๘. โครงการพัฒนาเพ่ิมศักยภาพแพทย์ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ๑๕๙ 
ภาคผนวก ๑๙. รูปแบบการประเมินและวิธีการประเมินผล ๑๖๐ 
ภาคผนวก ๒๐. รายชื่อคณาจารย์อนุสาขารังสีร่วมรักษาของลําตัว  ๑๖๑ 
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หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจําบ้าน  
เพ่ือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม  

อนุสาขารังสีร่วมรักษาของลําตัว 
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  

ฉบับ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
๑. ช่ือหลักสูตร 
 (ภาษาไทย)  หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจําบ้านเพ่ือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชํานาญ 
                               ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขารังสีร่วมรักษาของลําตัว 
 (ภาษาอังกฤษ)  Fellowship Training in Body Interventional Radiology 
 
๒. ช่ือวุฒิบัตร 
 ช่ือเต็ม 
 (ภาษาไทย) วุฒิบัตรเพ่ือแสดงความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมอนุสาขา   
                               รังสีร่วมรักษาของลําตัว 
 (ภาษาอังกฤษ) Diploma of the Thai Subspecialty Board of Body Interventional                          
                               Radiology 
 ช่ือย่อ 
  (ภาษาไทย) วว. รังสีร่วมรักษาของลําตัว 
  (ภาษาอังกฤษ)  Dip. Thai Subspecialty Board of Body Interventional Radiology 

 
๓. หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ  
            ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
            ภายใต้การกํากับของราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย 
 
๔. พันธกิจของแผนการฝึกอบรม/หลักสูตร  

อนุสาขารังสีร่วมรักษาของลําตัว เป็นสาขาวิชาชีพเวชกรรมทางการแพทย์ท่ีสําคัญสาขาหนึ่ง เนื่องจาก
เป็นสาขาวิชาท่ีครอบคลุมวิทยาการการแพทย์ท่ีเก่ียวข้องกับสาขาวิชาทางการแพทย์ท่ีสําคัญอ่ืนๆ อีกหลาย
สาขา ประกอบกับในปัจจุบันมีการพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยีและเครื่องมือท่ีทันสมัยในการตรวจ และรักษา
ทางรังสีร่วมรักษาของลําตัวอย่างมากและรวดเร็ว 

ภาคใต้เป็นพ้ืนท่ีท่ีมีความเฉพาะในหลายด้าน มีความหลากหลายของประชากร  ท้ังด้านภาษาท้องถ่ิน 
การนับถือศาสนา ความเชื่อ และพหุวัฒนธรรม  นอกจากนี้สถานการณ์ความรุนแรงทางชายแดนภาคใต้ใน
ระยะ ๑๐ ปีท่ีผ่านมาส่งผลกระทบต่อภาวะสุขภาพของประชาชน และระบบสาธารณสุขท้ังทางตรงและ
ทางอ้อม  มีผู้ป่วยท่ีหลากหลาย รวมถึงผู้ป่วยท่ีได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ความไม่สงบดังกล่าวเพ่ิมมากข้ึน มี
โรคท่ีซับซ้อนมากข้ึน อีกท้ังบุคลากรสาธารณสุขรวมถึงรังสีแพทย์ อนุสาขารังสีร่วมรักษาของลําตัวยังมีจํานวน
ไม่เพียงพอ 

ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้เล็งเห็นความสําคัญของการ
เปลี่ยนแปลงและปัญหาเหล่านี้ จึงได้กําหนดพันธกิจของการฝึกอบรม เพ่ือรองรับความต้องการรังสีแพทย์ อนุ
สาขารังสีร่วมรักษาของลําตัวท่ีมากข้ึน มีการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้มีความทันสมัยและเหมาะสมกับ
การเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันและสอดคล้องกับหลักสูตรของราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย  



 

 

 

หลกัสตูรการฝึกอบรมแพทยป์ระจาํบ้านอนุสาขารงัสร่ีวมรกัษาของลาํตวั  คณะแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์                                            ๗ 

โดยกําหนดพันธกิจ “ให้แพทย์ท่ีผ่านการฝึกอบรมมีความรู้ความสามารถและทักษะเชิงลึกท่ี
เพียบพร้อมทางด้านรังสีร่วมรักษาของลําตัว ทันยุคต่อการเปล่ียนแปลงทางสังคม มีความก้าวหน้าทาง
วิชาการ ความทันสมัยทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ ทางรังสีร่วมรักษา สามารถให้การบริบาล
ผู้ป่วยได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ มีจริยธรรมและเจตคติท่ีดี มีความเอ้ืออาทร โดยยึดถือผู้ป่วย
เป็นศูนย์กลาง (people-centered health care) บนพ้ืนฐานของการดูแลแบบองค์รวม (holistic 
approach) ท่ีคํานึงถึงประสิทธิภาพและความปลอดภัยของผู้ป่วยรวมถึงการส่งเสริมสุขภาพ มี
ความสามารถและทักษะในการปฏิบัติงานได้ด้วยตนเองแบบมืออาชีพ รู้จักคิดอย่างมีวิจารณญาณ พร้อมท่ี
จะพัฒนาความรู้และทักษะของตนเองอย่างต่อเนื่อง และพร้อมท่ีจะเรียนรู้ตลอดชีวิต ตลอดจนสามารถ
ปฏิบัติงานแบบสหวิชาชีพ หรือเป็นทีมได้ ควบคู่ไปกับการรู้จักจัดสมดุลระหว่างการทํางานและการรักษา
สุขภาพของตนเอง อีกท้ังยังต้องถึงพร้อมด้วยจิตสํานึกท่ีจะรับผิดชอบต่อสังคม เพ่ือท่ีจะทํางานให้
สอดคล้องกับความต้องการทางสาธารณสุขของประเทศ โดยเฉพาะเขตสุขภาพภาคใต้” 

ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้เปิดหลักสูตรกาฝึกอบรม
วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขารังสีร่วมรักษาของลําตัว มาต้ังแต่ 
พ.ศ. ๒๕๕๑ ซ่ึงผู้ท่ีสําเร็จการศึกษาจากหลักสูตรประมาณร้อยละ ๗๕ ปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีภาคใต้ 

ในการพัฒนาหลักสูตรครั้งนี้ ได้ปรับปรุงจากหลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจําบ้านเพ่ือวุฒิบัตรแสดง
ความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขารังสีร่วมรักษาของลําตัว ภายใต้การกํากับดูแล
ของราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๒ รวมท้ังอิงเกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพเวช
กรรมของแพทยสภาฉบับปรับปรุงใหม่ท่ีเน้นการบริการสุขภาพท่ียึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง 
 
๕. ผลลัพธ์ของแผนการฝึกอบรม/หลักสูตร     
 เม่ือสิ้นสุดการฝึกอบรมหลักสูตรเพ่ือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
อนุสาขารังสีร่วมรักษาของลําตัวแล้ว แพทย์ท่ีจบการฝึกอบรม ต้องมีผลลัพธ์การฝึกอบรมท่ีพึงประสงค์ 
(intended learning outcomes) ท่ีครอบคลุมสมรรถนะการเรียนรู้ท้ัง ๖ ด้าน ดังต่อไปนี้ 
 ๕.๑. ทักษะและเจตคติในการบริบาลผู้ป่วย (Patient care)  

๑. ทักษะในการให้คําปรึกษาและแนะนํา (Counseling and recommendation) เก่ียวกับ
การตรวจทางภาพรังสีวินิจฉัย การทําหัตถการ และการรักษาทางรังสีร่วมรักษาของ
ลําตัวในภาวะหรือโรคท่ีหลากหลายให้แก่แพทย์สาขาอ่ืนได้อย่างเหมาะสมกับข้อบ่งชี้ของ
โรค โดยยึดถือผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางบนพ้ืนฐานของการดูแลแบบองค์รวม พิจารณาและ
คํานึงถึงมีประสิทธิภาพ ความปลอดภัย ความเสี่ยงและประโยชน์ของผู้ป่วยเป็นหลัก 

๒. มีทักษะในการขอใบแสดงความยินยอม (Obtaining informed consent) ในกรณีท่ีทํา
การตรวจด้วยภาพวินิจฉัยรังสีวิทยาหลอดเลือด(Angiography) ท่ีมีการใช้ สารทึบรังสี 
(contrast agent) การทําหัตถการ และวิธีการรักษาทางรังสีร่วมรักษาของลําตัว (Body 
interventional radiology) 

๓. มีทักษะในการเตรียมและดูแลผู้ป่วยท่ีมารับการตรวจวินิจฉัยและทําหัตถการทางรังสีร่วม
รักษาของลําตัวได้อย่างเหมาะสม ท้ังก่อน ระหว่างและหลังทําการรักษา 

๔. มีทักษะในการตรวจพบภาวะแทรกซ้อนท่ีเกิดข้ึนระหว่างการตรวจวินิจฉัย และการทํา
หัตถการทางรังสีร่วมรักษาของลําตัว และสามารถให้การดูแลรักษาเบ้ืองต้นได้อย่าง
เหมาะสม หรือปรึกษาแพทย์ในสาขาอ่ืนต่อได้ถูกต้องเม่ือจําเป็น 

 



 

 

 

หลกัสตูรการฝึกอบรมแพทยป์ระจาํบ้านอนุสาขารงัสร่ีวมรกัษาของลาํตวั  คณะแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์                                            ๘ 

๕.๒. ความรู้ทางด้านรังสีร่วมรักษาของลําตัวในทุกระบบของร่างกายท้ังในภาวะท่ีไม่รีบด่วน และ 
ในภาวะฉุกเฉินหรือวิกฤต (Medical knowledge and technical skill) 

๑. มีความรู้พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ท่ีสามารถประยุกต์ใช้กับการอ่าน วิเคราะห์ 
และรายงานผลภาพวินิจฉัยรังสีวิทยาหลอดเลือดและรังสีร่วมรักษาของลําตัว 

๒. รู้ข้อบ่งชี้ ข้อห้าม ข้อดี ข้อเสีย ข้อจํากัด ความเสี่ยง อันตรายและภาวะแทรกซ้อนในการ
ตรวจทางรังสีร่วมรักษาของลําตัว 

๓. มีความรู้ความสามารถในวิชาชีพ และเชี่ยวชาญในหัตถการของรังสีร่วมรักษาของลําตัวใน
กลุ่มโรคท่ีต้องรู้และควรรู้ในระดับท่ีไม่ซับซ้อนหรือซับซ้อน 

๔. มีความรู้ทางคลินิกทางด้านอ่ืนๆท่ีจะดูแลผู้ป่วยได้ด้วยตนเองท้ังก่อน ระหว่างและหลังทํา
หัตถการทางรังสีร่วมรักษาของลําตัว ตลอดจนการติดตามดูแลผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง 

๕.๓. ทักษะปฏิสัมพันธ์ และการส่ือสาร (Interpersonal and communication skills) 
๑. สื่อสารให้ข้อมูลแก่ผู้ ป่วยและญาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีเมตตาเคารพการ

ตัดสินใจและศักด์ิศรีของความเป็นมนุษย์ได้แก่ 
- การสื่อสารเก่ียวกับวิธีการตรวจและรักษาทางรังสีวิทยาหลอดเลือดและรังสี

ร่วมรักษาของลําตัว 
- การขอใบแสดงความยินยอม 
- การสื่อสารเก่ียวกับข้อผิดพลาด ภาวะแทรกซ้อน หรือเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์   

๒. สื่อสารให้ข้อมูลโดยการรายงานผลการตรวจเป็นเอกสาร (reports) หรือด้วยวาจา กับ
ทีมดูแลสุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๓. นําเสนอข้อมูลผู้ป่วย และอภิปรายปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
๔. ถ่ายทอดความรู้และทักษะให้แก่แพทย์ นักศึกษาแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์ 
๕. เป็นท่ีปรึกษาและให้คําแนะนําทางรังสีร่วมรักษาของลําตัวให้แก่แพทย์ นักศึกษาแพทย์ 

และบุคลากรอ่ืน 
๖. มีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดี  ทํางานกับผู้ร่วมงานทุกระดับได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

   ๕.๔. การพัฒนาปรับปรุงตนเองและการเรียนรู้จากการปฏิบัติ (Practice-based learning and 
improvement) 

๑. เรียนรู้และเพ่ิมประสบการณ์ได้ด้วยตนเองจากการปฏิบัติงาน 
๒. ดําเนินการวิจัยทางการแพทย์และสาธารณสุขได้ 
๓. วิพากษ์บทความ และงานวิจัยทางการแพทย์ได้ 

๕.๕. มีพฤติกรรมแห่งวิชาชีพและความเป็นมืออาชีพ (Professionalism) แสดงให้ เห็นถึง
พฤติกรรมแห่งวิชาชีพท่ีดีของแพทย์ดังนี้  

๑. มีคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติอันดีต่อผู้ป่วย ญาติ ผู้ร่วมงาน เพ่ือนร่วมวิชาชีพและ
ชุมชน 

๒. มีทักษะด้านท่ีไม่ใช่เทคนิค (non-technical skills) และสามารถบริหารจัดการได้ 
๓. มีความสนใจใฝ่รู้  และสามารถพัฒนาไปสู่ความเป็นผู้ เรียนรู้ ต่อเนื่องตลอดชีวิต

(continuing professional development)  
๔. มีทัศนคติท่ีดีต่อวิชาชีพและมีเจตคติท่ีดี ท่ีจะใช้ความรู้ทางรังสีร่วมรักษาของลําตัวในการ

ให้บริการสุขภาพแบบองค์รวมแก่ประชาชนทุกระดับ 
๕. มีความรับผิดชอบต่องานท่ีได้รับมอบหมาย 
๖. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม 



 

 

 

หลกัสตูรการฝึกอบรมแพทยป์ระจาํบ้านอนุสาขารงัสร่ีวมรกัษาของลาํตวั  คณะแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์                                            ๙ 

 ๕.๖. การปฏิบัติงานตามระบบ (System-based practice)   
๑. ความรู้ด้านระบบพัฒนาคุณภาพ (quality improvement) ทางรังสีร่วมรักษา ได้แก่ 

- กระบวนการในการกํากับดูแลความปลอดภัยทางด้านรังสี (radiation safety)    
ท้ังต่อผู้ป่วยและบุคลากร 

- การรายงานอุบัติการณ์ของความเสี่ยง 
- กระบวนการในการกํากับดูแลและการใช้เครื่องมือและระบบสารสนเทศ  

ทางด้านรังสีร่วมรักษา 
๒. ความรู้เก่ียวกับระบบสุขภาพของประเทศ 
๓. มีความรู้และมีส่วนร่วมในระบบพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผู้ป่วย 
๔. ใช้ทรัพยากรสุขภาพอย่างเหมาะสม (cost consciousness medicine) และสามารถ

ปรับเปลี่ยนการดูแลรักษาผู้ป่วยให้เข้ากับบริบทของการบริการสาธารณสุขได้ตาม
มาตรฐานวิชาชีพ 

 
๖. วิธีการฝึกอบรม 
  ๖.๑. วิธีการให้การฝึกอบรม 
 อนุสาขารังสีร่วมรักษาของลําตัว ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ได้จัดวิธีการฝึกอบรมให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีสอดคล้องและบรรลุผลลัพธ์ของ
แผนการฝึกอบรมท่ีกําหนดท้ังภาคทฤษฎีและปฏิบัติ เน้นการฝึกอบรมโดยใช้การปฏิบัติเป็นฐาน (practice-
based training) มีส่วนร่วมในการบริบาลและรับผิดชอบผู้ป่วย คํานึงถึงศักยภาพและการเรียนรู้ของผู้เข้ารับ
การฝึกอบรม (trainee-centered) มีการบูรณาการภาคทฤษฎีกับภาคปฏิบัติ บูรณาการการฝึกอบรมกับงาน
บริบาลผู้ป่วยอย่างเหมาะสม โดยได้ระบุวิธีการฝึกอบรม และเป้าประสงค์หลักในแต่ละช่วงหรือชั้นปี 
(milestone) และระดับสมรรถนะการเรียนรู้ ๖ ด้าน (competency) ของการฝึกอบรม [ภาคผนวก ๔.๑: 
Milestones ของแต่ละ EPA]  และมีการติดตามตรวจสอบ กํากับดูแล (supervision) ตลอดจนให้ข้อมูล
ป้อนกลับ (feedback) แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม [ภาคผนวก ๕.๑: แบบประเมินตามเกณฑ์หลักสูตรฝึกอบรม] 
อย่างสมํ่าเสมอ  

Entrustable professional activity (EPA) ของอนุสาขารังสีร่วมรักษาของลําตัว ภาควิชารังสีวิทยา 
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้กําหนดให้มี ๖ ข้อดังตารางท่ี ๑ และความสัมพันธ์ระหว่าง 
EPA และ competency ๖ ด้าน ดังแสดงในตารางท่ี 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 
 
 
 



 

 

 

หลกัสตูรการฝึกอบรมแพทยป์ระจาํบ้านอนุสาขารงัสร่ีวมรกัษาของลาํตวั  คณะแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์                                            ๑๐ 

ตารางท่ี ๒ แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง EPA และ competency ๖ ด้าน 
Competency EPA๑ EPA๒ EPA๓ EPA๔ EPA๕ EPA๖ 

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. อนุสาขารังสีร่วมรักษาของลําตัว ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัดประสบการณ์การเรียนรู้ [ภาคผนวก ๗: วิธีการฝึกอบรมและแนวทางการ
ประเมินผลตามหัวข้อการเรียนรู้ ๖ ด้านสมรรถนะหลัก] ภายใต้ competency ท้ัง ๖ ด้าน ดังนี้  
๑.ทักษะและเจตคติในการบริบาลผู้ป่วย (Patient care) 

จัดตารางการฝึกอบรม โดยมอบหมายให้ผู้รับการฝึกอบรมมีความรับผิดชอบต่างๆ โดยมีอาจารย์ผู้ให้
การฝึกอบรมดําเนินการตรวจสอบความถูกต้องให้ครอบคลุมหัวข้อหลัก ดังต่อไปนี้ 

๑.๑. ในช่วงท่ี ๑ ของการฝึกอบรม (๐-๑๒ เดือน) ให้แพทย์ประจําบ้านอนุสาขารังสีร่วมรักษาของ
ลําตัว 

          ๑.๑.๑. มีการเรียนรู้และฝึกทักษะในการให้คําปรึกษาและแนะนําเก่ียวกับการตรวจและ 
           รักษาทางด้านรังสีร่วมรักษาของลําตัวในกลุ่มโรคท่ีต้องรู้   

   ๑.๑.๒. มีการเรียนรู้และเลือกใช้ contrast agent ในแต่ละสถานการณ์ ภายใต้การกํากับดูแล 
                              ของอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม 
   ๑.๑.๓. มีทักษะในการขอความยินยอมในการตรวจและการทําหัตถการทางรังสีร่วมรักษาของ 
                               ลําตัว 
   ๑.๑.๔. ตระหนักถึงปัญหาและภาวะแทรกซ้อนท่ีอาจเกิดข้ึนระหว่างการตรวจและรักษาทาง  
                              รังสรี่วมรักษาของลําตัว และสามารถปรึกษาขอความช่วยเหลือในการดูแลรักษา เบ้ือง  
                              ต้นได้อย่างเหมาะสมในแต่ละสถานการณ์ ภายใต้การกํากับดูแลของอาจารย์ผู้ให้การ 
                              ฝึกอบรม [ภาคผนวก ๔.๒: ข้อ ๓ และภาคผนวก ๗: ข้อ ๑.๔] 

 ๑.๑.๕. มีการเรียนรู้ในการดูแลและเตรียมผู้ป่วยท้ังก่อน ระหว่าง และ หลังทําหัตถการ 
  ๑.๒. ในช่วงท่ี ๒ ของการฝึกอบรม (๑๒-๒๔ เดือน) ให้แพทย์ประจําบ้านอนุสาขารังสีร่วมรักษา
ของลําตัว  
   ๑.๒.๑. มีทักษะในด้านการให้คําปรึกษาและแนะนําเก่ียวกับการตรวจรักษาทางรังสีร่วมรักษา 
                              ของลําตัวท่ีต้องรู้ได้ด้วยตนเอง [ภาคผนวก ๔.๒: ข้อ ๓] และท่ีควรรู้ภายใต้การกํากับ 
                              ดูแลของอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม  
   ๑.๒.๒. ให้คําแนะนําการตรวจและรักษาเพ่ิมเติมในกลุ่มโรคท่ีต้องรู้ต่อแพทย์เจ้าของไข้ได้ด้วย 
                              ตนเอง หรือภายใต้การกํากับดูแลของอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม 
   ๑.๒.๓. ตระหนักถึงปัญหาและภาวะแทรกซ้อนท่ีอาจเกิดข้ึนระหว่างการตรวจทางรังสีร่วม 
                               รักษาของลําตัวและสามารถให้การดูแลรักษาเบ้ืองต้นได้อย่างเหมาะสมในแต่ละ 
 



 

 

 

หลกัสตูรการฝึกอบรมแพทยป์ระจาํบ้านอนุสาขารงัสร่ีวมรกัษาของลาํตวั  คณะแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์                                            ๑๑ 

                               สถานการณ์ได้ด้วยตนเอง หรือปรึกษาขอความช่วยเหลือแพทย์สาขาท่ีเก่ียวข้อง 
                               ต่อไปได้อย่างถูกต้อง 
๒.ความรู้ ความเช่ียวชาญ และความสามารถในการนําไปใช้แก้ปัญหาของผู้ป่วยและสังคมรอบด้าน 
(Medical knowledge and technical skills) 
  ๒.๑. ในช่วงท่ี ๑ ของการฝึกอบรม (๐-๑๒ เดือน) ให้แพทย์ประจําบ้านอนุสาขารังสีร่วมรักษาของ
ลําตัว 

๒.๑.๑. มีการเรียนรู้วิทยาศาสตร์การแพทย์พ้ืนฐานเก่ียวกับ radiation safety และการบูร 
          ณาการท่ัวไปทางการแพทย์  
๒.๑.๒. มีการเรียนรู้เก่ียวกับการตรวจรังสีวินิจฉัยและรังสีวิทยาหลอดเลือดในด้านต่างๆ   
          ดังต่อไปนี้ digital subtraction angiography (DSA), digital subtraction  
          imaging (DSI) , color Doppler ultrasonography (CDUS), computed  
          tomography angiography (CTA) และ  magnetic resonance angiography  
          (MRA) โดยรู้ข้อบ่งชี้ ข้อห้าม ข้อดี ข้อเสีย และข้อจํากัด ของการตรวจแต่ละชนิด   
          รวมท้ังการแปลผลความผิดปรกติท่ีพบในการตรวจโดยภาพวินิจฉัยแต่ละวิธี 
๒.๑.๓. มีการเรียนรู้ หรือฝึกทักษะ หรือมีส่วนช่วยในการตรวจและรักษาทางรังสีร่วมรักษา 
         ของลําตัว ในกลุ่มหัตถการท่ีต้องรู้ [ภาคผนวก ๔.๒: ข้อ ๓] และสามารถเลือกวิธีตรวจ 
         และรักษาได้ตามข้ันตอนท่ีเหมาะสมภายใต้การกํากับดูแลของอาจารย์ผู้ให้การ  
         ฝึกอบรม  
๒.๑.๔. มีการเรียนรู้ หรือมีส่วนช่วยในการตรวจและรักษาทางรังสีร่วมรักษาของลําตัว ใน  
         กลุ่มหัตถการท่ีควรรู้ท่ีสําคัญ ภายใต้การกํากับดูแลของอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม  

   ๒.๑.๕. สามารถเลือกอุปกรณ์ท่ีใช้ในการตรวจทางรังสีวิทยาหลอดเลือดและรังสีร่วมรักษา 
                              ของลําตัวในกลุ่มหัตถการท่ีต้องรู้ ได้อย่างเหมาะสมด้วยตนเอง หรือภายใต้การกํากับ 
                              ดูแลของอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม   
  ๒.๒. ในช่วงท่ี ๒ ของการฝึกอบรม (๑๒-๒๔ เดือน) ให้แพทย์ประจําบ้านอนุสาขารังสีร่วมรักษาของ
ลําตัว 
   ๒.๒.๑. มีการเรียนรู้ หรือมีส่วนช่วยในการตรวจและรักษาทางรังสีร่วมรักษาของลําตัว ใน 
                              กลุ่มหัตถการท่ีต้องรู้และควรรู้ ภายใต้การกํากับดูแลของอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม  
    ๒.๒.๒. สามารถเลือกอุปกรณ์ท่ีใช้ในการตรวจทางรังสีวิทยาหลอดเลือดและรังสีร่วมรักษา 
                              ของลําตัวในกลุ่มหัตถการท่ีต้องรู้ได้ด้วยตนเอง [ภาคผนวก ๔.๒: ข้อ ๓]  และท่ีควรรู้ 
                              ภายใต้การกํากับดูแลของอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม และควรรู้ ได้อย่างเหมาะสมด้วย 
                              ตนเอง หรือภายใต้การกํากับดูแลของอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม   

๒.๒.๓. เรียนรู้อันตรายและภาวะแทรกซ้อนของวิธีการตรวจ  การป้องกันและรักษา 
          ภาวะแทรกซ้อนเหล่านั้น ภายใต้การกํากับดูแลของอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม 

                               มีการเรียนรู้เรื่อง advanced technique ในการตรวจและรักษาด้วยเครื่องมือท่ีมี 
                               ประสิทธิภาพ และเทคโนโลยีท่ีทันสมัย  

๒.๓. ให้แพทย์ประจําบ้านอนุสาขารังสีร่วมรักษาของลําตัวทุกชั้นปี เข้าร่วมในกิจกรรมการเรียนการ
สอนและกิจกรรมทางวิชาการของสถาบัน หรือสาขาวิชาฝึกอบรมอย่างสมํ่าเสมอ  ได้แก่ lectures, topics, 
journal club, interesting cases, interdepartmental conferences, interhospital conferences, 
morbidity/mortality conferences เป็นต้น       
 



 

 

 

หลกัสตูรการฝึกอบรมแพทยป์ระจาํบ้านอนุสาขารงัสร่ีวมรกัษาของลาํตวั  คณะแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์                                            ๑๒ 

 
๓. ทักษะปฏิสัมพันธ์ และการส่ือสาร (Interpersonal and communication skills) จัดให้ 

๑. แพทย์ประจําบ้านอนุสาขารังสีร่วมรักษาของลําตัวทุกชั้นปีเรียนรู้เก่ียวกับทักษะปฏิสัมพันธ์  
และการสื่อสารกับผู้ป่วย ญาติ ผู้ร่วมงานทุกระดับและแพทย์สหสาขา  

๒. แพทย์ประจําบ้านอนุสาขารังสีร่วมรักษาของลําตัวทุกชั้นปี ฝึกทักษะในการขอความยินยอม       
ในการตรวจทางรังสีร่วมรักษาและการฉีด contrast agent จากผู้ป่วยหรือญาติสายตรง 

๓. แพทย์ประจําบ้านอนุสาขารังสีร่วมรักษาของลําตัวทุกชั้นปี ฝึกทักษะการสื่อสารในสถานการณ์
เฉพาะ เช่น การแจ้งข่าวร้าย การจัดการเม่ือเกิดข้อผิดพลาด เป็นต้น 

๔. แพทย์ประจําบ้านอนุสาขารังสีร่วมรักษาของลําตัวทุกชั้นปี ปฏิบัติงานสอนแพทย์ประจําบ้าน 
รุ่นน้อง   

๕. แพทย์ประจําบ้านอนุสาขารังสีร่วมรักษาของลําตัวทุกชั้นปี นําเสนอข้อมูลผู้ป่วย แปลผลภาพ
วินิจฉัย และการรักษาทางรังสีร่วมรักษาของลําตัวในกิจกรรมวิชาการ เช่น 
interdepartmental conference, interesting case เป็นต้น 

๖. แพทย์ประจําบ้านอนุสาขารังสีร่วมรักษาของลําตัวทุกชั้นปี สามารถเขียนรายงานผลตรวจด้วย
ภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องได้ใจความ 

๔. การพัฒนาตนเองและการเรียนรู้จากการปฏิบัติ (Practice-based learning and improvement)   
จัดให้ 

๑. แพทย์ประจําบ้านอนุสาขารังสีร่วมรักษาของลําตัวทุกชั้นปี ได้รับการเรียนรู้เรื่องความปลอดภัย
ของผู้ป่วย (patient safety) เก่ียวกับ contrast agent, radiation safety 

๒. แพทย์ประจําบ้านอนุสาขารังสีร่วมรักษาของลําตัว มีการเรียนรู้ และการประเมินอย่างต่อเนื่อง
ตามสมรรถนะ เพ่ือการพัฒนาของแต่ละชั้นปี [ภาคผนวก ๕.๑:การประเมินตามเกณฑ์หลักสูตร
ฝึกอบรม]   

๓. มีการปรับปรุงการเรียนรู้ด้วยตนเอง จากการสะท้อนตนเองและการสะท้อนกลับจากหลักสูตร 
๔. แพทย์ประจําบ้านอนุสาขารังสีร่วมรักษาของลําตัวทํางานวิจัยท่ีได้ค้นคว้าวิจัยด้วยตนเอง ใน

รูปแบบ original research ท่ีมีการเก็บข้อมูลแบบ retrospective, prospective หรือ cross-
sectional study ท่ีมีการกล่าวถึงความเป็นมาของปัญหา วัตถุประสงค์ ระเบียบวิธีการ
ศึกษาวิจัย ผลงานวิจัย การวิเคราะห์ วิจารณ์ และการสรุปผล ภายใต้การกํากับดูแลของ
อาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม และต้องผ่านการอนุมัติหัวข้อวิจัยโดยคณะกรรมการจริยธรรมการ
วิจัยในคนของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  

๕. ความเป็นมืออาชีพ  (Professionalism) จัดให้ 
๑. แพทย์ประจําบ้านอนุสาขารังสีร่วมรักษาของลําตัวทุกชั้นปี เข้าร่วมในกิจกรรมการเรียนการ

สอนของสถาบันฝึกอบรม กิจกรรมแพทยศาสตรศึกษาต่อเนื่อง และกิจกรรมท่ีให้ความรู้
ทางด้านบูรณาการท่ัวไปทางการแพทย์  

๒. แพทยประจําบ้านอนุสาขารังสีร่วมรักษาของลําตัวทุกชั้นปี พัฒนาให้มีเจตคติท่ีดีระหว่างการ
ปฏิบัติงาน ดูแลผู้ป่วย โดยเข้าอบรม counselling และ non-technical skills  

๖. การปฏิบัติงานให้เข้ากับระบบ (System-based practice) 
๑. จัดให้แพทย์ประจําบ้านอนุสาขารังสีร่วมรักษาของลําตัวมีประสบการณ์การเรียนรู้เก่ียวกับ

ระบบคุณภาพทางรังสีวิทยา การรายงานอุบัติการณ์ของความเสี่ยงทางรังสี การดูแลและการใช้
เครื่องมือด้านรังสีร่วมรักษา และค่าตรวจทางรังสีท่ีพบบ่อย  
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๒. จัดให้แพทย์ประจําบ้านอนุสาขารังสีร่วมรักษาของลําตัวมีประสบการณ์การเรียนรู้ จาก
คําแนะนํา หรือให้การอบรม ระบบคุณภาพของโรงพยาบาลท่ีครอบคลุมเรื่องการชดเชยการ
รักษา และเข้าใจถึงระบบสุขภาพแห่งชาติ  

 
๖.๒  การหมุนเวียนศึกษาและปฏิบัติงาน  
 

๖.๒.๑. ปฏิบัติงานในหน่วยรังสีร่วมรักษาของลําตัว   
โดยแบ่งเป็น  
- Vascular Intervention procedur (๓๘ สัปดาห์) 
- Non-Vascular proced               (๓๔ สัปดาห์)  

๗๒ สัปดาห์ 

๖.๒.๒. ศึกษาดูงานวิชาเลือกอิสระต่างสถาบันท้ังในประเทศ และ/หรือ
ต่างประเทศท่ีรับรองโดยภาควิชาหรือราชวิทยาลัยรังสีแพทย์ 

๘ สัปดาห์ 

๖.๒.๓. หมุนเวียนศึกษาและปฎิบัติงานวิชาบังคับเลือกด้านสาขารังสีวิทยา
วินิจฉัยของหลอดเลือดท่ีเก่ียวข้อง เช่น CDUS, CTA และ MRA 

๔ สัปดาห์ 

๖.๒.๔. เปิดโอกาสให้แพทย์ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมมีเวลาในการเตรียม
งานวิจัย   

๔ สัปดาห์ 

๖.๒.๕. หมุนเวียนศึกษาและปฎิบัติงานด้านอ่ืนๆ ข้ึนกับความสนใจ   
(ไม่บังคับเลือก) สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย อายุรกรรม ศัลยกรรม  
พยาธิวิทยา วิสัญญี 

๐-๔ สัปดาห์ 

๖.๒.๖. เปิดโอกาสให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถเลือก(ไม่บังคับเลือก)   
ไปฝึกปฏิบัติงานเพ่ือเรียนรู้ระบบการทํางานทางสาธารณสุข ณ 
โรงพยาบาลศูนย์หรือโรงพยาบาลต้นสังกัด    

๐-๔ สัปดาห์ 

 
 ๖.๓ เนื้อหาสังเขปของการฝึกอบรม/หลักสูตร [ภาคผนวก ๔.๒: เนื้อหาของการฝึกอบรม/หลักสูตร
Medical knowledge, procedural skill and milestones ของแต่ละชั้นปี]  

๖.๓.๑  ความรู้ท่ีเก่ียวกับรังสีวิทยาวินิจฉัยโรคหลอดเลือด (diagnostic vascular imaging), 
basic vascular anatomy, principles, indications และ contraindications  
  ๑. Vascular imaging 
   ๑.๑. Non-invasive vascular imaging 
    ๑.๑.๑. CDUS 
    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 
โดยระดับศักยภาพโดยรวม แบ่งเป็น 
  ระดับท่ี  ๑  สามารถปฏิบัติงาน ในการเลือก imaging protocol การใช้ contrast agent  
                          ให้การวินิจฉัยหรือวินิจฉัยแยกโรคได้อย่างเหมาะสม ภายใต้การควบคุม 
                          ของอาจารย์อย่างใกล้ชิด 
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ระดับท่ี  ๒  สามารถปฏิบัติงาน ในการเลือก imaging protocol การใช้เครื่องมือและ  
               contrast agent ให้การวินิจฉัยหรือวินิจฉัยแยกโรคได้อย่างเหมาะสม  
               ภายใต้การชี้แนะของอาจารย์ 
ระดับท่ี  ๓  สามารถปฏิบัติงาน ในการเลือก imaging protocol การใช้เครื่องมือและ  
               contrast ให้การวินิจฉัยหรือวินิจฉัยแยกโรคได้อย่างเหมาะสม โดยอาจขอ                          
               หรือไม่ขอคําชี้แนะจากอาจารย์ 
ระดับท่ี  ๔  สามารถปฏิบัติงาน ในการเลือก imaging protocol การใช้เครื่องมือและ  
               contrast ให้การวินิจฉัยหรือวินิจฉัยแยกโรคได้อย่างเหมาะสมสามารถ 
               ปฏิบัติงาน และให้การวินิจฉัยหรือวินิจฉัยแยกโรคได้เอง และสามารถให้ 
                การชี้แนะหรือควบคุมผู้ท่ีมีประสบการณ์น้อยกว่าได้   
๒) โรคหรือภาวะของหลอดเลือดต่างๆ ท่ีสําคัญ [ภาคผนวก ๔.๒: ข้อ ๑.๒] 
 

๖.๓.๒  ความรู้ท่ีเก่ียวกับเครื่องมือ, อุปกรณ์ และเภสัชภัณฑ์ท่ีเก่ียวข้องทางรังสีรังสีร่วมรักษาของ
ลําตัว (common equipments and medicines in interventional radiology)  [ภาคผนวก ๔.๒: 
ข้อ ๒] 

  ๑.  Imaging guidance: fluoroscopy, ultrasound, CT 
 ๒. Vascular intervention: catheters, guide wires, embolic materials, balloon 

catheters, stents, thrombolytic agents, closure devices 
 ๓. Non-vascular intervention: percutaneous access devices (needles and 

drainage catheters), biopsy devices, ablation devices  
   
๖.๓.๓ หัตถการทางรังสีรังสีร่วมรักษาของลําตัวต่างๆ ท่ีสําคัญ รวมท้ัง anatomy, basic 

principles, indications, contraindications และ complications [ภาคผนวก ๔.๒: ข้อ ๓] 
โดยระดับศักยภาพแบ่งเป็น 
ระดับท่ี  ๑  หัตถการท่ีควรรู้จัก หรือเคยเป็นผู้สังเกตการณ์เท่านั้น ไม่จําเป็นต้องปฏิบัติได้  
ระดับท่ี  ๒  หัตถการท่ีสามารถปฏิบัติได้ภายใต้การดูแลอย่างเต็มท่ี 
ระดับท่ี  ๓  หัตถการท่ีสามารถปฏิบัติได้ภายใต้การกํากับดูแล 
ระดับท่ี  ๔  หัตถการท่ีสามารถปฏิบัติได้โดยไม่ต้องกํากับดูแล 
ระดับท่ี  ๕  หัตถการท่ีสามารถกํากับดูแลผู้อ่ืนปฏิบัติได้ 

  ๑. Vascular interventional procedures 
   ๑.๑. Arterial system 
     ๑.๑.๑. Visceral intervention 
     ๑.๑.๒. Peripheral intervention 
    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 
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   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 system 
 
๖.๓.๔ ความรู้ด้านการบูรณาการท่ัวไป  

   อนุสาขาฯ กําหนดให้แพทย์ประจําบ้านร่วมเข้าเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์และการ
บริหารจัดการสําหรับแพทย์ในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก 
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซ่ึงครอบคลุมหัวข้อความรู้ด้านการบูรณาการท่ัวไปตามเกณฑ์
ของราชวิทยาลัยรังสีแพทย์ [ภาคผนวก ๔.๓: ความรู้ด้านบูรณาการท่ัวไป] 
 
๖.๔ การทําวิจัย 
          ๖.๔.๑. การทํางานวิจัย เพ่ือวุฒิบัตรฯ อนุสาขารังสีร่วมรักษาของลําตัว 

๖.๔.๑.๑ ข้ันตอนการทํางานวิจัย  แพทย์ประจําบ้านอนุสาขารังสีร่วมรักษาของลําตัวต้องทํางานวิจัย 
ได้แ ก่ งานวิจัยแบบ retrospective, prospective หรือ cross sectional อย่ างน้อย ๑ เรื่อง หรือทํา 
systematic review หรือ meta-analysis ๑ เรื่อง ในระหว่างการปฏิบัติงาน ๒ ปี โดยเป็นผู้วิจัยหลัก งานวิจัย
ดังกล่าวต้องประกอบด้วยหัวข้อหลักดังนี้ 

- จุดประสงค์ของการวิจัย 
- วิธีการวิจัย 
- ผลการวิจัย 
- การวิจารณ์ผลการวิจัย 
- บทคัดย่อ 

๖.๔.๑.๒ ขอบเขตความรับผิดชอบ 
   เนื่องจากความสามารถในการทําวิจัยด้วยตนเองเป็นสมรรถนะหนึ่งท่ีแพทย์ประจําบ้านอนุ

สาขารังสีร่วมรักษาของลําตัวต้องบรรลุตามหลักสูตรฯ ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๒ และ ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
เป็นองค์ประกอบหนึ่งของการประเมินคุณสมบัติผู้ท่ีจะได้รับวุฒิบัตรฯ เม่ือสิ้นสุดการฝึกอบรม ดังนั้นอนุสาขาฯ 
ได้เตรียมความพร้อมให้กับแพทย์ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ต้ังแต่การเตรียมโครงร่างการวิจัยไปจนสิ้นสุดการทํางาน
วิจัย พร้อมท้ังจัดทํารายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์เพ่ือนําส่งราชวิทยาลัยฯ ท้ังนี้อนุสาขาฯ พร้อมท่ีจะรายงานชื่อ
งานวิจัย อาจารย์ท่ีปรึกษา และความคืบหน้าของงานวิจัย ตามกรอบเวลาท่ีกําหนดไปยังราชวิทยาลัยฯ เพ่ือให้มี
การกํากับดูแลอย่างท่ัวถึง 

๖.๔.๑.๓ คุณลักษณะของงานวิจัย 
๑. เป็นผลงานท่ีริเริ่มใหม่ หรือเป็นงานวิจัยท่ีใช้แนวคิดท่ีมีการศึกษามาก่อนท้ังในและ

ต่างประเทศ แต่นํามาดัดแปลงหรือทําซํ้าในบริบทของสถาบัน 
๒. แพทย์ประจําบ้านอนุสาขารังสีร่วมรักษาของลําตัวและอาจารย์ผู้ดําเนินงานวิจัยทุกคน 

ผ่านการอบรมด้านจริยธรรมการวิจัยในคน และ good clinical practice (GCP) 
๓. งานวิจัยทุกเรื่องต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยฯ ของสถาบัน 



 

 

 

หลกัสตูรการฝึกอบรมแพทยป์ระจาํบ้านอนุสาขารงัสร่ีวมรกัษาของลาํตวั  คณะแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์                                            ๑๖ 

๔. งานวิจัยทุกเรื่อง ดําเนินภายใต้ข้อกําหนดของ GCP หรือระเบียบวิจัยท่ีถูกต้องและ
เหมาะสมกับคําถามวิจัย 

๕. ใช้ภาษาอังกฤษในการนําเสนอผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โดยเฉพาะในบทคัดย่อ 
      ๖.๔.๑.๔ ส่ิงท่ีต้องปฏิบัติสําหรับการดําเนินการวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับผู้ป่วย 

๑. เม่ือได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยแล้ว ต้องดําเนินการทําวิจัยตาม
ข้อตกลงโดยเคร่งครัด รวมถึงมีการลงนามในเอกสารชี้แจงผู้ป่วยหรือผู้แทนเพ่ือให้ยินยอม
เข้าร่วมวิจัย โดยเฉพาะในกรณีของ randomized control trial หรือ prospective 
study 

๒. หากเกิดกรณีอ่ืนนอกเหนือการคาดการณ์ ให้รีบปรึกษาอาจารย์ท่ีปรึกษาโครงการวิจัย หรือ
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย กรณีท่ีไม่สามารถปรึกษาได้ ให้ย้อนกลับไปใช้หลักพ้ืนฐาน 
๓ ข้อ ของจริยธรรมทางการแพทย์ในการตัดสินใจ คือ 

- การถือประโยชน์สุขของผู้ป่วยเป็นหลัก และการไม่ก่อให้เกิดความทุกข์ 
ทรมานกับผู้ป่วย 

- การเคารพสิทธิของผู้ป่วย 
- การยึดม่ันในหลักความเสมอภาคของทุกคนในสังคมท่ีจะได้รับบริการ 

ทางการแพทย์ตามมาตรฐาน  
๖.๔.๑.๕ กรอบการดําเนินงานวิจัย ในเวลา ๒ ปี (ไม่น้อยกว่า ๒๔ เดือนของการฝึกอบรม) 

ระยะเวลาประมาณการมีดังนี้   
เดือนท่ี ประเภทกิจกรรม 
  ๔ จัดเตรียมคําถามวิจัยและติดต่ออาจารย์ท่ีปรึกษา 
  ๖ จัดทําโครงร่างงานวิจัย 
    ๘ ขออนุมัติจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย และ ขอทุนสนับสนุนงานวิจัย 
                 จากแหล่งทุนท้ังภายในและนอกสถาบัน (หากมี) 
   ๑๘ จัดทํารายงานวิจัยฉบับร่างให้อาจารย์ท่ีปรึกษาปรับแก้ไข 
  ๒๑  ส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ต่อสถาบัน เพ่ือส่งต่อไปยังราชวิทยาลัยฯ ให้ทํา                          
                 การประเมินผล สําหรับประกอบคุณสมบัติการเข้าสอบเพ่ือวุฒิบัตร 
                 ภาคปฏิบัติข้ันสุดท้าย 
  ๒๒  เสนอผลงานวิจัยปากเปล่าต่อราชวิทยาลัย หรือ คณะอนุกรรมการฝึกอบรม 
                 และสอบฯ อนุสาขารังสีร่วมรักษาของลําตัว หรือสมาคมวิชาชีพ  
  ๒๓  ส่งงานวิจัยแบบรูปเล่มต่อคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ อนุสาขารังสี 
                 ร่วมรักษาของลําตัว 

๖.๔.๒ การรับรอง วุฒิบัตรอนุสาขารังสีร่วมรักษาของลําตัวให้มีคุณวุฒิ “เทียบเท่าปริญญาเอก”  
 อนุสาขาฯ ได้เล็งเห็นถึงประโยชน์ของการรับรองคุณวุฒิหรือวุฒิการศึกษา วุฒิบัตร (วว.) อนุสาขารังสี
ร่วมรักษาของลําตัวให้ “เทียบเท่าปริญญาเอก” จึงได้ยึดและปฏิบัติตามหลักสูตรท่ีกําหนดโดยราชวิทยาลัยรังสี
แพทย์ ดังนี้ 

การรับรองคุณวุฒิหรือวุฒิการศึกษา วุฒิบัตร (วว.) อนุสาขารังสีร่วมรักษาของลําตัวให้ “เทียบเท่า
ปริญญาเอก” นั้น ถือเป็นสิทธิส่วนบุคคลและของแต่ละสถาบันท่ีให้การฝึกอบรม โดยให้เป็นไปตามความสมัคร
ใจของแต่ละสถาบันท่ีให้การฝึกอบรมฯ และความสมัครใจของแพทย์ประจําบ้านอนุสาขารังสีร่วมรักษาของ
ลําตัวแต่ละรายด้วย หากมีความประสงค์ดังกล่าว ตนเองจะต้องแจ้งให้สถาบันฝึกอบรมทราบเป็นลายลักษณ์



 

 

 

หลกัสตูรการฝึกอบรมแพทยป์ระจาํบ้านอนุสาขารงัสร่ีวมรกัษาของลาํตวั  คณะแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์                                            ๑๗ 

อักษรก่อนว่าจะรับการฝึกอบรมท่ีมีโอกาสได้รับท้ัง วว.และการรับรองวุฒิดังกล่าวให้ “เทียบเท่าปริญญาเอก” 
กรณีนี้ผู้เข้าอบรมจะต้องมีผลงานวิจัยโดยท่ีเป็นผู้วิจัยหลัก และผลงานนั้นต้องตีพิมพ์ในวารสารท่ีเป็นท่ียอมรับ 

ในกรณีท่ีสถาบันฝึกอบรมฯไม่สามารถจัดการฝึกอบรมแพทย์ประจําบ้านอนุสาขารังสีร่วมรักษาของ
ลําตัว เพ่ือให้มีการรับรองคุณวุฒิ วว. “เทียบเท่าปริญญาเอก” ได้ สถาบันนั้นมีสิทธิ์ท่ีจะไม่จัดการฝึกอบรมแบบ
ท่ีมีการรับรองคุณวุฒิให้ “เทียบเท่าปริญญาเอก” ได้ สถาบันนั้นต้องแจ้งให้แพทย์ประจําบ้านอนุสาขารังสีร่วม
รักษาของลําตัวทราบต้ังแต่วันเริ่มเปิดรับสมัครเข้าเป็นแพทย์ประจําบ้านอนุสาขารังสีร่วมรักษาของลําตัวไป
จนถึงวันท่ีเริ่มเปิดการฝึกอบรม ในกรณีท่ีสถาบันฝึกอบรมใดต้องการให้มีการรับรอง วว. ให้มีคุณวุฒิดังกล่าว 
แต่มีทรัพยากรจํากัด สถาบันสามารถติดต่อขอความร่วมมือจากอาจารย์และทรัพยากรจากสถาบันอ่ืนมาช่วยได้  

การท่ีแพทย์ประจําบ้านอนุสาขารังสีร่วมรักษาของลําตัวสอบผ่านและมีสิทธิ์ได้รับวุฒิบัตรอนุสาขารังสี
ร่วมรักษาของลําตัวแล้ว หากมีความประสงค์จะให้ราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย ดําเนินการออก
เอกสารเพ่ือรับรองว่า วุฒิบัตรอนุสาขารังสีร่วมรักษาของลําตัว มีคุณวุฒิ “เทียบเท่าปริญญาเอก” นั้น จะต้อง
ทําให้ผลงานวิจัยหรือส่วนหนึ่งของผลงานวิจัยท่ีส่งมาให้ราชวิทยาลัยฯ ประกอบการเข้าสอบ วุฒิบัตรฯ ในครั้ง
นั้น มีลักษณะดังนี้ 

๑. ผลงานวิจัยต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับชาติหรือนานาชาติท่ีมีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง 
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 

๒. ให้ใช้ภาษาอังกฤษในการเขียนบทคัดย่อ 
การตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติท่ีมีคุณภาพท่ีอยู่นอกเหนือประกาศของ TCI ให้เป็น

บทความท่ีตีพิมพ์ในวารสารท่ีถูกคัดเลือกให้อยู่ ใน PubMed, Scopus, Web of Science หรือ Google 
Scholar หรือในวารสารนานาชาติท่ีใช้ภาษาอังกฤษในบทความหรือในบทคัดย่อและมีการตีพิมพ์วารสารฉบับนี้
มานานเกิน ๑๐ ปี (วารสารเริ่มออกอย่างช้าในปี พ.ศ. ๒๕๔๙ หรือ ค.ศ. ๒๐๐๖)  

ในกรณีท่ี วว. ของท่านได้รับการรับรองว่า “เทียบเท่าปริญญาเอก” ราชวิทยาลัยฯ แนะว่า ห้ามใช้คํา
ว่า Ph.D. หรือ ปร.ด. ท้ายชื่อในคุณวุฒิ หรือวุฒิการศึกษา และห้ามเขียนคําว่า ดร. นําหน้าชื่อตนเอง แต่
สถาบันการศึกษาสามารถใช้ วุฒิบัตรฯ ท่ี “เทียบเท่าปริญญาเอก” นี้ มาใช้ให้ท่านเป็นอาจารย์ประจําหลักสูตร
การศึกษา อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตรการศึกษา อาจารย์คุมวิทยานิพนธ์ หรือเป็นวุฒิการศึกษาประจํา
สถานศึกษาได้ โดยเสนอให้สถาบันการศึกษาแสดงวุฒิการศึกษาแยกกันดังนี้ 

- มีอาจารย์ “เทียบเท่าปริญญาเอก” จํานวนก่ีท่าน จาก วว.  
- มีอาจารย์ “Ph.D หรือ ปร.ด. หรือ ปริญญาเอก” จํานวนก่ีท่าน 

  ดังนั้น วุฒิบัตรฯ หรือ หนังสืออนุมัติฯ ของท่านท่ีได้รับการรับรองวุฒิการศึกษานี้อาจจะมีคําว่า 
“เทียบเท่าปริญญาเอก” ต่อท้ายได้เท่านั้น 
 
๖.๕  จํานวนปีการฝึกอบรม  
  การฝึกอบรมมีระยะเวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า ๒ ปี เริ่มการฝึกอบรมวันท่ี ๑ กรกฎาคมของทุกปี
การศึกษา 
 
๖.๖ การบริหารการจัดการฝึกอบรม 

อนุสาขาฯ มีการพัฒนาและปรับเปลี่ยนโครงสร้างขององค์กรและการบริหารจัดการ เพ่ือรับมือกับ
สภาพแวดล้อม และความจําเป็นท่ีเปลี่ยนแปลงไปสําหรับการฝึกอบรม โดยมีการจัดแบ่งโครงสร้างการบริหาร
และการกระจายอํานาจตามบริบทของหน่วยงาน  หัวหน้าภาควิชามีการกระจายอํานาจไปยังหัวหน้าสาขา 



 

 

 

หลกัสตูรการฝึกอบรมแพทยป์ระจาํบ้านอนุสาขารงัสร่ีวมรกัษาของลาํตวั  คณะแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์                                            ๑๘ 

หัวหน้างาน ผู้ช่วยหัวหน้างาน และคณะกรรมการ/อนุกรรมการชุดต่าง ๆ เพ่ือความคล่องตัวในการบริหาร  โดย
มีหลักการและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ [ภาคผนวก ๑๓: การประเมินและการทบทวนแผนการฝึกอบรม] 

๖.๖.๑ บริหารการจัดการฝึกอบรมอย่างเป็นระบบ โปร่งใส ยึดหลักความเสมอภาค 
๖.๖.๒ แต่งต้ังคณะกรรมการบริหารการจัดการฝึกอบรมและกําหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบและอํานาจ

ในการจัดการอย่างชัดเจน มีการประสานงาน การบริหาร และการประเมินผล ในแต่ละข้ันตอนของการ
ฝึกอบรม มีประธานแผนการฝึกอบรม/หลักสูตรมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในเรื่องการดําเนินการเก่ียวกับ
หลักสูตรวุฒิบัตรรังสีฯ มาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปี  

๖.๖.๓ มีการกําหนดและดําเนินนโยบายเพ่ือให้มีการนําความเชี่ยวชาญทางแพทยศาสตรศึกษามาใช้ใน
เรื่องท่ีเก่ียวข้องกับการจัดทําแผนการฝึกอบรม การดําเนินการฝึกอบรม และการประเมินการฝึกอบรม 

๖.๖.๔ ดําเนินการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีส่วนร่วมในการวางแผนการฝึกอบรม/หลักสูตร  
๖.๖.๕ อนุสาขาฯ จัดสภาวะการปฏิบัติงานสําหรับแพทย์ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเพ่ือให้มีโอกาสได้เรียนรู้

อย่างเสมอภาค มีความสมดุลระหว่างการปฏิบัติงานและการเรียน  โดยได้รับสิทธิ์สวัสดิการและค่าตอบแทนท่ี
เหมาะสม ดังต่อไปนี้ 

  ๖.๖.๕.๑ ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมปฏิบัติงานท้ังในเวลาและนอกเวลาราชการ  โดยมีกฎเกณฑ์
และประกาศกําหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบการปฏิบัติงานท่ีชัดเจนของแพทย์ผู้เข้ารับการฝึกอบรม [ภาคผนวก 
๘: บทบาทหน้าท่ีการปฏิบัติงาน ค่าตอบแทน การลา และสวัสดิการของแพทย์ผู้เข้ารับการฝึกอบรม และ
ภาคผนวก ๙: สิทธิการดูแลผู้ป่วยในโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ (clinical privilege)] ภายใต้การกํากับดูแล
ของอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม 

   ๖.๖.๕.๒ มีอาจารย์ท่ีปรึกษาต่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม ๑:๑ คนและมีทีมอาจารย์ท่ีปรึกษาดูแล
ปัญหาให้คําปรึกษาเรื่องการปรับตัว และ crisis management ระหว่างการฝึกอบรม และสามารถขอรับ
คําแนะนําจากนักจิตวิทยาและจิตแพทย์ได้ [ภาคผนวก ๒๐: รายชื่อคณาจารย์อนุสาขารังสีร่วมรักษาของลําตัว] 

  ๖.๖.๕.๓ จัดให้ร่วมกิจกรรมวิชาการ โดยการทํากิจกรรมวิชาการให้สอดคล้องกับเนื้อหา
พ้ืนฐานท่ีกําหนดโดยราชวิทยาลัยรังสีแพทย์ รวมถึงกิจกรรมวิชาการท่ีอยู่บนพ้ืนฐานของความเป็นอิสระทาง
วิชาชีพท่ีแพทย์ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถเลือกหัวข้อท่ีสนใจได้ด้วยตนเอง เช่น journal club, MM 
conference, interdepartment conference [ภาคผนวก ๑๑: กิจกรรมวิชการ conference] โดยมีอาจารย์
คอยให้คําปรึกษาในทุกกิจกรรมและมีการประเมินผลทุกมิติ โดยแพทย์ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องเข้าร่วม
กิจกรรมวิชาการไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ต่อปีการศึกษา  

  ๖.๖.๕.๔. กําหนดค่าตอบแทนของผู้เข้ารับการฝึกอบรมท่ีเหมาะสมตามระเบียบของคณะ
แพทยศาสตร์ [ภาคผนวก ๘: บทบาทหน้าท่ีการปฏิบัติงาน ค่าตอบแทน การลา และสวัสดิการ แพทย์ผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมฯ] 

๖.๖.๕.๕.จัดสวัสดิการและดูแลสวัสดิภาพของผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามระเบียบของคณะ
แพทยศาสตร์ และมหาวิทยาลัย [ภาคผนวก ๘: บทบาทหน้าท่ีการปฏิบัติงาน ค่าตอบแทน การลา และ
สวัสดิการ แพทย์ผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ] 

  ๖.๖.๕.๖.การลาและการฝึกอบรมทดแทนในกรณีลาพัก เช่น การลาคลอดบุตร การเจ็บป่วย 
การเกณฑ์ทหาร การถูกเรียกฝึกกําลังสํารอง การศึกษาดูงานนอกแผนการฝึกอบรม/หลักสูตร โดยยึดตาม
ระเบียบ ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ [ภาคผนวก ๘: บทบาทหน้าท่ีการปฏิบัติงาน 
ค่าตอบแทน การลา และสวัสดิการ แพทย์ผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ] หากกรณีท่ีมีการลาคลอด การเกณฑ์ทหาร 
การถูกเรียกฝึกกําลังสํารอง การลาเพ่ือประกอบพิธีทางศาสนา การลาเนื่องจากการเจ็บป่วยเรื้อรัง ให้เกณฑ์
การลาตามระเบียบของคณะฯ หากระยะเวลาการฝึกอบรมน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของระยะเวลาในการฝึกอบรม  



 

 

 

หลกัสตูรการฝึกอบรมแพทยป์ระจาํบ้านอนุสาขารงัสร่ีวมรกัษาของลาํตวั  คณะแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์                                            ๑๙ 

๒ ปี ทางคณะกรรมการหลักสูตรจะจัดให้มีการฝึกอบรมเพ่ิมเติม เพ่ือให้ครบตามระยะเวลาท่ีกําหนดใน
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สอบเพ่ือวุฒิบัตรความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมอนุสาขารังสีร่วม
รักษาของลําตัว 

๖.๖.๕.๗. ในด้าน patient safety และ well-being  ของแพทย์ผู้เข้ารับการฝึกอบรมกรณี
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการต่อเนื่องกันโดยไม่ได้พักผ่อนเลยหลัง ๐๐.๐๐ – ๐๖.๐๐ น. ประธานการฝึกอบรม
สามารถพิจารณาให้แพทย์ผู้เข้ารับการฝึกอบรมพักหลังอยู่เวรได้ ตามประกาศคณะแพทยศาสตร์เรื่องการจัด
เวลาพักให้แพทย์ใช้ทุนและแพทย์ประจําบ้านหลังจากอยู่เวรนอกเวลาราชการ  โดยต้องมีการบริหารจัดการการ
บริการผู้ป่วยในการปฏิบัติงานตามความเหมาะสม โดยพิจารณาเป็นกรณี [ภาคผนวก ๘: บทบาทหน้าท่ีการ
ปฏิบัติงาน ค่าตอบแทน การลา และสวัสดิการ แพทย์ผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ] 

 
๖.๗ การวัดและประเมินผล 

  อนุสาขาฯ มีการประเมินความก้าวหน้า (formative assessement) ในระหว่างการเรียนการสอนซ่ึง
ประเมินแพทย์ผู้เข้ารับการฝึกอบรมระหว่างปฏิบัติงานและมีการประเมินแบบ summative assessment เม่ือ
สิ้นสุดการฝึกอบรมสําหรับวิธีการประเมินสอดคล้องกับวิธีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามสมรรถนะ ท้ัง ๖
ด้าน 

การวัดและประเมินผลผู้เข้ารับการฝึกอบรม ประกอบด้วย 
๖.๗.๑  แจ้งกระบวนการวัดและประเมินผลให้ผู้รับการฝึกอบรม 

- แจ้งกระบวนการวัดและประเมินผลให้ผู้รับการฝึกอบรมรับทราบก่อนการฝึกอบรม     
มีการตรวจสอบความถูกต้องของการวัดและการประเมินผล 

- มีกระบวนการของการอุทธรณ์หากผู้รับการฝึกอบรมร้องขอ  
๖.๗.๒ การวัดและประเมินผลระหว่างการฝึกอบรม 
การประเมินระหว่างการฝึกอบรม  
 อนุสาขาฯ จัดให้มีการวัดและการประเมินผลระหว่างฝึกอบรมแต่ละชั้นปีและเกณฑ์การเลื่อน

ชั้นปี ครอบคลุมท้ังด้านความรู้ ทักษะ เจตคติ และกิจกรรมทางการแพทย์ ดังต่อไปนี้ 
๑. สมรรถนะ EPA โดยอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรมตามท่ีกําหนดในหลักสูตร [ภาคผนวก ๔.๑: 

Milestones ของแต่ละ EPA, ภาคผนวก ๔.๔: การวัดและการประเมินผลระหว่างฝึกอบรม
แต่ละชั้นปี , ภาคผนวก ๕.๑: แบบการประเมินตามเกณฑ์หลักสูตรฝึกอบรม (EPA) 
ภาคผนวก ๕.๒: แบบประเมิน Mini-IPX และ ภาคผนวก ๕.๓: แบบประเมิน Mini-CEX]  

๒. ผลการสอบจัดโดยสถาบัน  (ผ่าน/ไม่ผ่าน) [ภาคผนวก ๔.๕: เกณฑ์การเลื่อนชั้นตามมิติ
การประเมินของ WFME ระหว่างการฝึกอบรมของแต่ละชั้นปี] 

๓. ประสบการณ์เรียนรู้จากผู้ป่วย: Portfolio/ logbook 
๔. การทําวิจัย 
๕. การร่วมกิจกรรมประชุมวิชาการทางรังสีร่วมรักษาของลําตัว 
๖. ประสบการณ์เรียนรู้จาก counselling, non-technical skills และ workshop  
๗. ประเมินสมรรถนะด้าน professionalism และ interpersonal and communication 

skills โดยอาจารย์และผู้ร่วมงาน (multi-source feedback) [ภาคผนวก ๕.๑: แบบฟอร์ม
การประเมินตามเกณฑ์หลักสูตรฝึกอบรม (EPA), ภาคผนวก ๕.๒: แบบประเมิน Mini-IPX 
และ ภาคผนวก ๕.๓: แบบประเมิน Mini-CEX และภาคผนวก ๑๒.๑: แบบประเมิน DOPS] 

 
 



 

 

 

หลกัสตูรการฝึกอบรมแพทยป์ระจาํบ้านอนุสาขารงัสร่ีวมรกัษาของลาํตวั  คณะแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์                                            ๒๐ 

 
๖.๗.๓ เกณฑ์การเล่ือนช้ันปีและแนวทางการดําเนินการ 

   ๖.๗.๓.๑ เกณฑ์การเลื่อนชั้นปี ประกอบด้วย 
- การบันทึกข้อมูล Portfolio/ logbook ในแต่ละการหมุนปฏิบัติงาน (rotation) 

เป็นไปตามท่ีราชวิทยาลัยฯ กําหนด [ภาคผนวก ๔.๕ มิ ติ ท่ี  ๓ การรายงาน
ประสบการณ์การเรียนรู้จากผู้ป่วย Portfolio/ logbook] 

- ผู้เข้ารับการฝึกอบรมผ่านเกณฑ์การประเมินตามข้อ ๖.๗.๒ ตามเกณฑ์ของราช
วิทยาลัย [ภาคผนวก ๔.๔: การวัดและประเมินผลระหว่างการฝึกอบรมของแต่ละชั้น
ปี] 

 ๖.๗.๓.๒ แนวทางการดําเนินการบันทึกข้อมูลการประเมินผู้เข้ารับการฝึกอบรมทําโดย 
- ผู้ เข้ารับการฝึกอบรม ทําการบันทึกข้อมูลในส่วนท่ีเก่ียวข้อง ลงใน Portfolio/ 

logbook ตามท่ีราชวิทยาลัยฯ กําหนดในแต่ละการหมุนเวียนปฏิบัติงาน 
- อนุสาขาวิชาฯ ฝึกอบรมทําการบันทึกข้อมูลการประเมินผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามข้อ 

๖.๗ .๒ รายบุคคลและรายสถาบัน ส่ งราชวิทยาลัยฯ เพ่ือรายงานผลมายัง
คณะกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ ตามท่ีกําหนด  

แนวทางการดําเนินการกรณีไม่ผ่านการประเมินเพ่ือเล่ือนช้ันปี  
๑. ต้องปฏิบัติงานเพ่ิมเติมในส่วนท่ีสถาบันกําหนด แล้วทําการประเมินซํ้า ถ้าผ่านการประเมินจึง

สามารถเลื่อนชั้นปีได้  
๒. ไม่ผ่านการประเมินเพ่ือเลื่อนชั้นปีซํ้าตามข้อท่ี ๑ หรือไม่ผ่านการประเมินเพ่ือรับการเสนอชื่อเข้า

สอบวุฒิบัตรต้องปฏิบัติงานในระยะชั้นปีเดิมอีก ๑ ปี 
๓. หลังจากปฏิบัติงานซํ้าในชั้นปีเดิมอีก ๑ ปี แล้วยังไม่ผ่านการประเมินเพ่ือเลื่อนชั้นปีให้ยุติการ

ฝึกอบรม 
๔. ในกรณีแพทย์ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีข้อสงสัยในผลการประเมินการปฏิบัติงานหรือผลการสอน

สามารถอุทธรณ์กับคณะอนุกรรมการอุทธรณ์ฯ [ภาคผนวก ๑๐.๗: คําสั่งคณะฯ แต่งต้ัง
คณะกรรมการอุทธรณ์ของนักศึกษาหลักสูตรฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทางและระดับบัณฑิตศึกษา 
และภาคผนวก ๑๐.๘: ประกาศภาควิชาฯ เรื่องแบบคําร้องขอตรวจสอบผลการสอบฯ] เพ่ือ
ตรวจสอบความถูกต้องได้  

    ท้ังนี้ให้สถาบันส่งผลการประเมินแพทย์ผู้เข้ารับการฝึกอบรมภายในวันท่ี ๓๐ มิถุนายนของทุกปี เพ่ือ
เสนอท่ีประชุมคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ ราชวิทยาลัยรังสีแพทย์และแพทยสภาตามลําดับ  
การดําเนินการสําหรับผู้ท่ีไม่ผ่านการประเมิน  

๑. แจ้งผลการประเมินให้แพทย์ผู้เข้ารับการฝึกอบรมรับทราบเป็นลายลักษณ์อักษรในแบบประเมินผล 
ของราชวิทยาลัยฯ พร้อมแนวทางการพัฒนารายละเอียดการปฏิบัติงานเพ่ิมเติมการกํากับดูแลและ
การประเมินซํ้า 

๒. เม่ือแพทย์ผู้เข้ารับการลงชื่อรับทราบให้ส่งสําเนาผลการประเมินชุดหนึ่งให้อนุกรรมการฝึกอบรม 
และสอบของราชวิทยาลัยฯ  

การดําเนินการเพ่ือยุติการฝึกอบรม 
๑. การลาออกแพทย์ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ต้องทําเรื่องชี้แจงเหตุผลก่อนพักการปฏิบัติงานล่วงหน้า

อย่างน้อย ๒ สัปดาห์  เม่ือสถาบันฝึกอบรมอนุมัติให้พักการปฏิบัติงานแล้วจึงแจ้งต่อคณะอนุกรรมการ 
ฝึกอบรมและสอบฯ เพ่ือเห็นชอบและแจ้งต่อแพทยสภาพร้อมความเห็นประกอบว่าสมควรให้พักสิทธิ์การสมัคร
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เป็นแพทย์ประจําบ้านเป็นเวลา ๑ ปีในปีการศึกษาถัดไปหรือไม่  โดยพิจารณาจากเหตุผล ประกอบการลาออก
และคําชี้แจงจากสถาบันฝึกอบรม การลาออกจะถือว่าสมบูรณ์เม่ือได้รับอนุมัติจากแพทยสภา  

๒. การให้ออก  
  ๒.๑. ปฏิบัติงานโดยขาดความรับผิดชอบหรือประพฤติตนเสื่อมเสียร้ายแรงจนก่อให้เกิดผลเสีย

ต่อผู้ป่วย หรือต่อชื่อเสียงของสถาบันฝึกอบรม  
  ๒.๒. ปฏิบัติงานโดยขาดความรับผิดชอบหรือประพฤติตนเสื่อมเสียไม่มีการปรับปรุงพฤติกรรม

หลังการตักเตือนและกระทําซํ้าภายหลังการภาคทัณฑ์ 
เม่ือสถาบันฝึกอบรมเห็นสมควรให้ออก ให้ทําการแจ้งแพทย์ผู้เข้ารับการฝึกอบรมรับทราบพร้อมให้พัก

การปฏิบัติงาน  แล้วทําเรื่องแจ้งต่อคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ เพ่ือดําเนินการพิจารณาและแจ้งต่อ
ยังราชวิทยาลัยรังสีแพทย์และแพทยสภาจนเม่ือได้รับการอนุมัติจึงถือวาว่าการให้ออกสมบูรณ์ 

 
๖.๗.๔. การวัดและประเมินผลเพ่ือวุฒิบัตรฯ  
  การสอบเพ่ือวุฒิบัตร  

   ๖.๗.๔.๑ ผู้เข้ารับการประเมินการสอบเพ่ือวุฒิบัตรฯ   
ในการประเมินวุฒิบัตรเพ่ือแสดงความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมอนุ

สาขารังสีร่วมรักษาของลําตัว  ผู้เข้ารับการประเมินต้องเป็นผู้ท่ีได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมตาม
พระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๒๕ และจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนดังต่อไปนี้  

  ๑. คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ  
- ผ่านการฝึกอบรมครบตามหลักสูตร ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของระยะเวลาการ

ฝึกอบรม และสถาบันฝึกอบรมเห็นสมควรให้เข้าสอบ 
๒. เอกสารประกอบ 

- เอกสารรับรองประสบการณ์ภาคปฏิบัติจากสถาบันฝึกอบรมตามท่ีกําหนด  
- บทความงานวิจัยฉบับสมบูรณ์หรือในรูปแบบท่ีพร้อมส่งตีพิมพ์ (manuscript) 

และใบรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์   
- เอกสารรับรองการปฏิบัติงานตามแฟ้มสะสมผลงาน (portfolio/ logbook)

  
๖.๗.๔.๒ วิธีการประเมิน [ภาคผนวก ๔.๔: การวัดและประเมินผลระหว่างการฝึกอบรมของ

แต่ละชั้นปี และภาคผนวก ๖: การสอบเพ่ือหนังสือวุฒิบัตรฯ อนุสาขารังสีร่วมรักษาของลําตัว] 
ก. ผู้เข้ารับการประเมิน จะต้องผ่านการทดสอบความรู้ ดังต่อไปนี้  

- การสอบข้อเขียน 
- การสอบปากเปล่า   
- การสอบเพ่ือประเมินทักษะทางคลินิก (OSCE) 

ข. เกณฑ์การสอบผ่าน  
 เกณฑ์การสอบผ่าน ต้องสอบผ่านเกณฑ์ข้ันตํ่าตามเกณฑ์ท่ีคณะอนุกรรม 

การฝึกอบรมและสอบฯ อนุสาขารังสีร่วมรักษาของลําตัวกําหนด [ภาคผนวก ๖: การ
สอบเพ่ือหนังสือวุฒิบัตรฯ อนุสาขารังสีร่วมรักษาของลําตัว] ท้ังนี้คุณสมบัติของผู้มี
สิทธิสอบ วิธีการประเมิน เกณฑ์การตัดสินต้องสอดคล้องกับข้อบังคับแพทยสภาว่า
ด้วยหลักเกณฑ์การออกหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตรเพ่ือแสดงความรู้ความชํานาญใน
การประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๕๒ 



 

 

 

หลกัสตูรการฝึกอบรมแพทยป์ระจาํบ้านอนุสาขารงัสร่ีวมรกัษาของลาํตวั  คณะแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์                                            ๒๒ 

   ผู้ผ่านการประเมินต้องสอบผ่านเกณฑ์ข้ันตํ่าท้ังการสอบข้อเขียนและการ
สอบปากเปล่าและการสอบเพ่ือประเมินทักษะทางคลินิก (OSCE) จึงจะมีสิทธิได้รับ
วุฒิบัตรเพ่ือแสดงความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขารังสี
ร่วมรักษาของลําตัวจากแพทยสภา 
ค. ในกรณีท่ีผู้เข้ารับการประเมินสอบไม่ผ่านการประเมินในประเภทใด ให้สอบ

ซ่อมเฉพาะการประเมินในประเภทนั้นๆ ตามการเปิดสอบของราชวิทยาลัยฯ
เป็นกรณีๆ ไป 

 
๗. การรับและคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
         ๗.๑. คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

๑. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 
  ๑. ได้รับปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต หรือเทียบเท่าท่ีแพทยสภารับรอง  
  ๒. ได้รับการข้ึนทะเบียนประกอบวิชาชีพเวชกรรมจากแพทยสภาแล้ว 
  ๓. ต้องมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้  
            ๓.๑. เป็นผู้ได้รับวุฒิบัตรฯ ในสาขารังสีวิทยาวินิจฉัย หรือรังสีวิทยา  
                                      ท่ัวไปจากราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย 
   ๓.๒. เป็นแพทย์ประจําบ้านปีสุดท้าย ในสาขาวิชารังสีวิทยาวินิจฉัย 
                                      ในปีการศึกษานั้น 

๒. มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์แพทยสภาในการเข้ารับการฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทาง 
 ๗.๒. การคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
  สถาบันฝึกอบรมมีการดําเนินการเก่ียวกับการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรมดังนี้ 

- แต่งต้ังคณะกรรมการการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม [ภาคผนวก ๑๐.๒: คําสั่ง
ภาควิชาฯ แต่งต้ังกรรมการสอบสัมภาษณ์ผู้เข้ารับการฝึกอบรมอนุสาขาฯ]  

- มีเกณฑ์การคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นลายลักษณ์อักษร [ภาคผนวก ๑๐.๓:
ประกาศภาควิชาฯ การรับสมัครและการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรมอนุสาขาฯ]  

- กระบวนการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีวิธีการยึดหลักความเสมอภาค โปร่งใส 
ตรวจสอบได้  และมีระบบการอุทธรณ์ [ภาคผนวก ๑๐.๗: คําสั่งคณะฯ แต่งต้ัง
คณะกรรมการอุทธรณ์ของนักศึกษาหลักสูตรฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทางและระดับ
บัณฑิตศึกษา และภาคผนวก ๑๐.๘: ประกาศภาควิชาฯ เรื่องแบบคําร้องขอตรวจสอบ
ผลการสอบของภาควิชาฯ] 

  
การโอนย้ายผู้เข้ารับการฝึกอบรม  
  แพทย์ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจากแผนการฝึกอบรม/หลักสูตรเดียวกันแต่ต่างสถาบันในประเทศไทยท่ี
ได้รับการรับรองโดยแพทยสภาสามารถโอนย้ายได้ โดยต้องผ่านมติเห็นชอบจากคณะกรรมการการฝึกอบรมฯ 
ของสถาบันฝึกอบรม   และต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของราชวิทยาลัยรังสีแพทย์และแพทยสภา  ท้ังนี้ต้อง
ได้รับการอนุมัติจากราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย และคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลา 
นครินทร์ 
 ๗.๓. จํานวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
 หน่วยรังสีร่วมรักษาของลําตัว ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้
ปฏิบัติตามหลักสูตรการฝึกอบรมฯ ของราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย และแพทยสภา ซ่ึงกําหนด



 

 

 

หลกัสตูรการฝึกอบรมแพทยป์ระจาํบ้านอนุสาขารงัสร่ีวมรกัษาของลาํตวั  คณะแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์                                            ๒๓ 

สัดส่วนศักยภาพการฝึกอบรมจากจํานวนอาจารย์จํานวนผู้ป่วย จํานวนหัตถการ และจากการประเมินศักยภาพ
ในการรับแพทย์ประจําบ้านของราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย ปัจจุบันหน่วยรังสีร่วมรักษาของลําตัว 
ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีอาจารย์แพทย์ผู้ให้การฝึกอบรมเต็มเวลา
ตามท่ีแพทยสภากําหนด จํานวน ๖ ท่าน ดังนั้นหน่วยรังสีร่วมรักษาของลําตัว จึงมีศักยภาพในการรับแพทย์ผู้ท่ี
มีคุณสมบัติเข้ารับการฝึกอบรมจํานวน ๓ คนต่อปี  

 
๘. อาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม 
  อนุสาขาฯ ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ต้ังคณะกรรมการซ่ึง
มีหน้าท่ีรับผิดชอบและอํานาจในการจัดการ การประสานงาน การบริหาร และการประเมินผลสําหรับแต่ละ
ข้ันตอนของการฝึกอบรม รวมถึงการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีเหมาะสมมีส่วนร่วมในการวางแผนการฝึกอบรม  
โดยกําหนดคุณสมบัติและหน้าท่ีของคณะกรรมการดังนี้  [ภาคผนวก ๑๐.๔: คําสั่งภาควิชาฯ แต่งต้ัง
คณะกรรมการการศึกษาหลังปริญญาและคณะกรรมการหลักสูตรฯ] 
 ๘.๑. คุณสมบัติของประธานการฝึกอบรม 
 เป็นแพทย์ซ่ึงได้รับวุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมัติเพ่ือแสดงความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวช
กรรมอนุสาขารังสีร่วมรักษาของลําตัว  และปฏิบัติงานด้านอนุสาขารังสีร่วมรักษาของลําตัว  อย่างน้อย ๕ ปี 
ภายหลังได้รับวุฒิบัตรฯ หรือหนังสืออนุมัติ [ภาคผนวก ๑๐.๔: คําสั่งภาควิชาฯ แต่งต้ังคณะกรรมการการศึกษา
หลังปริญญาและคณะกรรมการหลักสูตรฯ] 
 ๘.๒. คุณสมบัติและจํานวนของอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม 

๘.๒.๑. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม 
 เป็นแพทย์ซ่ึงได้รับวุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมัติเพ่ือแสดงความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวช
กรรมอนุสาขารังสีร่วมรักษาของลําตัว   

๘.๒.๒. จํานวนอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม    
อนุสาขาฯ กําหนดให้อาจารย์มีเวลาเพียงพอสําหรับการให้การฝึกอบรม ให้คําปรึกษา ให้การกํากับ

ดูแลแก่แพทย์ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีระบบสนับสนุนการพัฒนาตนเองของอาจารย์อย่างต่อเนื่อง ท้ังทางด้าน
การแพทย์ ด้านแพทยศาสตรศึกษา และงานวิจัย โดยมีการประเมินอาจารย์ในด้านการเรียนการสอน การ
บริการ และด้านวิจัยเป็นระยะ [ภาคผนวก ๑๐.๕: ประกาศภาควิชาฯ การคัดเลือกและการพัฒนาอาจารย์
แพทย์อนุสาขารังสีร่วมรักษาของลําตัว] ซ่ึงจํานวนอาจารย์สอดคล้องกับจํานวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมในแต่ละ
ปีตามเกณฑ์ของราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย [ภาคผนวก ๒๐: รายชื่อคณาจารย์อนุสาขารังสีร่วม
รักษาของลําตัว]  

  อนุสาขาฯ ได้กําหนดและดําเนินนโยบายการสรรหาและคัดเลือกอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรมให้สอดคล้อง
กับพันธกิจของแผนการฝึกอบรม/หลักสูตร ระบุคุณสมบัติของอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรมท่ีชัดเจน โดยครอบคลุม
ความชํานาญท่ีต้องการ ได้แก่ คุณสมบัติทางวิชาการ ความเป็นครู และความชํานาญทางคลินิก โดยอิงตาม
เกณฑ์ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  [ภาคผนวก ๑๐.๕: ประกาศภาควิชาฯ การ
คัดเลือกและการพัฒนาอาจารย์แพทย์อนุสาขารังสีร่วมรักษาของลําตัว]   
  ในกรณีท่ีอนุสาขาฯ มีจํานวนอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรมเต็มเวลาไม่พออาจจัดให้มีอาจารย์แบบบางเวลา
ร่วมด้วยโดยต้องมีจํานวนไม่เกินร้อยละ ๕๐ ของจํานวนอาจารย์ท้ังหมด และภาระงานในอนุสาขารังสีร่วมรักษา
ของลําตัวของอาจารย์แบบบางเวลาเม่ือรวมกันท้ังหมดจะต้องไม่น้อยกว่าภาระงานของจํานวนอาจารย์ผู้ให้การ
ฝึกอบรมแบบเต็มเวลาท่ีต้องทดแทน 
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  ในกรณีท่ีสัดส่วนของอาจารย์ต่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมลดลงกว่าท่ีได้รับอนุมัติไว้ สถาบันฝึกอบรมจะ
พิจารณาลดจํานวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมลงตามความเหมาะสมเพ่ือคงคุณภาพการฝึกอบรมไว้  

    
๙. ทรัพยากรทางการศึกษา 

อนุสาขาฯ กําหนดและดําเนินนโยบายเก่ียวกับทรัพยากรการศึกษาให้ครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้ 
๙.๑. สถานท่ีและโอกาสในการเรียนรู้ท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ท่ีมีสิ่งแวดล้อมท่ีปลอดภัย ดังนี้  

- สถานท่ีในการฝึกอบรมทางทฤษฎี ในสาขาวิชาฯ มีห้องบรรยาย  ๓ ห้อง และห้องประชุม
ท่ีหน่วยรังสีร่วมรักษา ๒ ห้อง 

- สถานท่ีในการฝึกอบรมทางปฏิบัติใช้โรงพยาบาลสงขลานครินทร์เป็นสถานท่ีหลัก โดยมี 
เครื่องตรวจรังสีร่วมรักษา (DSA) เครื่องตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT scan) 
เครื่องตรวจแม่เหล็กไฟ้ฟ้า (MRI) เครื่องตรวจอัลตราซาวด์  

- มีแหล่งข้อมูลทางวิชาการท่ีทันสมัยและเพียงพอ เช่น ห้องสมุด เป็นต้น 
๙.๒. ได้รับการคัดเลือกและรับรองเป็นสถานท่ีสําหรับการฝึกอบรม โดยมีจํานวนผู้ป่วยเพียงพอ และ

ชนิดของโรคท่ีหลากหลายสอดคล้องกับผลลัพธ์ของการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง แพทย์ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถ
เข้าถึงสิ่งอํานวยความสะดวกทางคลินิก และการเรียนภาคปฏิบัติท่ีเพียงพอตามเกณฑ์ของราชวิทยาลัยฯ [แบบ
บันทึกข้อมูล ฉบับ ก: ข้อมูลตามเกณฑ์ท่ัวไปสําหรับการเป็นสถาบันฝึกอบรม และแบบบันทึกข้อมูลฉบับ ข: 
ข้อมูลตามเกณฑ์เฉพาะสําหรับการเป็นสถาบันฝึกอบรม] 

๙.๓. มีสื่ออิเล็กทรอนิกส์สําหรับการเรียนรู้ท่ีแพทย์ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถเข้าถึงได้ มีการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารให้เป็นส่วนหนึ่งของการฝึกอบรมอย่างมีประสิทธิภาพและถูกหลัก
จริยธรรม 

๙.๔. มีทีมการดูแลผู้ป่วย ในการปฏิบัติงานของแพทย์ผู้เข้ารับการฝึกอบรมโดยกําหนดให้มีการทํางาน
ร่วมกับบุคลากรอ่ืน ๆ  ในลักษณะของการเป็นทีมสหสาขาวิชาชีพตามมาตรฐานคุณภาพโรงพยาบาล แพทย์ผู้
เข้ารับการฝึกอบรมมีบทบาทร่วมในการพัฒนา Patient Care Team 

๙.๕. มีระบบส่งเสริมให้แพทย์ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้และความสามารถประยุกต์ความรู้พ้ืนฐาน
และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในสาขาวิชาฯ และมีการบูรณาการระหว่างการฝึกอบรมกับการวิจัยอย่าง
เพียงพอและสมดุล 

๙.๖. เปิดโอกาสให้มีการฝึกอบรมในสถาบันอ่ืน ท้ังในประเทศและต่างประเทศ   
๙.๗. มีทรัพยากรบุคคลเพ่ือช่วยในการดําเนินการฝึกอบรมและกิจกรรมอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องท้ังจาก

ภาควิชาฯ และจากส่วนกลางของคณะแพทยศาสตร์ ได้แก่ ทรัพยากรบุคคลด้านแพทยศาสตรศึกษา และหน่วย
ส่งเสริมวิจัย เพ่ือช่วยในการจัดทําและปรับปรุงแผนการฝึกอบรม เป็นต้น 

 
๑๐. การประเมินแผนการฝึกอบรม/หลักสูตร   
     หลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ประจําบ้านอนุสาขารังสีร่วมรักษาของลําตัว ภาควิชารังสีวิทยา คณะ
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีการกํากับดูแลการฝึกอบรมให้เป็นไปตามแผนงานฝึกอบรมเป็น
ประจํา ตามกรอบระยะเวลา [ภาคผนวก ๑๓: การประเมินและการทบทวนแผนการฝึกอบรม] มีกลไกใน การ
ประเมินหลักสูตรและนําไปใช้ได้จริง ท้ังนี้การประเมินแผนงานฝึกอบรม ได้ครอบคลุมประเด็นดังต่อไปนี้  

๑. พันธกิจของแผนงานฝึกอบรม 
๒. ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ท่ีพึงประสงค์ 
๓. แผนฝึกอบรม 
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๔. ข้ันตอนการดําเนินงานของแผนฝึกอบรม 
๕. การวัดและประเมินผล 
๖. พัฒนาการของผู้รับการฝึกอบรม 
๗. ทรัพยากรทางการศึกษา  
๘. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม 
๙. ความสัมพันธ์ระหว่างนโยบายการรับสมัครผู้รับการฝึกอบรมและความต้องการของระบบสุขภาพ 
๑๐. ข้อควรปรับปรุง 

  หลักสูตรฯ จะมีการแสวงหาข้อมูลป้อนกลับเก่ียวกับการฝึกอบรมจากผู้ให้การฝึกอบรม ผู้รับการ
ฝึกอบรม นายจ้าง และผู้ มีส่วนได้เสียอ่ืนๆ รวมถึงการใช้ข้อมูลป้อนกลับเก่ียวกับความสามารถในการ 
ปฏิบัติงานของแพทย์ผู้สําเร็จการฝึกอบรม ในการประเมินการฝึกอบรม/หลักสูตร โดยมีการสรุปผลการประเมิน
และรายงานผลการประเมินแจ้งในท่ีประชุมคณะกรรมการการฝึกอบรมฯ ในระดับภาควิชาและระดับคณะฯ 
[ภาคผนวก ๑๐.๔: คําสั่งภาควิชาฯ แต่งต้ังคณะกรรมการการศึกษาหลังปริญญาและคณะกรรมการหลักสูตรฯ] 
เพ่ือพิจารณาประเด็นท่ีควรปรับปรุงในข้อบกพร่องและพัฒนาหลักสูตรต่อไป 
 
๑๑. การทบทวนและการพัฒนา 
 อนุสาขาฯ  มีการทบทวน/พัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมเป็นระยะ ในการปรับกระบวนการ และแก้
ข้อบกพร่องท่ีตรวจพบในด้านโครงสร้าง พันธกิจ เนื้อหา ผลลัพธ์ และสมรรถนะของผู้สําเร็จการฝึกอบรม 
รวมถึงการวัดและการประเมินผล และสภาพแวดล้อมในการฝึกอบรมให้ทันสมัยอยู่เสมอ และมีการรายงานผล
การทบทวนโครงการฝึกอบรมแจ้งในท่ีประชุมคณะกรรมการการฝึกอบรมฯ ในระดับภาควิชาและระดับคณะฯ 
รับทราบ รวมถึงการแจ้งผลการทบทวนและพัฒนาหลักสูตรฯ ให้ราชวิทยาลัยรังสีแพทย์และแพทยสภา
รับทราบอย่างน้อยทุก ๕ ปี 
 
๑๒. ธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการ 

อนุสาขาฯ มีระบบธรรมาภิบาลและมีความโปร่งใสในการดําเนินการด้านการบริหารการฝึกอบรม โดย
กําหนดให้ประธานคณะกรรมการหลักสูตร ทําหน้าท่ีในฐานะผู้นําและบริหารจัดการการฝึกอบรม มี
คณะกรรมการฯ ชุดต่าง ๆ ทําหน้าท่ีดําเนินการการจัดการฝึกอบรม กํากับติดตามกระบวนการต่าง ๆ ให้เป็นไป
ตามหลักสูตรฯ  
     ประธานคณะกรรมการหลักสูตร มีหน้าท่ีเป็นผู้นําและบริหารจัดการการฝึกอบรม โดยทําหน้าท่ี
ออกแบบหลักสูตรตามกฎข้อบังคับของแพทยสภา ราชวิทยาลัยฯ ทําหน้าท่ีกํากับ ดูแล ติดตามการดําเนินการ
ให้ได้บัณฑิตท่ีมีคุณลักษณะตามพันธกิจ และสมรรถนะท่ีกําหนดไว้ในหลักสูตร และทบทวนพัฒนาหลักสูตรให้มี
คุณภาพและทันสมัย 
   ในระดับคณะ มีคณบดีและคณะกรรมการประจําคณะมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการกําหนดนโยบายด้าน
การศึกษาหลังปริญญา และเป็นผู้นําในการนํานโยบายสู่การปฏิบัติผ่านภาควิชาท่ีรับผิดชอบ รองคณบดีฝ่าย
การศึกษาหลังปริญญามีหน้าท่ีรับผิดชอบในการกํากับดูแลการจัดการศึกษาและการฝึกอบรมหลังปริญญาให้
เป็นไปตามเกณฑ์หลักสูตรแต่ละหลักสูตร 

อนุสาขาฯ บริหารจัดการหลักสูตรให้สอดคล้องกับกฎระเบียบท่ีกําหนดโดยราชวิทยาลัยรังสีแพทย์ฯ
และแพทยสภา ได้แก่ การรับสมัครแพทย์ผู้เข้ารับการฝึกอบรม [ภาคผนวก ๑๐.๓: ประกาศภาควิชาฯ การรับ
สมัครและการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรมอนุสาขาฯ] กระบวนการฝึกอบรม การวัดและประเมินผล  และ
ผลลัพธ์ของการฝึกอบรมท่ีพึงประสงค์  การออกเอกสารท่ีแสดงถึงการสําเร็จการฝึกอบรมในแต่ละระดับ  หรือ
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หลักฐานอย่างเป็นทางการอ่ืน ๆ ท่ีสามารถใช้เป็นหลักฐานแสดงการผ่านการฝึกอบรมในระดับนั้น ๆ ได้ท้ังใน
ประเทศและต่างประเทศ  และพัฒนาคุณภาพหลักสูตรเป็นระยะ ๆ อย่างสมํ่าเสมอ  

 
อนุสาขาฯ เล็งเห็นความสําคัญในการพัฒนาความรู้ของแพทย์ผู้เข้ารับการฝึกอบรม อาจารย์ผู้ให้การ

ฝึกอบรมจะใช้การสังเกต ซักถาม แนะนําการศึกษาเพ่ิมเติมให้เหมาะสมกับแพทย์ผู้รับการฝึกอบรมแต่ละคน 
และจากผลการสอบเลื่อนระดับชั้น หากพบว่าแพทย์ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีระดับความรู้ตํ่ากว่าเกณฑ์ จะมีการ
ทดสอบเพ่ิมเติมและแนะนําแก้ไขการเรียน เพ่ือให้เกิดความรู้ ความชํานาญท่ีสอดคล้องกับสมรรถนะ เป็น
มาตรฐานเดียวกัน  

ภาควิชาฯ  มีคณะกรรมการภาควิชาและรองหัวหน้าภาคทุกด้าน มีหน้าท่ีรับผิดชอบจัดสรรและ
กระจายทรัพยากรท่ีจําเป็นต่อการจัดการฝึกอบรม ให้สอดคล้องกับหลักสูตร ข้อบังคับและประกาศการรับรอง
สถาบันของแพทยสภา ให้คําปรึกษาแก่แพทย์ผู้เข้ารับการฝึกอบรมขณะปฏิบัติงาน ทําให้การสอนและการ
ประเมินเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ และจัดให้มีบุคลากรสายสนับสนุน ด้านการศึกษาและวิจัย    

 
๑๓. การประกันคุณภาพการฝึกอบรม 
 อนุสาขารังสีร่วมรักษาของลําตัว ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
จัดให้มีการประกันคุณภาพการฝึกอบรมภายในสถาบันฝึกอบรมเป็นไปตามเกณฑ์และข้อกําหนดของคณะ
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อย่างน้อยทุก ๒ ปี รวมท้ังมีการประกันคุณภาพการฝึกอบรมโดย
ราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย ตามระบบกลไกและเกณฑ์ท่ีแพทยสภากําหนดอย่างน้อยทุก ๕ ปี 
 
 



 

 

 

หลกัสตูรการฝึกอบรมแพทยป์ระจาํบ้านอนุสาขารงัสร่ีวมรกัษาของลาํตวั  คณะแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์                                            ๒๗ 

ภาคผนวก  ๑ 
รายนามคณะอนุกรรมการจัดทําเกณฑ์หลักสูตรอบรมแพทย์ประจําบ้าน 

อนุสาขารังสีร่วมรักษาของลําตัว ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ภาควิชารังสีวิทยา 

คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 

๑. หัวหน้าภาควิชารังสีวิทยา    ท่ีปรึกษา 
๒. ผศ.นพ.สมชาย สุนทรโลหะนะกูล   ทีปรึกษา 
๓. ผศ.นพ.ปราโมทย์ ทานอุทิศ   ท่ีปรึกษา  
๔. ผศ.นพ.กีรติ หงษ์สกุล     ประธานกรรมการ    
๕. นพ.สรชา รุกขพันธ์                   รองประธานกรรมการ    
๖. นพ.จิตต์ปรีดี สังข์ศิริ          กรรมการ 
๗. ผศ.นพ.กิตติพิชญ์ บรรณางกูร      กรรมการ 
๘. นพ.สุรสิทธิ์ อรรคไกรสีห์      กรรมการ 
๙. นพ.ภูริช เจนจินดามัย         กรรมการ 
๑๐. หัวหน้าแพทย์ผู้เข้ารับการฝึกอบรม   กรรมการ  
๑๑. ชุติมา จิตต์แจ้ง     เลขานุการ 
๑๒. นิภาพร ทองดีเลิศ    ผู้ช่วยเลขานุการ 
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ภาคผนวก ๒ 
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ภาคผนวก ๓ 
เกณฑ์การเปิดหลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ประจําบ้าน 

อนุสาขารังสีร่วมรักษาของลําตัว ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒  
 

๑.  เกณฑ์ท่ัวไปสําหรับสถาบันฝึกอบรม 
๑.๑ คุณสมบัติท่ัวไป 

ก. ได้รับการรับรองคุณภาพ หรือกําลังดําเนินการพัฒนาเพ่ือการรับรองคุณภาพ 
ข. มีบรรยากาศทางวิชาการในลักษณะสังคมนักวิชาการเพ่ือเสริมสร้างคุณสมบัติในการใฝ่รู้ให้แก่

ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
ค. มีระบบการบริหารจัดการท่ีดี มีสถานท่ีเครื่องมืออุปกรณ์และจํานวนผู้ป่วยท้ังประเภทผู้ป่วย

ในและผู้ป่วยนอกพอเหมาะแก่การฝึกอบรม และผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้มีส่วนดําเนินการ
ดูแลรักษาและให้บริการกับผู้ป่วยโดยตรง 

ง. มีหน่วยงานเทียบเท่าภาควิชาในคณะแพทยศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์ หรือแผนกใน
โรงพยาบาลเป็นผู้รับผิดชอบดําเนินการโดยผู้บริหารของคณะแพทยศาสตร์ วิทยาลัย
แพทยศาสตร์หรือโรงพยาบาลท่ีรับผิดชอบดําเนินการต้องไม่มีผลประโยชน์ส่วนตัวท่ีอาจ
ขัดขวางการบริหารงานและการพัฒนางานการฝึกอบรมแพทย์ประจําบ้านต่อยอด 

จ. มีปณิธานและพันธกิจระบุไว้ชัดเจนว่ามุ่งผลิตแพทย์ประจําบ้านต่อยอดท่ีมีความรู้
ความสามารถและคุณสมบัติสอดคล้องกับหลักสูตรและมีความสามารถในการเป็นนักวิชาการ
และท่ีจะศึกษาต่อเนื่องได้ และมีวัตถุประสงค์ของหลักสูตรท่ีสอดคล้องกับพันธกิจ 

ฉ. มีระบบบริหารงานท่ีชัดเจนเพ่ือสนับสนุนการจัดการฝึกอบรมให้บรรลุตามปณิธานได้แก่การ
บริหารงานท่ัวไป การบริหารการศึกษา เป็นต้น ระบบบริหารงานดังกล่าวให้ทําเป็นระเบียบ
ของคณะแพทยศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์ สถาบันทางการแพทย์ หรือโรงพยาบาล และ
ประกาศให้ผู้เก่ียวข้องทราบท่ัวกัน 

ช. มีแพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิจํานวนเพียงพอรับผิดชอบในสาขาท่ีฝึกอบรมและในสาขาเก่ียวข้อง และ
มีความมุ่งม่ันความเต็มใจในการเป็นอาจารย์ประจําหลักสูตรฝึกอบรม 

ซ. ในระยะเริ่มแรก (ประมาณ ๕ ปี) คณะแพทยศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์ สถาบันทาง
การแพทย์ หรือโรงพยาบาลท่ีขอเปิดดําเนินการฝึกอบรม อาจพิจารณาทําความตกลงกับคณะ
แพทยศาสตร์  วิทยาลัยแพทยศาสตร์  สถาบันทางการแพทย์  หรือโรงพยาบาลท่ี มี
ประสบการณ์ดําเนินการเปิดหลักสูตรการฝึกอบรมมาแล้วไม่ตํ่ากว่า ๑๐ ปี ให้ช่วยทําหน้าท่ี
เป็นท่ีปรึกษาและช่วยเหลือหรือเป็นสถาบันสมทบหรือสถาบันร่วมในการดําเนิน 
การฝึกอบรม 

ฌ. ก่อนเปิดดําเนินการฝึกอบรม คณะแพทยศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์ สถาบันทาง
การแพทย์ หรือโรงพยาบาล จะต้องดําเนินการให้แพทยสภารับรองหลักสูตรของสถาบัน
ฝึกอบรม เพ่ือให้ผู้สําเร็จการฝึกอบรมมีสิทธิ์เข้าสอบเพ่ือวุฒิบัตรฯและจะต้องมีความพร้อมใน
การจัดการฝึกอบรม และทรัพยากรต่างๆ โดยเฉพาะอาจารย์ สื่อการศึกษา และอุปกรณ์การ
ฝึกอบรม ครบถ้วนตามเกณฑ์ท่ีกําหนดท้ังนี้จะต้องมีแผนดําเนินงานระยะ ๕ ปีท่ีมีความ
ชัดเจนและเป็นไปได้ โดยแผนปฏิบัติการจะต้องแสดงให้เห็นว่ามีความพร้อมดังกล่าวก่อนเริ่ม
การฝึกอบรม แต่ละชั้นปีอย่างน้อย ๑ ปีการศึกษา 

ญ. ในกรณีท่ีเป็นสถาบันฝึกอบรมภาคเอกชน นอกจากจะต้องมีคุณสมบัติตามข้อ (ก) ถึง (ฌ) 
แล้ว จะต้องไม่แสวงหากําไรจากการฝึกอบรมโดยให้จัดต้ังมูลนิธิหรือกองทุนท่ีมีทุนสํารอง
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เพียงพอในการดําเนินการระยะยาว และให้มีผู้แทนราชวิทยาลัย/วิทยาลัยหรือสมาคมวิชาชีพ
ท่ีรับผิดชอบดูแลการฝึกอบรมเป็นกรรมการของมูลนิธิหรือกองทุนโดยตําแหน่ง 

๑.๒ หน่วยงานกลางพ้ืนฐาน สถาบันฝึกอบรมนั้น จะต้องมีหน่วยงานกลางให้บริการดังต่อไปนี้ 
ก.  ห้องปฏิบัติการสําหรับการชันสูตร สถาบันฝึกอบรมจะต้องมีการให้บริการตรวจทาง

ห้องปฏิบัติการ หรือติดต่อขอรับบริการตรวจทางห้องปฏิบัติการให้ครอบคลุมการชันสูตร
ประเภทพ้ืนฐานและประเภทจําเพาะท่ีจําเป็นสําหรับการฝึกอบรม ซ่ึงห้องปฏิบัติการต้องมี
พยาธิแพทย์หรือแพทย์หรือบุคลากรอ่ืนท่ีมีความรู้ความชํานาญเป็นผู้ควบคุม 
• ห้องปฏิบัติการด้านพยาธิวิทยากายวิภาค สามารถท่ีจะทําการตรวจศพ ตรวจชิ้นเนื้อ 

และสิ่งส่งตรวจทางเซลล์วิทยาท่ีได้จากการผ่าตัดหรือการทําหัตถการ สามารถเตรียม
สไลด์ชิ้นเนื้อเยื่อและสิ่งส่งตรวจเพ่ือตรวจด้วยกล้องจุลทรรศน์ได้เอง พยาธิแพทย์ต้องมี
เวลา มีความสามารถ และเต็มใจให้คําปรึกษาหารือ หรือสอนแพทย์ประจําบ้านทุกสาขา
ได้ อัตราการตรวจศพซ่ึงเปรียบเสมือนดัชนีชี้บ่งความสนใจทางวิชาการ และความใส่ใจใน
การค้นหาสาเหตุ การดําเนินโรค และการประเมินผลการรักษาของแพทย์ในโรงพยาบาล
นั้นจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐ ของจํานวนผู้ป่วยท่ีถึงแก่กรรม (ไม่รวมการตรวจศพ
ทางด้านนิติเวชศาสตร์) การตรวจศพ การตรวจชิ้นเนื้อ และการตรวจทางเซลล์วิทยาต้อง
กระทําโดยครบถ้วนจนสามารถให้การวินิจฉัยข้ันสุดท้ายและต้องมีรายงานการตรวจเก็บ
ไว้เป็นหลักฐานทุกราย ในกรณีท่ีอัตราการตรวจศพของสถาบันฝึกอบรมไม่ถึงเกณฑ์ท่ี
กําหนด สถาบันจะต้องแสดงหลักฐานท่ีบ่งชี้ถึงความสนใจทางวิชาการและความใส่ใจใน
การค้นหาสาเหตุ การดําเนินโรคและการประเมินผลการรักษาของแพทย์ในโรงพยาบาล 
ด้วยการตรวจทางพยาธิวิทยาหรือการตรวจอ่ืนๆ 

• ห้องปฏิบัติการด้านพยาธิวิทยาคลินิกหรือเวชศาสตร์ชันสูตร สามารถให้บริการตรวจ
ด้านโลหิตวิทยา เคมีคลินิก จุลทรรศนศาสตร์ จุลชีววิทยา วิทยาภูมิคุ้มกัน ได้เป็นประจํา 
รวมท้ังจะต้องมีการให้บริการทางด้านธนาคารเลือดท่ีจําเป็นสําหรับการฝึกอบรม 

ข.  หน่วยรังสีวิทยา สถาบันฝึกอบรมจะต้องมีรังสีแพทย์ร่วมรักษาของลําตัวผู้ทรงคุณวุฒิ 
สามารถตรวจและรักษาทางรังสีร่วมรักษาของลําตัวท่ีจําเป็นสําหรับการฝึกอบรมได้ 

ค.  ห้องสมุดทางแพทย์ สถาบันฝึกอบรมจะต้องมีห้องสมุดซ่ึงมีตํารามาตรฐานทางการแพทย์ 
วารสารการแพทย์ท่ีใช้บ่อยและหนังสือดรรชนีสําหรับช่วยค้น รายงานท่ีตีพิมพ์ในวารสาร
สําหรับให้แพทย์ประจําบ้านใช้ได้สะดวก ซ่ึงอาจเป็นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ 

ง.  หน่วยเวชระเบียนและสถิติ สถาบันฝึกอบรมจะต้องจัดให้ผู้ป่วยทุกคนมีแฟ้มประจําตัวซ่ึง
บันทึกประวัติผลการตรวจร่างกายการสั่งการรักษาท่ีเป็นมาตรฐานและมีระบบการจัดเก็บ
ค้นหาและการประมวลสถิติท่ีมีประสิทธิภาพ 

๑.๓ หน่วยงานทางด้านคลินิกท่ีเก่ียวกับการดูแลรักษาผู้ป่วยสาขาท่ีฝึกอบรม สถาบันฝึกอบรม
จะต้องมีหน่วยงานทางคลินิกท่ีสําคัญ ได้แก่ อายุรศาสตร์ ศัลยศาสตร์ กุมารเวชศาสตร์ สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา 
เพ่ือให้การดูแลรักษาผู้ป่วยในสาขาท่ีฝึกอบรมหากจําเป็น 

๑.๔ กิจกรรมวิชาการ สถาบันฝึกอบรมจะต้องจัดให้มีกิจกรรมวิชาการสมํ่าเสมอ ท้ังในหน่วยงานท่ี
รับผิดชอบในสาขาท่ีฝึกอบรม ท่ีมีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ โดยเน้นให้ผู้เข้าฝึกอบรมมีส่วนร่วมรับผิดชอบ
ในการเตรียม นําเสนอ อภิปราย และเรียนรู้ด้วยตนเอง เช่น กิจกรรม journal club หรือ กิจกรรมวิชาการ
ระห ว่ า งห น่ วย งาน ห รือ ระ ดั บ โร งพ ยาบ าล  (Interdepartmental conferences) อ า ทิ เช่ น  tumor 
conference, morbidity/mortality conference, clinicopathological conference ฯลฯ นอก จากนี้ 
ควรสนับสนุนให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ร่วมประชุมวิชาการนอกสถาบันฝึกอบรมตามโอกาสสมควร  
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๒.  เกณฑ์เฉพาะสําหรับสถาบันฝึกอบรม 
 สถาบันฝึกอบรมอนุสาขารังสีร่วมรักษาของลําตัวจะต้องได้รับการรับรองจากราชวิทยารังสีแพทย์แห่ง
ประเทศไทย โดยมีสถานท่ี เครื่องมืออุปกรณ์ จํานวนผู้ป่วย การบริการ และผู้ดําเนินการฝึกอบรม เป็นไปตาม
เกณฑ์ท่ีคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ อนุสาขารังสีร่วมรักษาของลําตัว  กําหนด โดยความเห็นชอบของ
ราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทยและแพทยสภาดังนี้ 
 ๒.๑ มีจํานวนและคุณวุฒิของแพทย์ผู้ให้การฝึกอบรมท่ีเหมาะสม 
 สถาบันฝึกอบรมจะต้องมีแพทย์ซ่ึงได้รับวุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมัติฯ อนุสาขารังสีร่วมรักษาของลําตัว  
ให้เป็นอาจารย์ผู้สอนเต็มเวลาอย่างน้อย ๒ คน และอาจารย์ผู้ทําหน้าท่ีหัวหน้าสถาบันฝึกอบรม หรือประธาน
การฝึกอบรมจะต้องปฏิบัติงานทางด้านรังสีร่วมรักษามาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปี 
 ๒.๑.๑ มีสถานท่ีและเครื่องมืออุปกรณ์ท่ีเพียงพอสําหรับงานบริการ และการฝึกอบรมอนุสาขารังสี
ร่วมรักษาของลําตัว ได้แก่ 

(๑)  เครื่องถ่ายเอกซเรย์ธรรมดา  
(๒)  เครื่องถ่ายเอกซเรย์เคลื่อนท่ี (Portable X-ray machine) 
(๓)  เครื่อง Fluoroscopy  
(๔)  เครื่องเอกซเรย์ตรวจหลอดเลือด (Angiographic unit) หรือเครื่อง Digital subtraction 

angiography ในสถาบันฝึกอบรม หรือในสถาบันฝึกอบรมสมทบ หรือในสถาบันร่วมฝึกอบรม หรือในสถาบัน
ฝึกอบรมกิจกรรมเลือก 

(๕)  เครื่อง Ultrasonography (US) และ Color-Doppler Ultrasound  
(๖)  เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (Computed tomography scanner) 
(๗)  เครื่องเอ็มอาร์ไอ (Magnetic resonance system) ในสถาบันฝึกอบรม หรือในสถาบัน

ฝึกอบรมสมทบ หรือในสถาบันร่วมฝึกอบรม หรือในสถาบันฝึกอบรมกิจกรรมเลือก 
(๘)  Radiation protection มีการป้องกันอันตรายจากรังสีตามมาตรฐานของสํานักงาน

พลังงานปรมาณูเพ่ือสันติ และการป้องกันอันตรายจากรังสี กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
- Film badge หรือ thermoluminescent dosimeter badge ตามจํานวนบุคลากร

ท่ีปฏิบัติงานด้านรังสี 
- Survey meter อย่างน้อย ๑ เครื่อง 
- เสื้อตะก่ัวพอเพียงสําหรับบุคลากรท่ีปฏิบัติงาน 
- ฉากตะก่ัวป้องกันรังสี 
- ป้ายเตือนและสัญญาณไฟว่า กําลังปฏิบัติงาน 

สถานท่ีและเครื่องมืออุปกรณ์เหล่านี้  ควรมีความเหมาะสมท่ีจะรองรับผู้ ป่วยท่ีมีความเสี่ยงสูง
นอกจากนี้ ควรมีสถานท่ีเพียงพอท่ีจะแสดงภาพวินิจฉัยเหล่านี้ เพ่ือการแปลผลและให้คําปรึกษาแนะนําแก่
แพทย์เวชปฏิบัติ ควรมีสถานท่ีและการบริหารจัดการท่ีจะช่วยในการค้นคว้า การทํางานวิจัยด้วย 

๒.๑.๒ มีงานบริการทางรังสีร่วมรักษาของลําตัวท่ีมีคุณภาพ และจํานวนเพียงพอสําหรับการ
ฝึกอบรม สถาบันฝึกอบรมจะต้องเข้าร่วมและมีกิจกรรมประกันคุณภาพอย่างใดอย่างหนึ่งและมีงาน
บริการดังนี้ 
- การตรวจด้วยเครื่องคลื่นเสียงความถ่ีสูงของช่องท้อง อุ้งเชิงกราน ไทรอยด์ หลอดเลือด 

กระดูก และกล้ามเนื้อ 
- การตรวจหลอดเลือดด้วย Color-Doppler ultrasound หรือ Duplex ultrasound 
- การตรวจหลอดเลือดด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (MRA) 
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- การตรวจด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT) ของ ทรวงอก หัวใจ ช่องท้อง กระดูก ไขสัน
หลัง และหลอดเลือด (CTA) 

- การตรวจและรักษาด้วยเครื่องเอกซเรย์หลอดเลือด (DSA) 
- การใช้ imaging guidance ได้แก่ ultrasound, fluoroscopy and CT ในการทํา biopsy, 

aspiration, drainage, ablation  
๒.๑.๓ ห้องปฏิบัติการและหน่วยงานสนับสนุน  สถาบันฝึกอบรมควรมีห้องปฏิบัติการท่ีสามารถให้

การสนับสนุนและรองรับงานวิจัยได้   
๒.๑.๔ ห้องสมุดและระบบบริการเวชสารสนเทศท่ีเหมาะสมกับการฝึกอบรม สถาบันฝึกอบรม

จะต้องมีห้องสมุดหรือระบบบริการเวชสารสนเทศท่ีเหมาะสมกับการฝึกอบรม เป็นแหล่งค้นคว้าทางด้าน
การแพทย์โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ทางด้านรังสีวิทยาวินิจฉัย กายวิภาคศาสตร์ พยาธิวิทยา  

๒.๑.๕ กิจกรรมวิชาการ 
สถาบันฝึกอบรมจะต้องจัดหรือสนับสนุนให้ผู้ฝึกอบรมเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการภายในหรือภายนอก

สถาบันอย่างสมํ่าเสมอ ได้แก่ 
-  การบรรยายอย่างน้อย ๑๕ ชั่วโมง/ปีการศึกษา 
-  Conference อย่างน้อย ๑๐ ชั่วโมง/ปีการศึกษา 
-  Journal club อย่างน้อย ๔ ชั่วโมง/ปีการศึกษา 
-  Seminar/Topic review อย่างน้อย ๔ ชั่วโมง/ปีการศึกษา 

 
๓.  สถานภาพของสถาบันฝึกอบรม 
 สถาบันฝึกอบรมอาจมีสถานภาพหลายอย่างตามบทบาทหน้าท่ีในการฝึกอบรม ดังนี้ 

๓.๑ สถาบันฝึกอบรมหลัก ได้แก่ สถาบันฝึกอบรมท่ีดําเนินการจัดทําหลักสูตรการ 
ฝึกอบรมแพทย์ประจําบ้านต่อยอดและได้รับอนุมัติจากแพทยสภาให้เปิดเป็นสถาบันฝึกอบรม โดยจัดให้ผู้เข้า
รับการฝึกอบรมได้รับประสบการณ์จากสถาบันฝึกอบรมตลอดหลักสูตร หรือเป็นเวลาไม่ตํ่ากว่าระยะเวลา ๒ ใน 
๓ ของหลักสูตร 
  ๓.๒ สถาบันฝึกอบรมสมทบ ได้แก่ สถาบันฝึกอบรมท่ีได้รับอนุมัติจากแพทยสภาให้เป็นสถาบัน
ฝึกอบรมสมทบกับสถาบันหลักเพ่ือจัดการฝึกอบรมแพทย์ประจําบ้านต่อยอดในส่วนท่ีสถาบันหลักไม่สามารถ
จัดประสบการณ์ได้ โดยกิจกรรมดังกล่าวเม่ือรวมกันแล้วต้องมีระยะเวลารวมกันไม่ตํ่ากว่า ๓ เดือน และไม่เกิน 
๑ ใน ๓ ของระยะเวลาของหลักสูตร 
  ตัวอย่าง คณะแพทยศาสตร์ .........จัดทําหลักสูตรการฝึกอบรมฯ สาขา ..........................และขอ
อนุมัติเปิดเป็นสถาบันฝึกอบรมรวมท้ังขอให้คณะแพทยศาสตร์/โรงพยาบาล……………..เป็นสถาบันฝึกอบรม
สมทบจัดกิจกรรม ............... ให้ผู้เข้าฝึกอบรมเป็นเวลา ๖ เดือน เป็นต้น 
     ๓.๓ สถาบันร่วมฝึกอบรม ได้แก่ สถาบันฝึกอบรมต้ังแต่ ๒ แห่งข้ึนไปท่ีดําเนินการจัดทําหลักสูตร
การฝึกอบรมแพทย์ประจําบ้านต่อยอดและได้รับอนุมัติจากแพทยสภาให้เปิดเป็นสถาบันฝึกอบรมร่วมกัน โดย
จัดให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับประสบการณ์จากทุกสถาบัน โดยแต่ละแห่งมีเวลาไม่ตํ่ากว่า ๑ ใน ๓ ของ
ระยะเวลาของหลักสูตร 
  ตัวอย่าง คณะแพทยศาสตร์ ........... ร่วมกับ โรงพยาบาล ................ จัดทําหลักสูตรการฝึกอบรมฯ 
สาขา ................... และขออนุมัติเปิดเป็นสถาบันร่วมฝึกอบรมโดยผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับประสบการณ์จาก
คณะแพทยศาสตร์ .............. เป็นเวลา ๒ ปี และจากโรงพยาบาล .............เป็นเวลา ๑ ปี เป็นต้น 
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        ๓.๔ สถาบันฝึกอบรมกิจกรรมเลือก ได้แก่ สถาบันฝึกอบรมท่ีได้รับความเห็นชอบจากราช
วิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทยโดยการพิจารณาของคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบอนุสาขารังสีร่วม
รักษาของลําตัว ให้เป็นสถาบันฝึกอบรมท่ีจัดประสบการณ์เพ่ิมเติมให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรมท่ีสนใจได้ใน
ลักษณะของกิจกรรมเลือก (Elective) โดยมีระยะเวลาไม่เกิน ๓ เดือน 
  หลักสูตรอาจจัดให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับประสบการณ์เพ่ิมเติมจากสถาบันฝึกอบรมกิจกรรม
เลือกได้ โดยจะต้องมีระยะเวลารวมกันตลอดหลักสูตรไม่เกินระยะเวลาท่ีคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ
อนุสาขารังสีร่วมรักษาของลําตัว และราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทยกําหนด



ภาคผนวก ๔  

 

 

ภาคผนวก ๔.๑ Milestones ของแต่ละ EPA  
ภาคผนวก ๔.๒ เนื้อหาของการฝึกอบรม/หลักสูตร 

Medical knowledge and procedural skill และ Milestones ของแต่ละชั้นปี 
ภาคผนวก ๔.๓ ความรู้ด้านบูรณาการท่ัวไป 
ภาคผนวก ๔.๔ การวัดและประเมินผลระหว่างการฝึกอบรมของแต่ละชั้นปี 
ภาคผนวก ๔.๕ เกณฑ์การเลื่อนชั้นตามมิติการประเมินของ WFME ระหว่างการฝึกอบรมของแต่ละชั้นปี 
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ภาคผนวก ๔.๑ 
Milestones ของแต่ละ EPA 

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

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ 
- รวบรวมข้อมูลจาก
ประวัติ ตรวจร่างกาย 
และ Lab ท่ีสําคัญและ
จําเป็นไม่ครบถ้วน และไม่
สามารถสรุปปัญหาได้ 

- รวบรวมข้อมูลจาก
ประวัติ ตรวจร่างกาย 
และ Lab ท่ีสําคัญและ
จําเป็นครบถ้วน และไม่
สามารถสรุปปัญหาได้ 

- รวบรวมข้อมูลจาก
ประวัติ ตรวจร่างกาย 
และ Lab ท่ีสําคัญและ
จําเป็นครบถ้วน แต่สรุป
ปัญหาและข้อควรระวัง
ด้านผู้ป่วยไม่ครบถ้วน 

- รวบรวมข้อมูลจากประวัติ 
ตรวจร่างกาย และ Lab ท่ี
สําคัญและจําเป็นครบถ้วน 
สามารถสรุปปัญหาและข้อ
ควรระวังได้ครบถ้วน 

Imaging protocol 
ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ 

- ไม่สามารถเลือกใช้ 
imaging protocol และ 
contrast ท่ีเหมาะสม
เพ่ือให้การวินิจฉัย 
 
 
 
- ให้คําปรึกษาและ
แนะนําท่ีสําคัญเก่ียวกับ
การตรวจไม่ครบถ้วน 
 
 
 
 
- ไม่ตระหนักถึง
สถานการณ์และปัญหาท่ี
เกิดข้ึน หรือไม่สามารถ
แก้ไขปัญหาได้อย่าง
เหมาะสม 

- เลือก imaging 
protocol และ 
contrast ท่ีเหมาะสมได้ 
แต่ไม่สามารถบอก
เหตุผลท่ีเลือก 
 
 
- ให้คําปรึกษาและ
แนะนําท่ีสําคัญ 
เก่ียวกับการตรวจ
ครบถ้วน 
 
 
 
- ไม่สามารถแก้ไข
ปัญหาท่ีควรแก้ได้ แต่
ปรึกษาขอความ
ช่วยเหลือในเวลาท่ี
เหมาะสม 

- เลือก imaging 
protocol และ contrast 
ท่ีเหมาะสม ทราบข้อดี
หรือข้อเสีย และปัญหาท่ี
อาจเกิดข้ึน แต่แก้ไขหรือ
ปรับเปลี่ยนไม่ได้ 
 
- ให้คําปรึกษาและ
แนะนําท่ีสําคัญครบถ้วน 
และสามารถแนะนํา
ทางเลือกอ่ืนในตรวจ
วินิจฉัยได้ 
 
 
- แก้ไขปัญหาเหมาะสม
กับความสามารถของ
ตนเอง และได้ปรึกษาขอ
ความช่วยเหลือในเวลาท่ี
เหมาะสม 

- เลือก imaging protocol 
และ contrast ท่ีเหมาะสม 
ทราบข้อดี ข้อเสีย และ
ปัญหาท่ีอาจเกิดข้ึน รวมท้ัง
สามารถปรับเปลี่ยน 
imaging protocol ได้อย่าง
เหมาะสมเม่ือมีปัญหา 
- ให้คําปรึกษาและแนะนําท่ี
สําคัญครบถ้วน สามารถ
แนะนําทางเลือกอ่ืนในการ
ตรวจวินิจฉัย รวมท้ัง
สามารถอธิบาย
ภาวะแทรกซ้อนหรือปัญหา
ท่ีอาจเกิดข้ึน 
- สามารถจัดการแก้ไข
ปัญหาและภาวะแทรกซ้อน
ได้เหมาะสม พร้อมแจ้งและ
รายงานสิ่งท่ีเกิดข้ึนเพ่ือ
ป้องกันการเกิดซํ้าในอนาคต 

Interpret examination and formulate diagnosis 
ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ 

- สามารถบรรยาย
ลักษณะความผิดปกติท่ี
ตรวจพบได้ แต่ยังไม่

- สามารถบรรยาย
ลักษณะความผิดปกติท่ี
ตรวจพบได้ดี แต่ไม่

- สามารถบรรยาย
ลักษณะความผิดปกติท่ี
ตรวจพบได้ดี และ

- สามารถบรรยายลักษณะ
ความผิดปกติท่ีตรวจพบได้ดี 
และให้ความเห็นถึงผลการ
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ครบถ้วน หรือต้อง
ปรับปรุง รวมท้ังไม่
สามารถให้ความเห็นถึง
ผลการวินิจฉัยและการ
จําแนกวินิจฉัยโรคอย่าง
ถูกต้อง   

สามารถให้ความเห็นถึง
ผลการวินิจฉัยและการ
จําแนกวินิจฉัยโรคอย่าง
ถูกต้อง   

สามารถให้ความเห็นถึง
ผลการวินิจฉัยและการ
จําแนกวินิจฉัยโรคได้
ถูกต้อง แต่ไม่ยังสามารถ
ลําดับความสําคัญ
ก่อนหลัง  

วินิจฉัยและการจําแนก
วินิจฉัยโรคได้ถูกต้องและให้
ลําดับความสําคัญก่อนหลัง
ได้ 
 

EPA ๒. Recommend appropriate procedures and implement management plan 
Consultation and recommendation 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ 
- ให้คําปรึกษาและ
แนะนําท่ีสําคัญเก่ียวกับ
การทําหัตถการไม่
ครบถ้วน 
 
 

- ให้คําปรึกษาและ
แนะนําท่ีสําคัญ ข้อดี 
ข้อเสีย ข้อบ่งชี้เก่ียวกับ
การทําหัตถการได้
ครบถ้วน 

- ให้คําปรึกษาและ
แนะนําท่ีสําคัญ ข้อดี 
ข้อเสีย ข้อบ่งชี้เก่ียวกับ
การทําหัตถการได้
ครบถ้วน และสามารถ
แนะนําทางเลือกอ่ืนใน
การรักษาได้ 

- ให้คําปรึกษาและแนะนําท่ี
สําคัญ ข้อดี ข้อเสีย ข้อบ่งชี้
เก่ียวกับการทําหัตถการได้
ครบถ้วน สามารถแนะนํา
ทางเลือกอ่ืนในการรักษาได้ 
และสามารถอธิบาย
ภาวะแทรกซ้อนจากการทํา
หัตถการได้ 

Implement management plan 
ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ 

- ไม่ทราบข้ันตอนการ
เตรียมผู้ป่วยเพ่ือทําหัต
การอย่างหมาะสม 
หรือไม่ครบถ้วน  
 
 
 
- เตรียมอุปกรณ์และ
เครื่องมือพ้ืนฐาน ยาและ
เภสัชภัณฑ์สําหรับทํา
หัตถการไม่เหมาะสม 
หรือไม่ครบถ้วน 

- ทราบข้ันตอนการ
เตรียมผู้ป่วยเพ่ือทําหัต
การอย่างหมาะสมและ
ครบถ้วน 
 
 
 
- เตรียมอุปกรณ์และ
เครื่องมือพ้ืนฐาน ยา
และเภสัชภัณฑ์สําหรับ
ทําหัตถการได้เหมาะสม
และครบถ้วน 

- เตรียมผู้ป่วยก่อนทํา
หัตถการได้เหมาะสมและ
ครบถ้วน แต่ไม่ทราบข้อ
ควรระวัง 
ภาวะแทรกซ้อน หรือ
ปัญหาท่ีอาจเกิดข้ึน 
 
- เตรียมอุปกรณ์และ
เครื่องมือพ้ืนฐาน ยาและ
เภสัชภัณฑ์สําหรับทํา
หัตถการได้เหมาะสมและ
ครบถ้วน แต่ไม่สามารถ
อธิบายข้อดี ข้อเสีย และ
ทางเลือกอ่ืนในการรักษา 

- เตรียมผู้ป่วยก่อนทํา
หัตถการได้เหมาะสมและ
ครบถ้วน ทราบข้อควรระวัง 
รวมท้ังเตรียมตัวสําหรับการ
แก้ปัญหาหรือ
ภาวะแทรกซ้อนท่ีอาจ
เกิดข้ึน 
- เตรียมอุปกรณ์และ
เครื่องมือพ้ืนฐาน ยาและ
เภสัชภัณฑ์สําหรับทํา
หัตถการได้เหมาะสมและ
ครบถ้วน รวมท้ังสามารถ
อธิบายข้อดี ข้อเสีย และ
ทางเลือกอ่ืนในการรักษา 

EPA ๓. Obtain informed consent and prepare pre-procedural management 
Obtain informed consent 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ 
- ขอให้ผู้ป่วยเซ็นใบ
ยินยอมเลย โดยไม่ได้
อธิบาย หรืออธิบายไม่

- อธิบายถึงข้อบ่งชี้ของ
การตรวจ แล้วจึงขอให้
ผู้ป่วยเซ็นใบยินยอม 

- อธิบายถึงข้อบ่งชี้ ความ
เสี่ยง และประโยชน์ท่ี
ผู้ป่วยจะได้รับการตรวจ 

- อธิบายถึงข้อบ่งชี้ ความ
เสี่ยง และประโยชน์ท่ีผู้ป่วย
จะได้รับการตรวจ และ
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ถูกต้องเหมาะสม แล้วจึงขอให้ผู้ป่วยเซ็นใบ
ยินยอม 

ทางเลือกอ่ืน แล้วจึงขอให้
ผู้ป่วยเซ็นใบยินยอม 

Pre-procedural management 
ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ 

- เตรียมผู้ป่วยก่อนทํา
หัตถการได้ไม่เหมาะสม 
หรือไม่ครบถ้วน 

- เตรียมผู้ป่วยก่อนทํา
หัตถการได้เหมาะสม 
และครบถ้วน 

- เตรียมผู้ป่วยก่อนทํา
หัตถการได้เหมาะสม 
และครบถ้วน แต่ทราบข้อ
ควรระวัง 
ภาวะแทรกซ้อน หรือ
ปัญหาท่ีอาจเกิดข้ึน 

- เตรียมผู้ป่วยก่อนทํา
หัตถการได้เหมาะสมและ
ครบถ้วน ทราบข้อควรระวัง
และเตรียมตัวสําหรับการ
แก้ปัญหาหรือ
ภาวะแทรกซ้อนท่ีอาจ
เกิดข้ึน 

EPA ๔. Accomplish interventional procedures and post-procedural care 
Accomplish interventional procedures 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ 
- ไม่สามารถทําหัตการได้
เองภายใต้การแนะนําของ
อาจารย์อย่างใกล้ชิด 
 
- ขณะทําหัตถการ ไม่
สามารถให้คําแนะนํา
สําหรับการตรวจเพ่ิมเติม 
หรือหัตการอย่างอ่ืนท่ี
จําเป็นได้อย่างเหมาะสม 
 
 
- ไม่ตระหนักถึง
สถานการณ์และปัญหา 
(complications) ท่ี
เกิดข้ึนขณะทําหัตถการ 

- สามารถทําหัตถการได้
เองภายใต้การชี้แนะ
ของอาจารย์อย่าง
ใกล้ชิด 
- ขณะทําหัตถการ 
สามารถให้คําแนะนํา
สําหรับการตรวจ
เพ่ิมเติม หรือหัตการ
อย่างอ่ืนท่ีจําเป็นได้แต่
ไม่เหมาะสม หรือไม่
ครบถ้วน 
- ตระหนักถึงปัญหาท่ี
เกิดข้ึน แต่ไม่สามารถ
บอกวิธีแก้ไขปัญหา 
หรือต้องได้รับการ
แนะนําและควบคุมของ
อาจารย์อย่างใกล้ชิด 

- สามารถทําหัตถการได้
เองโดยมีอาจารย์ให้ความ
ช่วยเหลือเม่ือต้องการ 
 
- ขณะทําหัตถการ 
สามารถให้คําแนะนําและ
ทําหัตการเพ่ิมเติมท่ีจํา
เป็นได้เหมาะสม แต่ไม่
สามารถบอกเหตุผล ข้อดี
หรือข้อเสีย และทางเลือก
อ่ืนในการรักษา 
- ตระหนักถึงปัญหาท่ี
เกิดข้ึน สามารถ
เตรียมการการป้องกัน 
และ/หรือรักษา
ภาวะแทรกซ้อนได้อย่าง
เหมาะสม โดยอาจขอ
หรือไม่ขอคาชี้แนะจาก
อาจารย์ 

- สามารถทําหัตถการได้เอง
และควบคุมผู้ท่ีมี
ประสบการณ์น้อยกว่า 
 
- ขณะทําหัตถการ สามารถ
ให้คําแนะนําและทําหัตการ
เพ่ิมเติมท่ีจําเป็นได้เหมาะสม 
พร้อมระบุเหตุผล ข้อดีหรือ
ข้อเสีย และทางเลือกในการ
รักษา 
 
- ตระหนักถึงปัญหาท่ีเกิดข้ึน 
สามารถเตรียมการการ
ป้องกัน และ/หรือรักษา
ภาวะแทรกซ้อนจากหัตการ
ทางรังสีร่วมรักษาของลําตัว
ได้เอง และสามารถให้การ
ชี้แนะหรือควบคุมผู้ท่ีมี
ประสบการณ์น้อยกว่าได้ 

Post-procedural care 
ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ 

- ไม่สามารถดูแลผู้ป่วย 
หรือตระหนักถึง
ผลข้างเคียงท่ีอาจเกิดข้ึน
ต่อผู้ป่วยภายหลังการทํา

- ตระหนักถึง
ผลข้างเคียงท่ีอาจ
เกิดข้ึนต่อผู้ป่วย
ภายหลังการทําหัตถการ 

- ตระหนักถึงผลข้างเคียง
ท่ีอาจเกิดข้ึนต่อผู้ป่วย
ภายหลังการทําหัตถการ 
สามารถเตรียมการการ

- ตระหนักถึงผลข้างเคียงท่ี
อาจเกิดข้ึนต่อผู้ป่วย
ภายหลังการทําหัตถการ 
สามารถเตรียมการการ
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หัตถการ แต่ไม่สามารถบอก
ข้ันตอนการเฝ้าระวัง
และวิธีแก้ไขปัญหา หรือ
ต้องได้รับการแนะนํา
และควบคุมของอาจารย์
อย่างใกล้ชิด 

ป้องกัน และ/หรือให้การ
ดูแลรักษาได้อย่าง
เหมาะสม โดยอาจขอ
หรือไม่ขอคําชี้แนะจาก
อาจารย์ 

ป้องกัน และ/หรือให้การ
ดูแลรักษาได้เองอย่าง
เหมาะสม และสามารถให้
การชี้แนะหรือควบคุมผู้ท่ีมี
ประสบการณ์น้อยกว่าได้ 
 

EPA ๕. Present oral and written reports that document the procedures 
Written reports 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ 
- มีการรายงานผลไม่
สอดคล้องกับท่ีได้ทบทวน
ฟิล์ม (review) กับ
อาจารย์บางส่วน แต่มี
ความสําคัญและมี
ผลกระทบต่อการรักษา
ผู้ป่วย 

- มีการรายงานผลไม่
สอดคล้องกับท่ีได้
ทบทวนฟิล์ม (review) 
กับอาจารย์บางส่วน แต่
ไม่มีผลต่อการรักษา
ผู้ป่วย 

- มีการรายงานผล
สอดคล้องกับท่ีได้ทบทวน
ฟิล์ม (review) กับ
อาจารย์ แต่ผลรายงาน
ฟิล์มยังใช้ภาษาได้ไม่
กระชับ/ยังต้องปรับปรุง 

- มีการรายงานผลสอดคล้อง
กับท่ีได้ทบทวนฟิล์ม 
(review) กับอาจารย์และใช้
ภาษาได้ถูกต้อง กระชับ 

Present oral 
ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ 

- ไม่สื่อสารกับผู้ป่วยและ
ญาติ 
 
 
- ไม่สื่อสารกับอาจารย์ผู้
ควบคุมการตรวจ และ
แพทย์ท่ีเก่ียวข้อง 

- สื่อสารกับผู้ป่วยด้วย
ภาษา หรือใจความท่ีไม่
ถูกต้องเหมาะสม 
 
- สื่อสารกับอาจารย์ผู้
ควบคุมการตรวจ และ
แพทย์ท่ีเก่ียวข้องได้แต่
ไม่ชัดเจน 

- สื่อสารกับผู้ป่วยอย่าง
ถูกต้องเหมาะสม แต่ไม่
แสดงถึงความเห็นอกเห็น
ใจ 
- สื่อสารกับอาจารย์ผู้
ควบคุมการตรวจ และ
แพทย์ท่ีเก่ียวข้องได้ดีเป็น
ส่วนใหญ่ 

- สื่อสารกับผู้ป่วยอย่าง
เหมาะสม และแสดงให้เห็น
ถึงความเห็นอกเห็นใจ 
 
- สื่อสารกับอาจารย์ผู้
ควบคุมการตรวจ และแพทย์
ท่ีเก่ียวข้องได้ดี ชัดเจนและ
ถูกต้องตลอดเวลา 

EPA ๖. Collaborate as a member of an interprofessional team 
ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ 

- ไม่สื่อสารกับผู้ร่วมงาน 
และแพทย์ท่ีเก่ียวข้อง 
 
 
- ไม่รับผิดชอบในหน้าท่ี 
ท่ีได้รับมอบหมาย 
 

- สื่อสารกับผู้ร่วมงาน 
แพทย์ท่ีเก่ียวข้องได้แต่
ไม่ชัดเจน 
 
- รับผิดชอบในหน้าท่ี ท่ี
ได้รับมอบหมาย แต่ไม่
ทันกําหนดเวลา หรือทํา
ให้เกิด 
ความล่าช้าท่ีมี
ผลกระทบต่อการรักษา
ผู้ป่วย 

- สื่อสารกับผู้ร่วมงาน 
และแพทย์ท่ีเก่ียวข้องได้ดี
เป็นส่วนใหญ่ 
 
- รับผิดชอบในหน้าท่ี ท่ี
ได้รับมอบหมาย แต่มี
ความล่าช้าท่ีไม่มี
ผลกระทบสําคัญต่อการ
รักษาผู้ป่วย 

- สื่อสารกับผู้ร่วมงาน และ
แพทย์ท่ีเก่ียวข้องได้ดี 
ชัดเจนและถูกต้อง
ตลอดเวลา 
- รับผิดชอบในหน้าท่ี ท่ี
ได้รับมอบหมายอย่างเต็มท่ี 
และตรงต่อเวลา 
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ภาคผนวก ๔.๒ 
เนื้อหาของการฝึกอบรม/หลักสูตร 

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

Medical knowledge Must Know 
Vascular anatomy • Normal vascular anatomy 

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

   ๑.๑.๑. Non-invasive vascular imaging  
- Doppler ultrasound 
- CTA  
- MRA  

   ๑.๑.๒. Diagnostic angiography      
- Digital subtraction angiogram: basic equipment and imaging 

technique  
- Patient preparation and patient care 

 
Medical knowledge Must Know 

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

aneurysms 
• Upper extremities ; deep venous thrombosis 

 โรคท่ีซับซ้อน 
• 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 โรคท่ีไม่ซับซ้อน  

• Acute aortic syndrome ; aneurysm, dissection, IMH, PAU 
• Thrombous occlusion (a and v) 
• Vessels stenosis 

 โรคท่ีซับซ้อน 
• Vasculitis 
• Non atherosclerotic inflammatory disease 
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Medical knowledge Must Know 
• Vascular malformation 
• AVF 
• Endoleak, by pass graft patency 
• Traumatic vascular injury 
• Venous disease ; May-Thurner syndrome 

 
โดยระดับศักยภาพโดยรวมของ Medical knowledge แบ่งเป็น 

ระดับท่ี  ๑  : สามารถปฏิบัติงาน ในการเลือก imaging protocol การใช้ contrast agent ให้การวินิจฉัย 
                 หรือวินิจฉัยแยกโรคได้อย่างเหมาะสม ภายใต้การควบคุมของอาจารย์อย่างใกล้ชิด 
ระดับท่ี  ๒  : สามารถปฏิบัติงาน ในการเลือก imaging protocol การใช้เครื่องมือและ contrast agent  
                 ให้การวินิจฉัยหรือวินิจฉัยแยกโรคได้อย่างเหมาะสม ภายใต้การชี้แนะของอาจารย์ 
ระดับท่ี  ๓  : สามารถปฏิบัติงาน ในการเลือก imaging protocol การใช้เครื่องมือและ contrast ให้การ 
                 วินิจฉัยหรือวินิจฉัยแยกโรคได้อย่างเหมาะสม โดยไม่ต้องขอคําชี้แนะจากอาจารย์ 
ระดับท่ี  ๔  : สามารถปฏิบัติงาน ในการเลือก imaging protocol การใช้เครื่องมือและ contrast ให้การ 
                 วินิจฉัยหรือวินิจฉัยแยกโรคได้อย่างเหมาะสมสามารถปฏิบัติงาน และให้การวินิจฉัยหรือ 
                 วินิจฉัยแยกโรคได้เอง และสามารถให้การชี้แนะหรือควบคุมผู้ท่ีมีประสบการณ์น้อยกว่าได้  
  

    ๑.๒. โรคหรือภาวะของหลอดเลือดต่างๆ ท่ีสําคัญ 
System Diseases or abnormal conditions 

Visceral Hemoptysis 
Pulmonary AVM 
GI bleeding 
Hepatic tumor 
Aneurysm 
AVM, AVF 
Trauma 
Reproductive system : myoma uteri, placenta previa/accreta, 
varicocele, BPH 
Post transplantation 

Peripheral Arterial occlusive disease 
Vascular injury 
Vascular malformation 
Vasculitis  

Aortic disease Aortic aneurysm 
Endoleak 
Dissection 
Takayasu 



 

 

 

หลกัสตูรการฝึกอบรมแพทยป์ระจาํบ้านอนุสาขารงัสร่ีวมรกัษาของลาํตวั  คณะแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์                                            ๔๖ 

Venous 
disease 

Thrombosis 
Venous shunt 
May-Thurner disease 

 
๒.  ความรู้ท่ีเก่ียวกับเครื่องมือ, อุปกรณ์ และเภสัชภัณฑ์ท่ีเก่ียวข้องทางรังสีรังสีร่วมรักษาของลําตัว 
(common equipments and medicines in interventional radiology)   

๒.๑. Imaging guidance: fluoroscopy, ultrasound, CT 
๒.๒. Vascular intervention: catheters, guide wires, embolic materials, balloon    

          catheters, stents, thrombolytic agents, closure devices  
  ๒.๓. Non-vascular intervention: percutaneous access devices (needles and 
drainage catheters), biopsy devices, ablation devices  

 Common equipments and medicines 

Imaging guidance Fluoroscopy 
Ultrasound 
CT  

Vascular intervention Catheters 
Guide wires 
Embolic materials 

Balloon catheters 
Stents 
Thrombolytic agents 

Prophylactic antibiotics 
Anticoagulation  
Non steroidal anti-inflammatory drugs and 
opioids  

Sedation and analgesia 

Chemotherapy agent 
Drug reverse effect of opioids 
Sclerotherapy agents 

Vasodilator agents 
Vasoconstrictor agents 
Antiemetics  

Bowel antiperistalsis agents 
Central line catheter 
Closure devices 
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 Common equipments and medicines 

Non-vascular intervention Needles 
Drainage catheters 
Ablation devices  
Biopsy devices  

 
๓. หัตถการทางรังสีรังสีร่วมรักษาของลําตัวต่างๆ ท่ีสําคัญ รวมท้ัง anatomy, basic principles, 
indications, contraindications และ complications  
  ๓.๑. Vascular interventional procedures (ต้องรู้) 
   ๓.๑.๑. Arterial system 

- Visceral 
- Peripheral 
- Aortic intervention 

   ๓.๑.๒. Venous system 
- Central venous catheters 
- Venous interventions 
- Hemodialysis access interventions 

 ๓.๒. Non-vascular interventional procedure (ต้องรู้) 
   ๓.๒.๑. Percutaneous aspiration and biopsy 
   ๓.๒.๒. Percutaneous drainage 
   ๓.๒.๓. Biliary intervention 
   ๓.๒.๔. Percutaneous tumor ablation 

 
System Procedures ช้ันปีท่ี ๑ ช้ันปีท่ี ๒ 

ระดับศักยภาพ ระดับศักยภาพ 
Arterial Visceral Chemoembolization of 

hepatic tumor 
๔ ๔-๕ 

DEB-TACE ๑ ๑ 
Radioembolization of liver 
tumor 

๑ ๑ 

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

๓ ๔-๕ 

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

๔ ๔ 

Partial splenic 
embolization for 

๑ ๑ 
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System Procedures ช้ันปีท่ี ๑ ช้ันปีท่ี ๒ 
ระดับศักยภาพ ระดับศักยภาพ 

hypersplenism 
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 

Pulmonary angiogram and 
procedures (AVM, 
Pulmonary embolism) 

- ๑ 

Peripheral Arteriogram ๓ 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 ๔-๕ 
Thoracic aortic stent graft ๑ ๑ 
Abdominal aortic stent 
graft 

๑ ๑ 

Embolization of endoleak  ๑ ๒ 
Venous Central 

venous 
catheters 

Double lumen ๔ ๔ 
Tunneled-dialysis catheter ๔ ๔-๕ 
Venous port ๑ ๑ 
PICC ๔ ๔-๕ 

Venous 
intervention 

IVC filter insertion   ๔ ๔-๕ 
IVC filter retrieval ๑ ๑ 
Foreign body retrieval ๑ ๑ 
Transjugular Intrahepatic 
Portosystemic Shunt (TIPS) 
 

- ๑ 
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System Procedures ช้ันปีท่ี ๑ ช้ันปีท่ี ๒ 
ระดับศักยภาพ ระดับศักยภาพ 

Portal vein embolization 
(PVE) 

๑ ๓ 

Transjugular liver biopsy - ๑ 
Hepatic venous pressure 
gradient measurement 

- ๑ 

Adrenal venous sampling 
(AVS) 

๑ ๒ 

Hemodialysis 
access 
intervention 

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

๑ ๑ 

System Procedures ช้ันปีท่ี ๑ ช้ันปีท่ี ๒ 
ระดับศักยภาพ ระดับศักยภาพ 

Non-
vascular 

Biopsy, FNA Fluoroscopy guidance ๑ ๓ 
Ultrasound guidance ๔ ๔-๕ 
CT guidance ๓ ๔ 

Percutaneous drainage ๔ ๔-๕ 
Percutaneous nephrotomy ๑ ๓ 
Biliary 
intervention 

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

๒ ๓-๔ 

Tumor 
ablation 

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

Lymphatic Lymphangiography ๑ ๑ 
Thoracic duct 
embolization 

- ๑ 

 
โดยศักยภาพโดยรวมของหัตถการทางรังสีรังสีร่วมรักษาของลําตัว แบ่งเป็น  

ระดับท่ี  ๑ : หัตถการท่ีควรรู้จัก หรือเคยเป็นผู้สังเกตการณ์เท่านั้น ไม่จําเป็นต้องปฏิบัติได้  
ระดับท่ี  ๒ : หัตถการท่ีสามารถปฏิบัติได้ภายใต้การดูแลอย่างเต็มท่ี 
ระดับท่ี  ๓ : หัตถการท่ีสามารถปฏิบัติได้ภายใต้การกํากับดูแล 
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ระดับท่ี  ๔ : หัตถการท่ีสามารถปฏิบัติได้โดยไม่ต้องกํากับดูแล 
ระดับท่ี  ๕ : หัตถการท่ีสามารถกํากับดูแลผู้อ่ืนปฏิบัติได้ 

 
๓.๓. Complications of interventional procedure 

๓.๓.๑. Arterial system 
  ๓.๓.๒. Venous system 
  ๓.๓.๓. Non-vascular  

System Complications 

Arterial Common 
complications 

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

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

Remote  
  

Distal embolization 

Contrast/drug allergic reaction 

Vagovagal reflex 
Renal dysfunction (contrast-
induced nephropathy) 

 Procedure Complications 

Specific 
complications 
of visceral 
interventional 
procedures 

Chemoembolization 
of hepatic tumor, 
DEB-TACE 

Post embolization syndrome 

Liver infection/abscess 

Biliary complication/ biloma/ 
stricture 

Liver dysfunction / failure 
Pulmonary oil embolism 
Non target embolization 

Radioembolization of 
liver tumor 

Radiation pneumonitis 
Radiation gastritis, enteritis 

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

Non target embolization 
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Non traumatic 
embolization: GI 
bleeding 

Non target embolization 

Non traumatic 
embolization: 
Hemoptysis 

Non target embolization 

Transverse myelitis 

Other non traumatic 
embolization 

Non target embolization 

Partial splenic 
embolization for 
hypersplenism 

Splenic infection/abscess 

Uterine fibroid 
embolization 

Post procedural pain (pelvic 
pain) 

Ovarian dysfunction 

Renal tumor 
embolization  

Non target embolization 

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

During procedural pain 

Balloon rupture 

Stent displacement/ migration 

In-stent restenosis or 
thrombosis 

Vascular 
malformation (renal,  
pelvic, etc) 

Non target embolization 

Pulmonary angiogram 
and procedures (AVM, 
Pulmonary embolism) 

Non target embolization,  

Cardiovascular complication 

 Procedure Complications 

Specific 
complications 

Arteriogram Dissection, embolism, 
vasospasm 
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of peripheral 
interventional 
procedures 

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

Endovascular stent Migration, acute thrombosis 

Thrombolysis Local bleeding, distant 
bleeding, embolism 

Mechanical 
thrombectomy 

Distal embolism, vessel wall 
injury, hemoglobinuria 

Artherectomy Distal embolism 

Embolization-Trauma Non-target embolization 

Embolization-Non-
Trauma 

Non-target embolization 

 Procedure Complications 

Specific 
complications 
of aortic 
interventional 
procedures 

Aortogram Dissection, embolism 

Thoracic aortic stent 
graft 

Migration, acute thrombosis 

Abdominal aortic 
stent graft 

Migration, acute thrombosis, 
visceral organ ischemia 

Embolization of 
endoleak  

Non-target embolization 

Venous  Procedure Complications 

Central venous 
catheters 

Double lumen Bleeding, hematoma 
Arterial injury 
Venous Thrombosis 
Air emboli 
Cardiac arrythmia 

Tunneled-dialysis 
catheter 
Venous port 
PICC 

Venous 
intervention 

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

IVC Filter Retrieval 
Foreign body retrieval 
Transjugular 
Intrahepatic 

Bleeding, hematoma 
Cardiac arrythmia 



 

 

 

หลกัสตูรการฝึกอบรมแพทยป์ระจาํบ้านอนุสาขารงัสร่ีวมรกัษาของลาํตวั  คณะแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์                                            ๕๓ 

Portosystemic Shunt 
(TIPS) 

Venous injury / thrombosis 

Portal vein 
embolization (PVE) 

Bleeding, hematoma 
 Arterial injury, Non-target 
embolization  

Transjugular liver 
biopsy 

Bleeding, hematoma 
Cardiac arrythmia 
Venous injury / thrombosis 

Hepatic venous 
pressure gradient 
measurement 

Bleeding, hematoma 
Cardiac arrythmia 
Venous injury / thrombosis 

Adrenal venous 
sampling (AVS) 

Bleeding, hematoma 
Venous injury  

Hemodialysis 
access 
intervention 

Venoplasty-balloon Bleeding, hematoma, venous 
injury 

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

Mechanical 
Thrombectomy  

Bleeding, hematoma, venous 
injury, emboli, cardiac 
arrythmia 
 

Thrombolysis and 
infusion therapy 
Non vascular procedure 

Common complications Puncture site 
Hematoma, Bleeding, Pseudoaneurysm 

 Procedure Complications 

Specific complications of 
visceral interventional 
procedures 

Tumor ablation Post ablation syndrome 

Liver infection/abscess 

Biliary complication, biloma 

Vascular injury 

Adjacent organ injury: stomach, 
bowel, gallbladder, diaphragm, 
lung, etc.  
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Skin burn 

Pneumothorax, pleural effusion 

Tumor seeding 

Percutaneous 
drainage: abscess 
drainage, biliary 
drainage, 
cholecystostomy  

Sepsis 

Post procedural pain 

Catheter malfunction: clogging, 
dislodgement, leakage 

Percutaneous 
biopsy 

Pneumothorax, hemothorax 

Pulmonary air embolism 

Vascular injury 

 
 

 
                                                        



 

 

 

หลกัสตูรการฝึกอบรมแพทยป์ระจาํบ้านอนุสาขารงัสร่ีวมรกัษาของลาํตวั  คณะแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์                                            ๕๕ 

ภาคผนวกท่ี ๔.๓ 
ความรู้ด้านบูรณาการท่ัวไป 

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

 เนื้อหาวิชาเป็นความรู้ท่ีบูรณาการศาสตร์ต่างๆท่ีเก่ียวข้องกับการประกอบวิชาชีพเวชกรรม  
และการบริการทางการแพทย์ด้านรังสีวิทยา ตลอดจนความรู้ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ท่ีเสริมสร้างปัญญา เจตคติและความเข้าใจต่อเพ่ือนมนุษย์และสังคม เนื้อหาวิชา ดังนี้ 

๑. ความรู้ด้านกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
๑.๑. หลักกฎหมายท่ัวไป ประมวลกฎหมายอาญา ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 
๑.๒. พระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรมพ.ศ.๒๕๒๕ 
๑.๓. พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติพ.ศ. ๒๕๕๐ ฉบับท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
๑.๔. พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ 
๑.๕. พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ ฉบับท่ี ๒ แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๕๔๑ 
๑.๖. พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๑.๗. พระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๑.๘. พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ ฉบับท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
๑.๙. ข้อบังคับและประกาศของแพทยสภา 

๑.๑๐. ประกาศสิทธิของผู้ป่วย สิทธิเด็ก สิทธิของผู้พิการและทุพพลภาพและสิทธิมนุษยชน 
๒. ความรู้ด้านเวชสารสนเทศและกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 

๒.๑. ความรู้พ้ืนฐานด้านเวชสารสนเทศท่ีเก่ียวข้องกับรังสีวิทยา 
๒.๒. กฎหมายด้านเวชสารสนเทศ 

- พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์พ.ศ. ๒๕๔๔ 
- พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

     ๓. ความรู้ด้านความปลอดภัยของผู้ป่วย 
- เนื้อหาหลักสูตรอ้างอิงจาก WHO patient safety curriculum guide  

               ๔. ความรู้ด้านการจัดการด้านคุณภาพ 
-  Hospital accreditation 
- JCI 

๕. ความรู้ด้านการจัดการความเสี่ยงเม่ือเกิดปัญหาทางการแพทย์ 
- Risk management 

๖. ความรู้ด้านมาตรฐานรหัสทางการแพทย์ท่ีเก่ียวข้องกับรังสีวิทยา 
- ICD 10-TM 

๗. ความรู้ด้านมาตรฐานสากลท่ีเก่ียวกับรังสีวิทยา 
- DICOM 
- PACS 
- HL7 
- Radiation protection 

 



 

 

 

หลกัสตูรการฝึกอบรมแพทยป์ระจาํบ้านอนุสาขารงัสร่ีวมรกัษาของลาํตวั  คณะแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์                                            ๕๖ 

๘. อนุสาขาฯ กําหนดให้แพทย์ประจําบ้านร่วมเข้าเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์และการบริหาร 
จัดการสําหรับแพทย์ในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก คณะแพทยศาสตร์  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซ่ึงครอบคลุมหัวข้อความรู้ด้านการบูรณาการท่ัวไป  

-  การทํางานของแพทย์ประจําบ้านในโรงพยาบาลสงขลานครินทร์และความเสี่ยงต่อการฟ้องร้อง 
- บทบาทหน้าท่ีขององค์กรแพทย์ 
- ระเบียบการบริหารงานบุคคลและสวัสดิการ 
- ความรู้เก่ียวกับบัญชียาหลัก RUD 
- การสรุปวินิจคําวินิจฉัยโรคและสาเหตุการตายตามระบบ ICD-10 
- Patient safety 
- Palliative care 
- Non-Technical skill 
- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติ ACLS 
- เวชจริยศาสตร์ 
- Health Economics 
- Hospital Accreditation(HA) 
- การดูแลตนเองของแพทย์ Physician Health 
- การแพทย์ทางเลือก Complementary and Alternative Medicine 

 
 
 

 



 

 

 

หลกัสตูรการฝึกอบรมแพทยป์ระจาํบ้านอนุสาขารงัสร่ีวมรกัษาของลาํตวั  คณะแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์                                            ๕๗ 

ภาคผนวก ๔.๔  
การวัดและประเมินผลระหว่างการฝึกอบรมของแต่ละช้ันปี 

 
  สามารถทําได้โดย 
๑. ประเมินสมรรถนะ EPA  

- ประเมินโดยอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรมอย่างน้อย ๒ ท่าน ทุก ๑๒ สัปดาห์ ระหว่าง 
  การฝึกอบรม 
- End-of-year global assessment  
  (เกณฑ์การเลื่อนชั้นตามมิติการประเมินระหว่างการฝึกอบรมของแต่ละชั้นปี)  

๒. ประเมิน Work-base assessment 
• Direct observation procedural skill [ภาคผนวก ๑๒.๑:แบบประเมิน DOPS] 
• Mini-IPX ตามแบบฟอร์มการประเมินในภาคผนวก ๕.๒ 
• Mini-CEX ตามแบบฟอร์มการประเมินในภาคผนวก ๕.๓ 

- Vascular interventional radiology 
- Non-vascular interventional radiology 

  
Procedure ช้ันปีท่ี ๑ ช้ันปีท่ี ๒ 

Vascular Imagings 
CTA, MRA or Doppler ในโรคหรือภาวะ
ท่ีไม่ซับซ้อนและพบได้บ่อย 

Level ๔  

CTA, MRA or Doppler ในโรคหรือภาวะ
ท่ีมีความซับซ้อน 

Level ๔ 

Vascular Intervention 
TACE Level ๔ Level ๔-๕ 
Central Venous Catheter Level ๔ Level ๔-๕ 
Visceral Arterial Intervention Level ๓ Level ๔ 
Venous Intervention Level ๓ Level ๔ 
Non-Vascular Intervention 
Biopsy or FNA Level ๔ Level ๔-๕ 
Percutaneous Drainage Level ๔ Level ๔-๕ 
Biliary Intervention Level ๓ Level ๔ 
Tumor Ablation Level ๓ Level ๔ 

 
โดยระดับศักยภาพความรู้ท่ีเก่ียวกับรังสีวิทยาวินิจฉัยโรคหลอดเลือด (Vascular Imagings) โดยรวมแบ่งเป็น 

ระดับท่ี  ๑: สามารถปฏิบัติงาน ในการเลือก imaging protocol การใช้ contrast agent ให้การวินิจฉัย 
                         หรือวินิจฉัยแยกโรคได้อย่างเหมาะสม ภายใต้การควบคุมของอาจารย์อย่างใกล้ชิด 

ระดับท่ี  ๒: สามารถปฏิบัติงาน ในการเลือก imaging protocol การใช้เครื่องมือ และ contrast agent  
                         ให้การวินิจฉัยหรือวินิจฉัยแยกโรคได้อย่างเหมาะสมภายใต้การชี้แนะของอาจารย์ 
 



 

 

 

หลกัสตูรการฝึกอบรมแพทยป์ระจาํบ้านอนุสาขารงัสร่ีวมรกัษาของลาํตวั  คณะแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์                                            ๕๘ 

ระดับท่ี  ๓: สามารถปฏิบัติงาน ในการเลือก imaging protocol การใช้เครื่องมือ และ contrast ให้ 
               การวินิจฉัยหรือวินิจฉัยแยกโรคได้อย่างเหมาะสม โดยอาจขอหรือไม่ขอคําชี้แนะจากอาจารย์ 
ระดับท่ี  ๔: สามารถปฏิบัติงาน ในการเลือก imaging protocol การใช้เครื่องมือและ contrast ให้การ  
               วินิจฉัยหรือวินิจฉัยแยกโรคได้อย่างเหมาะสมสามารถปฏิบัติงาน และให้การวินิจฉัยหรือ 
               วินิจฉัยแยกโรคได้เอง และสามารถให้การชี้แนะหรือควบคุมผู้ท่ีมีประสบการณ์น้อยกว่าได้ 

 
โดยระดับศักยภาพของหัตถการทางรังสีรังสีร่วมรักษาของลําตัว (Vascular Intervention/ Non-Vascular 
Intervention) โดยรวมแบ่งเป็น  

ระดับท่ี  ๑: หัตถการท่ีควรรู้จัก หรือเคยเป็นผู้สังเกตการณ์เท่านั้น ไม่จําเป็นต้องปฏิบัติได้  
ระดับท่ี  ๒: หัตถการท่ีสามารถปฏิบัติได้ภายใต้การดูแลอย่างเต็มท่ี 
ระดับท่ี  ๓: หัตถการท่ีสามารถปฏิบัติได้ภายใต้การกํากับดูแล 
ระดับท่ี  ๔: หัตถการท่ีสามารถปฏิบัติได้โดยไม่ต้องกํากับดูแล 
ระดับท่ี  ๕: หัตถการท่ีสามารถกํากับดูแลผู้อ่ืนปฏิบัติได้ 

 
Vascular Imagings 
• Doppler ultrasound 

 

โรคท่ีไม่ซับซ้อน 
 

• Deep venous thrombosis 
• Carotid artery 
• Abdominal aortic aneurysm 

โรคท่ีซับซ้อน 
 

• Renal artery stenosis 
• Chronic venous insufficiency  
• Budd-Chiari syndrome 
• Post-transsplanted liver and kidneys 

• CTA and MRA  
โรคท่ีไม่ซับซ้อน 
 

• Acute aortic syndrome ;  
- aneurysm 
- dissection 
- IMH 
- PAU 

โรคท่ีซับซ้อน 
 

• Vasculitis 
• Post-aortic stent graft 
• Venous disease ; May-Thurner syndrome 

 
๓. Self-assessment and reflections  
๔. Portfolio and log book  
๕. Review of reports  
 
 



 

 

 

หลกัสตูรการฝึกอบรมแพทยป์ระจาํบ้านอนุสาขารงัสร่ีวมรกัษาของลาํตวั  คณะแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์                                            ๕๙ 

๖. การเลื่อนชั้นปีโดยใช้การสอบ Multiple-choice question (MCQ)     
- เกณฑ์การสอบผ่านคือร้อยละ ๕๐  
- ถ้าได้คะแนนไม่ถึงร้อยละ ๕๐ ให้สถาบันจัดสอบใหม่ภายใน ๑ เดือน  
- ถ้าสอบใหม่ได้คะแนนไม่ถึงร้อยละ ๕๐ ให้ทํารายงานในหัวข้อตามท่ีคณะกรรมการ 
  บริหารหลักสูตรของแต่ละสถาบันกําหนด  

    ๗. Summative assessment  
-  วิธีการสอบ case based discussion เม่ือสิ้นสุดการฝึกอบรมชั้นปี ๒   
-  เกณฑ์การสอบผ่าน คือ ร้อยละ ๖๐  
-  ถ้าได้คะแนนไม่ถึงร้อยละ ๖๐ ให้สอบใหม่ภายใน ๑ เดือน  
-  ถ้าสอบใหม่ได้คะแนนไม่ถึงร้อยละ ๖๐ ให้ทํารายงานในหัวข้อตามท่ีคณะกรรมการ 

บริหารหลักสูตรของแต่ละสถาบันกําหนด 
 

 
 
 
 
 

แบบฟอร์มการให้คะแนน Summative  
แพทย์ประจําบ้านอนุสาขารังสีร่วมรักษาของลําตัว ช้ันปีท่ี ๒ 

 

การให้คะแนน คะแนน คะแนนท่ีได ้
Approach/ Description ๒๐  
Knowledge ๑๕  
Diagnosis/ Diff. Diagnosis ๑๕  
Management ๕๐  

Total ๑๐๐  
 
 
 
 
 
 



 

 

 

หลกัสตูรการฝึกอบรมแพทยป์ระจาํบ้านอนุสาขารงัสร่ีวมรกัษาของลาํตวั  คณะแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์                                            ๖๐ 

ภาคผนวก ๔.๕ 
เกณฑ์การเล่ือนช้ันตามมิติการประเมินระหว่างการฝึกอบรมของแต่ละช้ันปี 

 
มิติท่ี ๑  ประเมินสมรรถนะ EPA ตามท่ี อฝส.กําหนดโดยอาจารย์  
 ช้ันปีท่ี ๑  

Level 
ผ่าน/ไม่

ผ่าน 
ช้ันปีท่ี ๒ 
Level 

ผ่าน/ไม่
ผ่าน 

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  การรายงานผลการสอบจัดโดยสถาบัน   

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

ประเมินการเล่ือนช้ันปี  �  �  

Summative assessment    �  

 
 
มิติท่ี ๓  การรายงานประสบการณ์เรียนรู้จากผู้ป่วย Portfolio/ logbook 

System Procedures ช้ันปีท่ี ๑ ช้ันปีท่ี ๒ 
จํานวน

เคส 
Require
ment 

จํานวน
เคส 

Require
ment 

Arterial Visceral Chemoembolization of 
hepatic tumor 

 ๒๐  ๒๐ 

DEB-TACE  ๑  ๑ 
Radioembolization of 
liver tumor 
 

 -  - 



 

 

 

หลกัสตูรการฝึกอบรมแพทยป์ระจาํบ้านอนุสาขารงัสร่ีวมรกัษาของลาํตวั  คณะแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์                                            ๖๑ 

มิติท่ี ๓  การรายงานประสบการณ์เรียนรู้จากผู้ป่วย Portfolio/ logbook 
System Procedures ช้ันปีท่ี ๑ ช้ันปีท่ี ๒ 

จํานวน
เคส 

Require
ment 

จํานวน
เคส 

Require
ment 

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

 ๓  ๕ 

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

 ๓  ๕ 

Partial splenic 
embolization for 
hypersplenism 

 -  - 

Uterine fibroid 
embolization 

 -  - 

Renal tumor 
embolization  

 -  ๑ 

Angioplasty (celiac, 
SMA, renal artery) 

 ๑  ๒ 

Angioplasty (portal vein 
,hepatic vein) 

 -  - 

Vascular malformation 
(renal, pelvic, etc) 

 -  ๑ 

Pulmonary angiogram 
and procedures (AVM, 
Pulmonary embolism) 

 -  ๑ 

Arteriogram 
 

 ๓  ๕ 

Peripheral Balloon angioplasty  ๓  ๕ 
Endovascular stent  ๓  ๕ 
Thrombolysis  -  ๑ 
Mechanical 
thrombectomy 

 -  ๑ 

Artherectomy  -  ๑ 
Embolization-Trauma  ๓  ๕ 
Embolization-Non-
Trauma 

 ๒  ๔ 
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มิติท่ี ๓  การรายงานประสบการณ์เรียนรู้จากผู้ป่วย Portfolio/ logbook 
System Procedures ช้ันปีท่ี ๑ ช้ันปีท่ี ๒ 

จํานวน
เคส 

Require
ment 

จํานวน
เคส 

Require
ment 

Aortogram  ๓  ๕ 
Aortic Thoracic aortic stent 

graft 
 -  ๑ 

Abdominal aortic stent 
graft 

 -  ๑ 

Embolization of 
Endoleak  

 ๑  ๒ 

Venous Central 
venous 
catheters 

Double lumen  ๑  ๒ 

 Tunneled-dialysis 
catheter 

 ๔  ๘ 

 Venous port  -  - 

 PICC  ๓  ๕ 
 Venous 

intervention 
IVC filter insertion    ๓  ๕ 

 IVC filter retrieval  ๑  ๒ 

 Foreign body retrieval  -  ๑ 

  Transjugular 
Intrahepatic 
Portosystemic Shunt 
(TIPS) 

 -  - 

  Portal vein 
embolization (PVE) 

 ๑  ๑ 

  Transjugular liver biopsy  -  - 

  Hepatic venous 
pressure gradient 
measurement 

 -  - 

  Adrenal venous 
sampling (AVS) 

 ๓  ๕ 

 Hemodialysis 
access 
intervention 

Venoplasty-balloon  ๑๐  ๑๕ 

Venous stent  ๓  ๕ 
Mechanical 
Thrombectomy  

 -  - 
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มิติท่ี ๓  การรายงานประสบการณ์เรียนรู้จากผู้ป่วย Portfolio/ logbook 
System Procedures ช้ันปีท่ี ๑ ช้ันปีท่ี ๒ 

จํานวน
เคส 

Require
ment 

จํานวน
เคส 

Require
ment 

Thrombolysis and 
infusion therapy 

 ๓  ๕ 

System Procedures ช้ันปีท่ี ๑ ช้ันปีท่ี ๒ 
จํานวน

เคส 
Require
ment 

จํานวน
เคส 

Require
ment 

Non-
vascular 

Biopsy, FNA Fluoroscopy guidance  -  ๓๒ 

Ultrasoubd guidance  ๑๐  ๒๐ 
CT guidance  ๒  ๕ 

Percutaneous drainage  ๑๐  ๒๐ 
Percutaneous nephrotomy  ๓  ๕ 
Biliary 
intervention 

PTBD  ๕  ๑๐ 
Biliary stent  -  - 
Cholangioplasty  -  - 
Percutaneous 
Cholecystostomy 

 -  ๑ 

Tumor 
ablation 

Alcohol injection  ๒  ๕ 
RFA, MWA  ๕  ๑๐ 
Cryoablation  -  - 
IRE  -  - 

Lymphatic Lymphangiography  -  - 
Thoracic duct 
embolization 

 -  - 

 

มิติท่ี ๔  การรายงานประสบการณ์วิจัย 
 1st year ทํา/ไม่ทํา 2nd year ทํา/ไม่ทํา 
จัดเตรียมคําถามวิจัยและติดต่ออาจารย์ท่ีปรึกษา �    
จัดทําโครงร่างงานวิจัย �    
ขออนุมัติจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย และ 
ขอทุนสนับสนุนงานวิจัยจากแหล่งทุนท้ังภายในและ
นอกสถาบัน  
 

�    
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มิติท่ี ๖  การรายงานประสบการณ์เรียนรู้จาก Counselling และ non-technical skills workshop 
 1st year เข้าร่วม/ 

ไม่เข้าร่วม 
2nd year เข้าร่วม/ 

ไม่เข้าร่วม 

๑. Radiation safety �    
๒. Infectious control �    
๓. Contrast media �    
๔. Effective communication skills �    
๕. Quality management & leadership   �  

*เกณฑ์การผ่าน/ไม่ผ่านข้ึนกับสถาบันฯ เช่น ผ่านการเรียน, การอบรม หรือการสอบ 
 
 
 
 

จัดทํารายงานวิจัยฉบับร่างให้อาจารย์ท่ีปรึกษา
ปรับแก้ไข 

  �  

ส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ต่อสถาบัน เพ่ือส่งต่อไป
ยังราชวิทยาลัยฯ ให้ 

  �  

ทําการประเมินผล สําหรับประกอบคุณสมบัติการ
เข้าสอบเพ่ือวุฒิบัตรภาคปฏิบัติข้ันสุดท้าย 

  �  

เสนอผลงานวิจัยปากเปล่าต่อราชวิทยาลัย หรือ 
คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯอนุสาขารังสี
ร่วมรักษาของลําตัว หรือสมาคมวิชาชีพ            

  �  

มิติท่ี ๕  การร่วมกิจกรรมประชุมวิชาการทางรังสีร่วมรักษาของลําตัว 
 1st year  

(minimum 
requirement) 

จํานวนครั้ง 
ท่ีร่วมจริง 

2nd year  
(minimum 

requirement) 

จํานวนครั้ง 
ท่ีร่วมจริง 

การประชุมภายในสถาบัน ๑  ๑  
การประชุมท่ีจัดโดยสมาคม หรือ ราช
วิทยาลัยฯ 

๑  ๑  

การประชุมระหว่างสถาบัน ๑  ๑  
การประชุมอ่ืนๆ     
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มิติท่ี ๗  การประเมินสมรรถนะด้าน Professionalism และ interpersonal and communication 
skills โดยอาจารย์และผู้ร่วมงาน (multi-source feedback) 
 1st year เข้าร่วม/ 

ไม่เข้าร่วม 
2nd year เข้าร่วม/ 

ไม่เข้าร่วม 
๑. Interpersonal skill �    
๒. Radiation safety �    
๓. Quality management & leadership   �  
๔. Cost consciousness medicine   �  
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ภาคผนวก ๕ 
 
 

ภาคผนวก ๕.๑ แบบฟอร์มการประเมินตามเกณฑ์หลักสูตรอบรมแพทย์ประจําบ้าน (EPA) 
ภาคผนวก ๕.๒ แบบประเมิน Mini-IPX 
ภาคผนวก ๕.๓ แบบประเมิน Mini-CEX 
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ภาคผนวก ๕.๑  
แบบฟอร์มการประเมินตามเกณฑ์หลักสูตรอบรมแพทย์ประจําบ้าน (EPA) 

อนุสาขารังสีร่วมรักษาของลําตัว ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

๑. Vascular CTA, MRA and color Doppler  
๒. Vascular interventional radiology 
๓. Non-vascular interventional radiology  

 
Procedure ช้ันปีท่ี ๑ ช้ันปีท่ี ๒ 

๑.Vascular Imagings 
CTA, MRA or Doppler ในโรคหรือภาวะท่ี
ไม่ซับซ้อน* และพบได้บ่อย 

Level ๔   

CTA, MRA or Doppler ในโรคหรือภาวะท่ีมี
ความซับซ้อน* 

Level ๔   

๒.Vascular Intervention 
TACE Level ๔  Level ๔ – ๕ 
Central Venous Catheter Level ๔  Level ๔ – ๕ 
Visceral Arterial Intervention Level ๓  Level ๔ 
Venous Intervention Level ๓  Level ๔ 
๓.Non-Vascular Intervention 
Biopsy or FNA Level ๔ Level ๔ – ๕ 
Percutaneous Drainage Level ๔  Level ๔ – ๕ 
Biliary Intervention Level ๓  Level ๔  
Tumor Ablation Level ๓  Level ๔  

 *โรคท่ีไม่ซับซ้อนและโรคท่ีซับซ้อน ดูรายละเอียดในภาคผนวกท่ี ๔.๔ เกณฑ์การวัดและประเมินผลระหว่างการ
ฝึกอบรมของแต่ละชั้นปีข้อ ๒ 
 
โดยระดับศักยภาพความรู้ท่ีเก่ียวกับรังสีวิทยาวินิจฉัยโรคหลอดเลือด (Vascular Imagings) โดยรวมแบ่งเป็น 

ระดับท่ี  ๑: สามารถปฏิบัติงาน ในการเลือก imaging protocol การใช้ contrast agent ให้การวินิจฉัย 
                         หรือวินิจฉัยแยกโรคได้อย่างเหมาะสม ภายใต้การควบคุมของอาจารย์อย่างใกล้ชิด 

ระดับท่ี  ๒: สามารถปฏิบัติงาน ในการเลือก imaging protocol การใช้เครื่องมือ และ contrast agent  
                         ให้การวินิจฉัยหรือวินิจฉัยแยกโรคได้อย่างเหมาะสมภายใต้การชี้แนะของอาจารย์ 

ระดับท่ี  ๓: สามารถปฏิบัติงาน ในการเลือก imaging protocol การใช้เครื่องมือ และ contrast ให้ 
               การวินิจฉัยหรือวินิจฉัยแยกโรคได้อย่างเหมาะสม โดยอาจขอหรือไม่ขอคําชี้แนะจากอาจารย์ 
ระดับท่ี  ๔: สามารถปฏิบัติงาน ในการเลือก imaging protocol การใช้เครื่องมือและ contrast ให้การ  
               วินิจฉัยหรือวินิจฉัยแยกโรคได้อย่างเหมาะสมสามารถปฏิบัติงาน และให้การวินิจฉัยหรือ 

                         วินิจฉัยแยกโรคได้เอง และสามารถให้การชี้แนะหรือควบคุมผู้ท่ีมีประสบการณ์น้อยกว่าได้ 
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โดยระดับศักยภาพของหัตถการทางรังสีรังสีร่วมรักษาของลําตัว (Vascular Intervention/ Non-Vascular 
Intervention) โดยรวมแบ่งเป็น  

ระดับท่ี  ๑: หัตถการท่ีควรรู้จัก หรือเคยเป็นผู้สังเกตการณ์เท่านั้น ไม่จําเป็นต้องปฏิบัติได้  
ระดับท่ี  ๒: หัตถการท่ีสามารถปฏิบัติได้ภายใต้การดูแลอย่างเต็มท่ี 
ระดับท่ี  ๓: หัตถการท่ีสามารถปฏิบัติได้ภายใต้การกํากับดูแล 
ระดับท่ี  ๔: หัตถการท่ีสามารถปฏิบัติได้โดยไม่ต้องกํากับดูแล 
ระดับท่ี  ๕: หัตถการท่ีสามารถกํากับดูแลผู้อ่ืนปฏิบัติได้ 



 

 

 

หลกัสตูรการฝึกอบรมแพทยป์ระจาํบ้านอนุสาขารงัสร่ีวมรกัษาของลาํตวั  คณะแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์                                            ๖๙ 

ภาคผนวก ๕.๒ 
แบบประเมิน Mini-IPX 

Mini-Imaging Interpretation Exercise (Mini-IPX) 
 

  Date of Assessment 
(DD/MM/YY) 

 

Trainee’s Name                   

   /   /   
 

Assessor’s Name   
 

Year of specialty training:  1       2  

Modality:  CDUS  CTA       MRA 

  

System:  Aorta  Renal artery  Carotid artery 

  Liver  Extremity  Organ transplantation 

Case description:  

Setting: 

Trainee previous experience of case(s):   None       Little          Average  Extensive 
Difficulty of case(s):         Low      Medium      High  
 

Well below 
expectation 
for stage of 
training 

Below 
expectation 
for stage of 
training 

Borderline 
for stage of 
training 

Meets 
expectation 
for stage of 
training 

Above 
expectation 
for stage of 
training 

Well above 
expectation 
for stage of 
training 

Unable 
to 

comme
nt* 

1. Understanding of relevant anatomy 
       

2. Understanding of clinical context 
       

3. Infection prevention and control 
  Unsatisfactory  Satisfactory  Not applicable  

4. Usage of equipment 

 
       

5. Observation of findings 
       

6. Image interpretation 
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Well below 
expectation 
for stage of 
training 

Below 
expectation 
for stage of 
training 

Borderline 
for stage of 
training 

Meets 
expectation 
for stage of 
training 

Above 
expectation 
for stage of 
training 

Well above 
expectation 
for stage of 
training 

Unable 
to 

comme
nt* 

7. Appropriate reference to previous investigations 
       

8. Clarity of report  
       

9. Interaction with patient/staff 
       

10. Judgement/Insight 
       

11. OVERALL CLINICAL JUDGEMENT 
   Rating Description 
 

 
Trainee requires additional support and 
supervision 

Demonstrates little knowledge and lacking ability to evaluate 
issues resulting in only a minimal contribution to the radiology 
report and management plan 

 
 

Trainee requires direct supervision 
Demonstrates some knowledge and limited evaluation of issues 
resulting in a limited report and management plan 

 
 Trainee requires minimal/indirect supervision 

Demonstrates satisfactory knowledge and logical evaluation of 
issues resulting in an acceptable report and management plan 
consistent with early higher training 

 
 

Trainee requires very little/no senior input and 
able to practise independently 

Demonstrates detailed knowledge and good evaluation of 
issues resulting in a succinct report and clear management plan 

*Unable to comment – Please mark this if you have not observed the behaviour and feel unable to comment. 
Further mandatory questions on the following page 
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Assessor’s comments – state areas of good practice and areas for development (mandatory field) 
 

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

 
Trainee’s Signature  Assessor’s Signature 
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ภาคผนวก ๕.๓ 
แบบประเมิน Mini-CEX 

 
๑. EVALUATION FORM FOR VASCULAR INTERVENTION 

- ภายใน ๑๒ เดือนแรกของการฝกึอบรม ต้องไดผ้ลประเมินได้ระดบัศักยภาพระดับ ๔ ในหัตถการ TACE และ Central 
Venous Catheter และ ระดับศักยภาพระดับ ๓ ในหัตถการ Visceral Arterial Intervention และ Venous Intervention  

- ภายใน ๒๔ เดือนของการฝึกอบรม ต้องไดผ้ลประเมินได้ระดับศักยภาพระดับ ๔-๕ ในหัตถการ TACE และ Central 
Venous Catheter และ ระดับศักยภาพระดับ ๔ ในหัตถการ Visceral Arterial Intervention และ Venous Intervention  
 
ชื่อแพทย์ประจําบ้านต่อยอด........................................................................................................ชั้นปีท่ี....................... 
วันท่ี.................................................................... Procedure……………………………………………………………………………. 
 
๑. การจัดหาข้อมลูพ้ืนฐานท่ีสําคัญและจําเป็นในการทําหัตถการทาง vascular intervention ให้เหมาะสมกับผู้ป่วย (EPA-๑)  

� ๑ ประวัติ ตรวจรา่งกาย และLab ท่ีสําคัญและจําเป็นไมค่รบถ้วน  
� ๒ ได้ประวัติ ตรวจรา่งกาย และLab ท่ีสําคัญและจําเป็นครบถ้วน  
� ๓ ได้ประวัติ ตรวจรา่งกาย และLab ท่ีสําคัญครบถ้วน แต่ไม่สามารถสรปุปัญหาและข้อควรระวังไดค้รบถ้วน 
� ๔ ได้ประวัติ ตรวจรา่งกาย Lab ท่ีสําคัญครบถ้วน รวมท้ังสามารถสรุปปัญหาและข้อควรระวังได้ครบถ้วน  

๒. การให้คําปรึกษาและแนะนํา (Consultation and recommendation) เก่ียวกับการทําหัตถการ และการรักษาทาง vascular 
intervention (EPA-๒)  

� ๑ ให้คําปรึกษาและแนะนําท่ีสาํคัญไม่ครบถ้วน  
� ๒ ให้คําปรึกษาและแนะนําท่ีสาํคัญครบถ้วน  
� ๓ ให้คําปรึกษาและแนะนําท่ีสาํคัญครบถ้วน และ สามารถแนะนําทางเลือกอ่ืนในการรักษาได ้
� ๔ ให้คําปรึกษาและแนะนําท่ีสาํคัญครบถ้วน, สามารถแนะนําทางเลือกอ่ืนในการรักษาได,้ สามารถอธิบาย 
       ภาวะแทรกซ้อนจากการทําหัตถการได ้

๓. การขอความยินยอมจากผู้ป่วยก่อนเข้ารับการทําหัตถการทาง vascular intervention (EPA-๓) 
� ๑ ขอให้ผู้ป่วยเซ็นใบยินยอมเลย โดยไม่ได้อธิบาย หรืออธิบายไมถู่กต้องเหมาะสม 
� ๒ อธิบายถึงข้อบ่งช้ีของการตรวจ แล้วจึงขอให้ผู้ป่วยเซ็นใบยินยอม  
� ๓ อธิบายถึงข้อบ่งช้ี ความเสี่ยง และประโยชน์ท่ีผู้ป่วยจะได้รับการตรวจ แล้วจึงขอให้ผู้ป่วยเซ็นใบยินยอม  
� ๔ อธิบายถึงข้อบ่งช้ี ความเสี่ยง และประโยชน์ท่ีผู้ป่วยจะได้รับการตรวจ และทางเลือกอ่ืน แล้วจึงขอให้ 
       ผู้ป่วยเซ็นใบยินยอม 

๔. การเตรียมผู้ป่วยก่อนเข้ารับการทําหัตถการทาง vascular intervention (EPA-๒, EPA-๓)  
� ๑ เตรยีมผูป่้วยก่อนทําหัตถการไดไ้มเ่หมาะสม หรือไม่ครบถ้วน  
� ๒ เตรยีมผูป่้วยก่อนทําหัตถการไดเ้หมาะสม และครบถ้วน  
� ๓ เตรยีมผูป่้วยก่อนทําหัตถการไดเ้หมาะสม และครบถ้วน แต่ทราบข้อควรระวัง ภาวะแทรกซ้อน หรือ 
      ปัญหาท่ีอาจเกิดข้ึน 
� ๔ เตรยีมผูป่้วยก่อนทําหัตถการไดเ้หมาะสมและครบถ้วน ทราบข้อควรระวัง รวมท้ังเตรียมตัวสําหรับการ 
      แก้ปัญหาหรือภาวะแทรกซ้อนท่ีอาจเกิดข้ึน  

๕. การเตรียมผู้ป่วยก่อนไดร้ับการฉีดสารทึบรังสีเข้าหลอดเลือด (EPA-๓) 
� ๑ ทราบข้อบ่งช้ีในการฉีด iodinated contrast medium เข้าหลอดเลือด 
� ๒ ทราบข้อบ่งช้ี ข้อห้ามหรือควรระวังในการฉีด iodinated contrast medium เข้าหลอดเลือด 
� ๓ ทราบข้อบ่งช้ี ข้อห้ามหรือควรระวัง และสามารถเตรียมผู้ป่วยให้พร้อมสําหรับการการฉีด iodinated  
       contrast medium เข้าหลอดเลือดได ้  
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� ๔ ทราบข้อบ่งช้ี ข้อห้ามหรือควรระวัง สามารถเตรียมผู้ป่วยให้พร้อม และเลือกชนิดของ iodinated  
      contrast medium ท่ีใช้ได้เหมาะสม 

๖. การตรวจพบลักษณะความผดิปกติจาก angiogram (EPA-๑) 
� ๑ บอกกายวิภาคของหลอดเลอืดท่ีปกติได ้
� ๒ สามารถบอกตําแหน่งท่ีผดิปกติได ้
� ๓ สามารถบอกลักษณะ ท่ีเฉพาะเจาะจงท่ีผิดปกติได ้
� ๔ สามารถบอกลักษณะ ท่ีเฉพาะเจาะจงท่ีผิดปกติได้ถูกต้อง และสามารถให้การวินิจฉัย จําแนกวินิจฉัย 
      ท่ีน่าจะเป็นได้มากท่ีสดุอย่างถูกต้องเหมาะสม 

๗. มีความรู้ในการเตรียมอุปกรณแ์ละเครื่องมือพ้ืนฐาน ยาและเภสชัภัณฑ์ ท่ีใช้ทําหัตถการทาง vascular intervention กับผู้ป่วย
ได้อย่างเหมาะสม (EPA-๒) 

 ๑ เตรียมอุปกรณ์และเครื่องมอืพ้ืนฐาน ยาและเภสัชภณัฑ์สําหรบัทําหัตถการไม่เหมาะสม หรือไมค่รบถ้วน  
 ๒ เตรียมอุปกรณ์และเครื่องมอืพ้ืนฐาน ยาและเภสัชภณัฑ์สําหรบัทําหัตถการได้เหมาะสมและครบถ้วน 
 ๓ เตรียมอุปกรณ์และเครื่องมอืพ้ืนฐาน ยาและเภสัชภณัฑ์สําหรบัทําหัตถการได้เหมาะสมและครบถ้วน  
       แต่ไม่สามารถอธิบายข้อดี ข้อเสีย และทางเลือกอ่ืนในการรักษา  
 ๔ เตรียมอุปกรณ์และเครื่องมอืพ้ืนฐาน ยาและเภสัชภณัฑ์สําหรบัทําหัตถการได้เหมาะสมและครบถ้วน  
       รวมท้ังสามารถอธิบายข้อดี ข้อเสีย และทางเลือกอ่ืนในการรักษา  

๘. มีความรู้และทักษะในการทําหัตถการทาง vascular intervention กับผู้ป่วยได้อย่างเหมาะสม (EPA-๔) 
 ๑ ไมส่ามารถทําหัตการได้เองภายใต้การแนะนําของอาจารย์อยา่งใกล้ชิด 
 ๒ สามารถทําหัตถการได้เองภายใต้การช้ีแนะของอาจารย์อย่างใกล้ชิด 
 ๓ สามารถทําหัตถการได้เองโดยมีอาจารย์ให้ความช่วยเหลือเมือ่ต้องการ 
 ๔ สามารถทําหัตถการได้เองและควบคุมผู้ท่ีมีประสบการณ์น้อยกว่า 

๙. ให้คําแนะนําสําหรับการตรวจเพ่ิมเติม หรือทําหัตการอย่างอ่ืนท่ีจําเป็นไดเ้หมาะสม (appropriate next steps) ขณะทํา
หัตถการ (EPA-๒, EPA-๔) 
  � ๑ ไมส่ามารถให้คําแนะนําได ้

� ๒ ให้คําแนะนําสาํหรับหัตการได้ แต่ไมเ่หมาะสม หรือไม่ถูกต้องครบถ้วน  
� ๓ ให้คําแนะนําและทําหัตการเพ่ิมเติมท่ีจําเป็นได้เหมาะสม แตไ่มส่ามารถบอกเหตผุล ข้อดีหรือข้อเสีย  
      และทางเลือกอ่ืน    
� ๔ ให้คําแนะนําและทําหัตการเพ่ิมเติมท่ีจําเป็นได้เหมาะสม พร้อมระบุเหตผุล ข้อดีหรือข้อเสีย และ 
      ทางเลือกในการรักษา 

๑๐. ทักษะด้านการสื่อสารในการรายงานผลการทําหัตถการทาง vascular intervention ท่ีถูกต้อง กระชับ เข้าใจง่าย สอดคล้อง
กับท่ีได้ทบทวนฟิล์ม (review) กับอาจารย์ (EPA-๕) 

� ๑ มีการรายงานผลไม่สอดคล้องกับท่ีได้ทบทวนฟิล์ม (review) กับอาจารย์เป็นส่วนใหญ ่
� ๒ มีการรายงานผลไม่สอดคล้องกับท่ีได้ทบทวนฟิล์ม (review) กับอาจารย์บางส่วน แต่มีความสําคัญและ 
      มีผลต่อผู้ป่วย 
� ๓ มีการรายงานผลไม่สอดคล้องกับท่ีได้ทบทวนฟิล์ม (review) กับอาจารย์บางส่วน แต่ไมม่ีผลต่อผูป่้วย 
� ๔ มีการรายงานผลสอดคล้องกับท่ีได้ทบทวนฟิล์ม (review) กับอาจารย์ แตผ่ลรายงานฟิลม์ยังใช้ภาษาได ้
      ไม่กระชับ/ยังต้องปรับปรุง 
� ๕ มีการรายงานผลสอดคล้องกับท่ีได้ทบทวนฟิล์ม (review) กับอาจารย์และใช้ภาษาได้ถูกต้อง กระชับ 

๑๑. การสื่อสารกับผู้ป่วยและญาต ิ(EPA-๕) 
� ๑ ไมส่ื่อสารกับผู้ป่วยหรือญาต ิและอาจารย์ผู้ควบคุมการตรวจ 
� ๒ สื่อสารด้วยภาษา หรือใจความท่ีไม่ถูกต้องเหมาะสม 
� ๓ สื่อสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสม แตไ่ม่แสดงถึงความเห็นอกเห็นใจต่อผู้ป่วย  
� ๔ สื่อสารกับผู้ป่วยอย่างเหมาะสม และแสดงให้เห็นถึงความเห็นอกเห็นใจต่อผู้ป่วย 
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๑๒. การสื่อสารกับผู้ร่วมงาน อาจารย์ผูค้วบคุมการตรวจ และแพทยท่ี์เก่ียวข้อง (EPA-๕, EPA-๖) 
� ๑ไมส่ื่อสารกับผูร้่วมงาน อาจารย์ผู้ควบคุมการตรวจ และแพทยท่ี์เก่ียวข้อง 
� ๒ สื่อสารกับผูร้่วมงาน อาจารย์ผู้ควบคุมการตรวจ และแพทย์ท่ีเก่ียวข้องได้แต่ไม่ชัดเจน 
� ๓ สื่อสารกับผูร้่วมงาน อาจารย์ผู้ควบคุมการตรวจ และแพทย์ท่ีเก่ียวข้องได้ดีเป็นส่วนใหญ ่
� ๔ สื่อสารกับผูร้่วมงาน อาจารย์ผู้ควบคุมการตรวจ และแพทย์ท่ีเก่ียวข้องได้ดี ชัดเจนและถูกต้องตลอดเวลา 

๑๓. การตระหนักถึงสถานการณ์ ปัญหาปัญหา หรือ complications ท่ีเกิดข้ึนในขณะทําหัตถการทาง vascular intervention 
(EPA-๔) 

 ๑ ไมต่ระหนักถึงสถานการณ์และปัญหาท่ีเกิดข้ึนขณะทําหัตถการ 
 ๒ ตระหนักถึงปัญหาท่ีเกิดข้ึน แต่ไมส่ามารถบอกวิธีแก้ไขปัญหา หรือต้องไดร้ับการแนะนําและควบคุม 
       ของอาจารย์อย่างใกล้ชิด  
 ๓ ตระหนักถึงปัญหาท่ีเกิดข้ึน สามารถเตรียมการการป้องกัน และ/หรือรักษาภาวะแทรกซ้อนได้อยา่ง 
       เหมาะสม โดยอาจขอหรือไม่ขอคาช้ีแนะจากอาจารย์  
 ๔ ตระหนักถึงปัญหาท่ีเกิดข้ึน สามารถเตรียมการการป้องกัน และ/หรือรักษาภาวะแทรกซ้อนจากหัตการ           
       ทางรังสีร่วมรักษาของลําตัวได้เอง และสามารถให้การช้ีแนะหรือควบคุมผู้ท่ีมีประสบการณ์น้อยกว่าได ้

๑๔. การให้การดูแล และตระหนักถึงผลข้างเคียงท่ีอาจเกิดข้ึนต่อผูป่้วยภายหลังการทําหัตถการทาง vascular intervention 
(EPA-๔) 

 ๑ ไมส่ามารถดูแลผู้ป่วย หรือตระหนักถึงผลข้างเคียงท่ีอาจเกิดข้ึนต่อผู้ป่วยภายหลังการทําหัตถการ 
 ๒ ตระหนักถึงผลข้างเคียงท่ีอาจเกิดข้ึนต่อผู้ป่วยภายหลังการทําหัตถการ แตไ่มส่ามารถบอกข้ันตอนการ 
       เฝ้าระวังและวิธีแก้ไขปัญหา หรือต้องไดร้ับการแนะนําและควบคุมของอาจารย์อย่างใกล้ชิด  
 ๓ ตระหนักถึงผลข้างเคียงท่ีอาจเกิดข้ึนต่อผู้ป่วยภายหลังการทําหัตถการ สามารถเตรยีมการการป้องกัน  
       และ/หรือให้การดูแลรักษาได้อย่างเหมาะสม โดยอาจขอหรือไม่ขอคาช้ีแนะจากอาจารย์  
 ๔ ตระหนักถึงผลข้างเคียงท่ีอาจเกิดข้ึนต่อผู้ป่วยภายหลังการทําหัตถการ สามารถเตรยีมการการป้องกัน  
       และ/หรือให้การดูแลรักษาได้เองอย่างเหมาะสม และสามารถให้การช้ีแนะหรือควบคุมผู้ท่ีมีประสบการณ ์
       น้อยกว่าได ้

๑๕. ความรับผิดชอบต่องานท่ีไดร้บัมอบหมายและความตรงต่อเวลา (EPA-๖) 
� ๑ ไม่รบัผิดชอบในหน้าท่ี ท่ีได้รบัมอบหมาย  
� ๒ รับผดิชอบในหน้าท่ี ท่ีได้รับมอบหมาย ไม่ครบถ้วนหรือไม่ทันกําหนดเวลา หรือทําให้เกิดผลกระทบต่อ  
      การรักษาผู้ป่วย 
� ๓ รับผดิชอบในหน้าท่ี ท่ีได้รับมอบหมาย ไม่ครบถ้วนหรือมีความล่าช้า แตไ่ม่มผีลกระทบสาํคัญตอ่การ 
       รักษาผู้ป่วย 
� ๔ รับผดิชอบในหน้าท่ี ท่ีได้รับมอบหมายอย่างเต็มท่ี และตรงต่อเวลา 

 
ระดับศักยภาพโดยรวม  

�  Level ๑ −−−− ขาดความรับผิดชอบในหน้าท่ี ไม่สามารถปฏิบัติงานได้  
�  Level ๒ −−−− มีความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับหัตถการทางรังสีร่วมรักษาของลําตัว  
�  Level ๓ −−−− สามารถปฏิบัติงานได้ ภายใต้การชี้แนะของอาจารย์อย่างใกล้ชิด 
�  Level ๔ −−−− สามารถปฏิบัติงานได้เอง โดยไม่ขอคําชี้แนะจากอาจารย์ 
�  Level ๕ −−−− สามารถปฏิบัติงานได้เอง และสามารถให้การชี้แนะหรือควบคุมผู้ท่ีมีประสบการณ์น้อยกว่าได้ 
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ข้อคิดเห็นของผู้ประเมิน(ข้อดีและจุดท่ีควรพัฒนาของผู้เข้ารับการฝกึอบรม) 
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๒. EVALUATION FORM FOR NON-VASCULAR INTERVENTION 

- ภายใน ๑๒ เดือนแรกของการฝกึอบรม ต้องไดผ้ลประเมินได้ระดบัศักยภาพระดับ ๔ ในหัตถการ ในหัตถการ Biopsy 
or FNA และ Percutaneous Drainage และ ระดับศักยภาพระดบั ๓ ในหัตถการ Biliary Intervention และ Tumor Ablation  

- ภายใน ๒๔ เดือนของการฝึกอบรม ต้องไดผ้ลประเมินได้ระดับศักยภาพระดับ ๔-๕ ในหัตถการ ในหัตถการ Biopsy or 
FNA และ Percutaneous Drainage และ ระดับศักยภาพระดับ ๔ ในหัตถการ Biliary Intervention และ Tumor Ablation  
 
ชื่อแพทย์ประจําบ้านต่อยอด..............................................................................ชั้นปีท่ี................................................ 
 
วันท่ี.................................................................. Procedure……………………………………..……………………………………. 
 

๑. การจัดหาข้อมลูพ้ืนฐานท่ีสําคัญและจําเป็นในการทํา non-vascular intervention ให้เหมาะสมกับผู้ป่วย (EPA-๑)              
 � ๑ ประวัติ ตรวจรา่งกาย และ Lab ท่ีสําคัญและจําเป็นไม่ครบถ้วน  

� ๒ ได้ประวัติ ตรวจรา่งกาย และ Lab ท่ีสําคัญและจําเป็นครบถ้วน  
� ๓ ได้ประวัติ ตรวจรา่งกาย และ Lab ท่ีสําคัญครบถ้วน แต่ไมส่ามารถสรุปปัญหาและข้อควรระวังได้ครบถ้วน 
� ๔ ได้ประวัติ ตรวจรา่งกาย Lab ท่ีสําคัญครบถ้วน รวมท้ังสามารถสรุปปัญหาและข้อควรระวังได้ครบถ้วน  

๒. การให้คําปรึกษาและแนะนํา (Consultation and recommendation) เก่ียวกับการทําหัตถการ และการรักษาทาง non-
vascular intervention (EPA-๒)  

� ๑ ให้คําปรึกษาและแนะนําท่ีสาํคัญไม่ครบถ้วน  
� ๒ ให้คําปรึกษาและแนะนําท่ีสาํคัญครบถ้วน  
� ๓ ให้คําปรึกษาและแนะนําท่ีสาํคัญครบถ้วน และ สามารถแนะนําทางเลือกอ่ืนในการรักษาได ้
� ๔ ให้คําปรึกษาและแนะนําท่ีสาํคัญครบถ้วน, สามารถแนะนําทางเลือกอ่ืนในการรักษาได,้ สามารถอธิบาย 
      ภาวะแทรกซ้อนจากการทําหัตถการได ้

๓. การขอความยินยอมจากผู้ป่วยก่อนเข้ารับการทําหัตถการทาง non-vascular intervention (EPA-๓) 
� ๑ ขอให้ผู้ป่วยเซ็นใบยินยอมเลย โดยไม่ได้อธิบาย หรืออธิบายไมถู่กต้องเหมาะสม 
� ๒ อธิบายถึงข้อบ่งช้ีของการตรวจ แล้วจึงขอให้ผู้ป่วยเซ็นใบยินยอม  
� ๓ อธิบายถึงข้อบ่งช้ี ความเสี่ยง และประโยชน์ท่ีผู้ป่วยจะได้รับการตรวจ แล้วจึงขอให้ผู้ป่วยเซ็นใบยินยอม  
� ๔ อธิบายถึงข้อบ่งช้ี ความเสี่ยง และประโยชน์ท่ีผู้ป่วยจะได้รับการตรวจ และทางเลือกอ่ืน แล้วจึงขอให้ 
      ผู้ป่วยเซ็นใบยินยอม 

๔. การเตรียมผู้ป่วยก่อนเข้ารับการทําหัตถการทาง non-vascular intervention (EPA-๒, EPA-๓)  
� ๑ เตรยีมผูป่้วยก่อนทําหัตถการไดไ้มเ่หมาะสม หรือไม่ครบถ้วน  
� ๒ เตรยีมผูป่้วยก่อนทําหัตถการไดเ้หมาะสม และครบถ้วน  
� ๓ เตรยีมผูป่้วยก่อนทําหัตถการไดเ้หมาะสม และครบถ้วน แต่ทราบข้อควรระวัง ภาวะแทรกซ้อน หรือ 
       ปัญหาท่ีอาจเกิดข้ึน 
� ๔ เตรยีมผูป่้วยก่อนทําหัตถการไดเ้หมาะสมและครบถ้วน ทราบข้อควรระวัง รวมท้ังเตรียมตัวสําหรับการ 
      แก้ปัญหาหรือภาวะแทรกซ้อนท่ีอาจเกิดข้ึน  

๕. การตรวจพบลักษณะความผดิปกติจากการทําหัตถการ (EPA-๑) 
� ๑ บอกกายวิภาคของตําแหน่งท่ีผิดปกตไิด ้
� ๒ สามารถบอกตําแหน่งท่ีผดิปกติได ้
� ๓ สามารถบอกลักษณะ ท่ีเฉพาะเจาะจงท่ีผิดปกติได ้
� ๔ สามารถบอกลักษณะ ท่ีเฉพาะเจาะจงท่ีผิดปกติได้ถูกต้อง และสามารถให้การวินิจฉัย จําแนกวินิจฉัย 

                  ท่ีน่าจะเป็นได้มากท่ีสุดอย่างถูกต้องเหมาะสม 
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๖. มีความรู้ในการเตรียมอุปกรณแ์ละเครื่องมือพ้ืนฐาน ยาและเภสชัภัณฑ์ ท่ีใช้ทําหัตถการทาง non-vascular intervention กับ
ผู้ป่วยได้อย่างเหมาะสม (EPA-๒) 

 ๑ เตรียมอุปกรณ์และเครื่องมอืพ้ืนฐาน ยาและเภสัชภณัฑ์สําหรบัทําหัตถการไม่เหมาะสม หรือไมค่รบถ้วน  
 ๒ เตรียมอุปกรณ์และเครื่องมอืพ้ืนฐาน ยาและเภสัชภณัฑ์สําหรบัทําหัตถการได้เหมาะสมและครบถ้วน 
 ๓ เตรียมอุปกรณ์และเครื่องมอืพ้ืนฐาน ยาและเภสัชภณัฑ์สําหรบัทําหัตถการได้เหมาะสมและครบถ้วน  
       แต่ไม่สามารถอธิบายข้อดี ข้อเสีย และทางเลือกอ่ืนในการรักษา  
 ๔ เตรียมอุปกรณ์และเครื่องมอืพ้ืนฐาน ยาและเภสัชภณัฑ์สําหรบัทําหัตถการได้เหมาะสมและครบถ้วน  
       รวมท้ังสามารถอธิบายข้อดี ข้อเสีย และทางเลือกอ่ืนในการรักษา  

๗. มีความรู้และทักษะในการทําหัตถการทาง non-vascular intervention กับผู้ป่วยได้อย่างเหมาะสม (EPA-๔) 
 ๑ ไมส่ามารถทําหัตการได้เองภายใต้การแนะนําของอาจารย์อยา่งใกล้ชิด 
 ๒ สามารถทําหัตถการได้เองภายใต้การช้ีแนะของอาจารย์อย่างใกล้ชิด 
 ๓ สามารถทําหัตถการได้เองโดยมีอาจารย์ให้ความช่วยเหลือเมือ่ต้องการ 
 ๔ สามารถทําหัตถการได้เองและควบคุมผู้ท่ีมีประสบการณ์น้อยกว่า 

๘. ให้คําแนะนําสําหรับการตรวจเพ่ิมเติม หรือทําหัตการอย่างอ่ืนท่ีจําเป็นไดเ้หมาะสม (appropriate next steps) ขณะทํา
หัตถการ (EPA-๒, EPA-๔) 
  � ๑ไมส่ามารถให้คําแนะนําได ้

� ๒ ให้คําแนะนําสาํหรับหัตการได้ แต่ไมเ่หมาะสม หรือไม่ถูกต้องครบถ้วน  
� ๓ ให้คําแนะนําและทําหัตการเพ่ิมเติมท่ีจําเป็นได้เหมาะสม แตไ่มส่ามารถบอกเหตผุล ข้อดีหรือข้อเสีย  
       และทางเลือกอ่ืน    
� ๔ ให้คําแนะนําและทําหัตการเพ่ิมเติมท่ีจําเป็นได้เหมาะสม พร้อมระบุเหตผุล ข้อดีหรือข้อเสีย และ   
      ทางเลือกในการรักษา 

๙. ทักษะด้านการสื่อสารในการรายงานผลการทําหัตถการทาง non-vascular intervention ท่ีถูกต้อง กระชับ เข้าใจง่าย 
สอดคล้องกับท่ีได้ทบทวนฟิล์ม (review) กับอาจารย์ (EPA-๕) 

� ๑ มีการรายงานผลไม่สอดคล้องกับท่ีได้ทบทวนฟิล์ม (review) กับอาจารย์เป็นส่วนใหญ ่
� ๒ มีการรายงานผลไม่สอดคล้องกับท่ีได้ทบทวนฟิล์มกับอาจารย์บางส่วน แต่มีความสําคัญและมีผล 
      ต่อผู้ป่วย 
� ๓ มีการรายงานผลไม่สอดคล้องกับท่ีได้ทบทวนฟิล์มกับอาจารย์บางส่วน แต่ไมม่ีผลต่อผู้ป่วย 
� ๔ มีการรายงานผลสอดคล้องกับท่ีได้ทบทวนฟิล์มกับอาจารย์ แตผ่ลรายงานฟิล์มยังใช้ภาษาไดไ้ม่กระชับ/ 
       ยังต้องปรับปรุง 
� ๕ มีการรายงานผลสอดคล้องกับท่ีได้ทบทวนฟิล์มกับอาจารย์และใช้ภาษาได้ถูกต้อง กระชับ 

๑๐. การสื่อสารกับผู้ป่วยและญาต ิ(EPA-๕) 
� ๑ ไมส่ื่อสารกับผู้ป่วยหรือญาต ิและอาจารย์ผู้ควบคุมการตรวจ 
� ๒ สื่อสารด้วยภาษา หรือใจความท่ีไม่ถูกต้องเหมาะสม 
� ๓ สื่อสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสม แตไ่ม่แสดงถึงความเห็นอกเห็นใจต่อผู้ป่วย  
� ๔ สื่อสารกับผู้ป่วยอย่างเหมาะสม และแสดงให้เห็นถึงความเห็นอกเห็นใจต่อผู้ป่วย 

๑๑. การสื่อสารกับผู้ร่วมงาน อาจารย์ผูค้วบคุมการตรวจ และแพทยท่ี์เก่ียวข้อง (EPA-๕, EPA-๖) 
� ๑ ไมส่ื่อสารกับผูร้่วมงาน อาจารย์ผูค้วบคุมการตรวจ และแพทยท่ี์เก่ียวข้อง 
� ๒ สื่อสารกับผูร้่วมงาน อาจารย์ผู้ควบคุมการตรวจ และแพทย์ท่ีเก่ียวข้องได้แต่ไม่ชัดเจน 
� ๓ สื่อสารกับผูร้่วมงาน อาจารย์ผู้ควบคุมการตรวจ และแพทย์ท่ีเก่ียวข้องได้ดีเป็นส่วนใหญ ่
� ๔ สื่อสารกับผูร้่วมงาน อาจารย์ผู้ควบคุมการตรวจ และแพทย์ท่ีเก่ียวข้องได้ดี ชัดเจนและถูกต้องตลอดเวลา 

๑๒. การตระหนักถึงสถานการณ์และปัญหา (complications) ท่ีเกิดข้ึนในขณะทําหัตถการทาง non-vascular intervention 
(EPA-๔) 

 ๑ ไมต่ระหนักถึงสถานการณ์และปัญหาท่ีเกิดข้ึนขณะทําหัตถการ 
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 ๒ ตระหนักถึงปัญหาท่ีเกิดข้ึน แต่ไมส่ามารถบอกวิธีแก้ไขปัญหา หรือต้องไดร้ับการแนะนําและควบคุม 
       ของอาจารย์อย่างใกล้ชิด  
 ๓ ตระหนักถึงปัญหาท่ีเกิดข้ึน สามารถเตรียมการการป้องกัน และ/หรือรักษาภาวะแทรกซ้อนได้อยา่ง 
       เหมาะสม โดยอาจขอหรือไม่ขอคาช้ีแนะจากอาจารย์  
 ๔ ตระหนักถึงปัญหาท่ีเกิดข้ึน สามารถเตรียมการการป้องกัน และ/หรือรักษาภาวะแทรกซ้อนจากหัตการ 
       ทางรังสีร่วมรักษาของลําตัวได้เอง และสามารถให้การช้ีแนะหรือควบคุมผู้ท่ีมีประสบการณ์น้อยกว่าได ้

๑๓. การให้การดูแล และตระหนักถึงผลข้างเคียงท่ีอาจเกิดข้ึนต่อผูป่้วยภายหลังการทําหัตถการทาง non-vascular intervention 
(EPA-๔) 

 ๑ ไมต่ระหนักถึงผลข้างเคียงท่ีอาจเกิดข้ึนต่อผูป่้วยภายหลังการทําหัตถการ 
 ๒ ตระหนักถึงผลข้างเคียงท่ีอาจเกิดข้ึนต่อผู้ป่วยภายหลังการทําหัตถการ แตไ่มส่ามารถบอกข้ันตอน 
       การเฝ้าระวังและวิธีแก้ไขปัญหา หรือต้องได้รับการแนะนําและควบคุมของอาจารย์อยา่งใกล้ชิด  
 ๓ ตระหนักถึงผลข้างเคียงท่ีอาจเกิดข้ึนต่อผู้ป่วยภายหลังการทําหัตถการ สามารถเตรยีมการการป้องกัน  
       และ/หรือให้การดูแลรักษาได้อย่างเหมาะสม โดยอาจขอหรือไม่ขอคําช้ีแนะจากอาจารย์  
 ๔ ตระหนักถึงผลข้างเคียงท่ีอาจเกิดข้ึนต่อผู้ป่วยภายหลังการทําหัตถการ สามารถเตรยีมการการป้องกัน  
       และ/หรือให้การดูแลรักษาได้เองอย่างเหมาะสม และสามารถให้การช้ีแนะหรือควบคุมผู้ท่ีมีประสบการณ์  
       น้อยกว่าได ้

๑๔. ความรับผิดชอบต่องานท่ีไดร้บัมอบหมายและความตรงต่อเวลา (EPA-๖) 
� ๑ ไม่รบัผิดชอบในหน้าท่ี ท่ีได้รบัมอบหมาย  
� ๒ รับผดิชอบในหน้าท่ี ท่ีได้รับมอบหมาย ไม่ครบถ้วนหรือไม่ทันกําหนดเวลา หรือทําให้เกิดผลกระทบ 
      ต่อการรักษาผู้ป่วย 
� ๓ รับผดิชอบในหน้าท่ี ท่ีได้รับมอบหมาย ไม่ครบถ้วนหรือมีความล่าช้า แตไ่ม่มผีลกระทบสาํคัญตอ่การ  
       รักษาผู้ป่วย 
� ๔ รับผดิชอบในหน้าท่ี ท่ีได้รับมอบหมายอย่างเต็มท่ี และตรงต่อเวลา 

 
ระดับศักยภาพโดยรวม  

�  Level ๑ −−−− ขาดความรับผิดชอบในหน้าท่ี ไม่สามารถปฏิบัติงานได้  
�  Level ๒ −−−− มีความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับหัตถการทางรังสีร่วมรักษาของลําตัว  
�  Level ๓ −−−− สามารถปฏิบัติงานได้ ภายใต้การชี้แนะของอาจารย์อย่างใกล้ชิด 
�  Level ๔ −−−− สามารถปฏิบัติงานได้เอง โดยไม่ขอคําชี้แนะจากอาจารย์ 
�  Level ๕ −−−− สามารถปฏิบัติงานได้เอง และสามารถให้การชี้แนะหรือควบคุมผู้ท่ีมี  
                       ประสบการณ์น้อยกว่าได้ 

 

ข้อคิดเห็นของผู้ประเมิน(ข้อดีและจุดท่ีควรพัฒนาของผู้เข้ารับการฝกึอบรม) 
...................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 

 

......................................................                                               .........................................................    
       ลงช่ือผู้รับการประเมิน                                                                  ลงช่ือผู้ประเมิน 



 

 

 

หลกัสตูรการฝึกอบรมแพทยป์ระจาํบ้านอนุสาขารงัสร่ีวมรกัษาของลาํตวั  คณะแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์                                            ๗๙ 

ภาคผนวก ๖ 
การสอบเพ่ือหนังสือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชํานาญ 

ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขารังสีร่วมรักษาของลําตัว 
 

การประเมินผลเพ่ือหนังสือวุฒิบัตรฯ ประกอบด้วย  
๑. การสอบข้อเขียน : multiple-choice question; MCQ จํานวนรวม ๑๐๐ ข้อ ใน ๒ ชั่วโมง แบ่งเป็น  
  ๑.๑. Diagnostic vascular imaging, common equipments and basic knowledge ๑๐ ข้อ  
  ๑.๒. Vascular intervention ๖๐ ข้อ 
   - Arterial procedure ๔๕-๕๐ ข้อ    
  - Venous procedure ๑๐-๑๕ ข้อ 

๑.๓. Non-vascular intervention ๓๐ ข้อ  
  เนื้อหาออกสอบตามความรู้เม่ือสิ้นสุดปีการฝึกอบรมท่ี ๒ โดยข้อสอบให้ออกจาก Standard Textbooks 
ประมาณร้อยละ ๘๐ และออกจากStandard Journals ร้อยละ ๒๐  
๒. การสอบเพ่ือประเมินทักษะทางคลินิก (OSCE; objective structured clinical examination)  
    สอบเม่ือสิ้นสุดปีการฝึกอบรมท่ี ๒  
๓. การสอบปากเปล่า (ORAL) สอบเม่ือสิ้นสุดปีการฝึกอบรมท่ี ๒  
 
เกณฑ์การตัดสินผลการสอบ  

- คะแนนสอบ OSCE คิดเป็นร้อยละ   ๒๐ 
- คะแนนสอบข้อเขียน คิดเป็นร้อยละ  ๕๐  
- คะแนนสอบปากเปล่า คิดเป็นร้อยละ ๓๐  

                              รวมเป็นร้อยละ      ๑๐๐  
 
เกณฑ์การสอบผ่าน  

- ให้ยึดคะแนนรวมท้ัง ๓ ส่วน จากคะแนนเต็มร้อยละ ๑๐๐ เกณฑ์การสอบผ่านคือร้อยละ ๖๕  
- ถ้าได้คะแนนรวมกันร้อยละ ๖๐ ข้ึนไป แต่ไม่ถึงร้อยละ ๖๕ ให้ดูงานเพ่ิมเติมในสถาบันเดิมของตนเป็น

เวลา ๓ สัปดาห์ จึงจะถือว่าสอบผ่าน  
- ถ้าได้คะแนนน้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ให้รอสอบใหม่ท้ังข้อเขียน ปากเปล่า และ OSCE  

 



 

 

 

หลกัสตูรการฝึกอบรมแพทยป์ระจาํบ้านอนุสาขารงัสร่ีวมรกัษาของลาํตวั  คณะแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์                                            ๘๐ 

ภาคผนวก ๗ 
วิธีการฝึกอบรมและแนวทางการประเมินผลตามหัวข้อการเรียนรู้ ๖ ด้านสมรรถนะหลัก  

 
๑. ทักษะและเจตคติในการบริบาลผู้ป่วย (Patient care)  

หัวข้อการเรียนรู้ วิธีการฝึกอบรม/ 
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 

แนวทางการประเมินผล 

๑.๑.ทักษะในการให้คําปรึกษาและ
แนะนํา (Counseling and 
recommendation) เก่ียวกับการ
ตรวจทางภาพรังสีวินิจฉัย การทํา
หัตถการ และการรักษาทางรังสีร่วม
รักษาของลําตัวในภาวะหรือโรคท่ี
หลากหลายให้แก่แพทย์สาขาอ่ืนได้
อย่างเหมาะสมกับข้อบ่งชี้ของโรค 
โดยยึดถือผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางบน
พ้ืนฐานของการดูแลแบบองค์รวม 
พิจารณาและคํานึงถึงมี
ประสิทธิภาพ ความปลอดภัย ความ
เสี่ยงและประโยชน์ของผู้ป่วยเป็น
หลัก 

- ฝึกปฏิบัติจากการออกตรวจ
ผู้ป่วยท่ี OPD รังสีร่วมรักษา 

- ฝึกปฏิบัติในการให้คําปรึกษา
และแนะนําผู้ป่วยและญาติ 

- เรียนรู้จากกิจกรรมวิชาการเรื่อง 
Ethics 

 

- แบบประเมิน ๓๖๐ องศา 
- แบบประเมินการปฏิบัติงานแต่

ละ rotation ตามสมรรถะ 
- Mini-CEX  

 

๑.๒.มีทักษะในการขอใบแสดง
ความยินยอม (Obtaining 
informed consent) ในกรณีท่ีทํา
การตรวจด้วยภาพวินิจฉัยรังสีวิทยา
หลอดเลือด (Angiography) ท่ีมี
การใช้ สารทึบรังสี (contrast 
agent) การทําหัตถการ และวิธีการ
รักษาทางรังสีร่วมรักษาของลําตัว 
(Body interventional 
radiology) 

- จัดให้มีตารางฝึกปฏิบัติของผู้
เข้ารับการฝึกอบรมโดยมีการ
หมุนเวียนท้ังท่ีห้องสวนหลอด
เลือดและห้องตัดชิ้นเนื้อ (On 
the job learning) 

 
 
 

- Direct observation and 
feedback  

- Mini-CEX  
 

๑.๓.มีทักษะในการเตรียมและดูแล
ผู้ป่วยท่ีมารับการตรวจวินิจฉัยและ
ทําหัตถการทางรังสีร่วมรักษาของ
ลําตัวได้อย่างเหมาะสม ท้ังก่อน 
ระหว่างและหลังทําการรักษา 
 

- จัดให้มีตารางฝึกปฏิบัติของผู้
เข้ารับการฝึกอบรมโดยมีการ
หมุนเวียนท้ังท่ีห้องสวนหลอด
เลือดและห้องตัดชิ้นเนื้อ (On 
the job learning) 

- เรียนรู้จากการทํากิจกรรม 
Planing conference เพ่ือวาง

- Direct observation and 
feedback  

- Case based discussion 
(CBD)  

- Mini-CEX  
 



 

 

 

หลกัสตูรการฝึกอบรมแพทยป์ระจาํบ้านอนุสาขารงัสร่ีวมรกัษาของลาํตวั  คณะแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์                                            ๘๑ 

หัวข้อการเรียนรู้ วิธีการฝึกอบรม/ 
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 

แนวทางการประเมินผล 

แผนการรักษาก่อนทําหัตถการ 
- กิจกรรม Interdepartment 

conference 
- เรียนรู้จากการทํากิจกรรม 

ward round 

๑.๔.มีทักษะในการตรวจพบ
ภาวะแทรกซ้อนท่ีเกิดข้ึนระหว่าง
การตรวจวินิจฉัย และการทํา
หัตถการทางรังสีร่วมรักษาของ
ลําตัว และสามารถให้การดูแลรักษา
เบ้ืองต้นได้อย่างเหมาะสม หรือ
ปรึกษาแพทย์ในสาขาอ่ืนต่อได้
ถูกต้องเม่ือจําเป็น 
 

- จัดให้มีตารางฝึกปฏิบัติของผู้
เข้ารับการฝึกอบรมโดยมีการ
หมุนเวียนท้ังท่ีห้องสวนหลอด
เลือดและห้องตัดชิ้นเนื้อ (On 
the job learning) 

- เข้าร่วมกิจกรรม MM 
conference เพ่ือรู้ถึงความ
หลากหลายของผลแทรกซ้อน
หรืออุบัติการณ์ท่ีไม่พึงประสงค์
ท่ีเกิดข้ึน และการจัดการ การ
รักษาท่ีเหมาะสม  

- เรียนรู้จากการทํากิจกรรม 
ward round 

- การเรียน core lecture 
ความรู้ทางรังสีร่วมรักษา 

- Direct observation of 
procedure skill (DOPS) 

- Case based discussion 
(CBD)  

- Mini-CEX  
 

 



 

 

 

หลกัสตูรการฝึกอบรมแพทยป์ระจาํบ้านอนุสาขารงัสร่ีวมรกัษาของลาํตวั  คณะแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์                                            ๘๒ 

๒. ความรู้ทางด้านรังสีร่วมรักษาของลําตัวในทุกระบบของร่างกายท้ังในภาวะท่ีไม่รีบด่วน และ ในภาวะ
ฉุกเฉินหรือวิกฤต (Medical knowledge and technical skill) 
 

หัวข้อการเรียนรู้ วิธีการฝึกอบรม/  
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 

แนวทางการประเมินผล 

๒.๑.มีความรู้พ้ืนฐานทาง
วิทยาศาสตร์การแพทย์ท่ีสามารถ
ประยุกต์ใช้กับการอ่าน วิเคราะห์ 
และรายงานผลภาพวินิจฉัยรังสี
วิทยาหลอดเลือดและรังสีร่วมรักษา
ของลําตัว 
 

- เรียนจากการบรรยายหัวข้อ 
Pre and post-operative 
vascular imaging  

- เรียนรู้จากการปฏิบัติงานใน
หน่วยรังสีร่วมรักษาของลําตัว
และรังสีวิทยาหลอดเลือด 
(On the job learning) 

- Case based discussion 
(CBD)  

- Mini-IPX 
- MCQ  

 

 
๒.๒.รู้ข้อบ่งชี้ ข้อห้าม ข้อดี ข้อเสีย 
ข้อจํากัด ความเสี่ยง อันตรายและ
ภาวะแทรกซ้อนในการตรวจทาง
รังสีร่วมรักษาของลําตัว 
 

 
- เรียนรู้จากการปฏิบัติงานใน

หน่วยรังสีร่วมรักษาของลําตัว
และรังสีวิทยาหลอดเลือด 
(On the job learning) 

- การเรียน core lecture 
ความรู้ทางรังสีร่วมรักษา 

- เรียนรู้จากกิจกรรม Planing 
conference 

 
- Case based discussion 

(CBD)  
- Mini-CEX  
- MCQ  

 

๒.๓.มีความรู้ความสามารถใน
วิชาชีพ และเชี่ยวชาญในหัตถการ
ของรังสีร่วมรักษาของลําตัวในกลุ่ม
โรคท่ีต้องรู้และควรรู้ในระดับท่ีไม่
ซับซ้อนหรือซับซ้อนตลอดจนการ
ติดตามดูแลผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง 
 
 

- เรียนรู้โดยการปฏิบัติงานกับ
ผู้ป่วยจริงในการตรวจทางรังสี
ร่วมรักษาและลําตัว โดยผ่าน
การค้นหาความรู้ด้วยตนเอง 
(self-directed learning) และ
ร่วมอภิปรายกับอาจารย์ 

- เข้าร่วมกิจกรรม นําเสนอข้อมูล
ผู้ป่วย และแนะแนวทางในการ
รักษาโดยใช้วิธีการทางรังสีร่วม
รักษา  

- Direct observation of 
procedure skill (DOPS) 

- Case based discussion 
(CBD)  

- Mini-CEX  
- MCQ  
- แบบประเมินการปฏิบัติงานแต่

ละ rotation ตามสมรรถะ 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

หลกัสตูรการฝึกอบรมแพทยป์ระจาํบ้านอนุสาขารงัสร่ีวมรกัษาของลาํตวั  คณะแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์                                            ๘๓ 

๓. ทักษะปฏิสัมพันธ์ และการส่ือสาร (Interpersonal and communication skills) 
หัวข้อการเรียนรู้ วิธีการฝึกอบรม/  

การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
แนวทางการประเมินผล 

๓.๑.สื่อสารให้ข้อมูลแก่ผู้ป่วยและ
ญาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี
เมตตาเคารพการตัดสิน ใจและ
ศักด์ิศรีของความเป็นมนุษย์ ได้แก่ 
- การสื่อสารเก่ียวกับวิธีการ

ตรวจและรักษาทางรังสีวิทยา
หลอดเลือดและรังสีร่วมรักษา
ของลําตัว 

- การขอใบแสดงความยินยอม 
- การสื่อสารเก่ียวกับ

ข้อผิดพลาด ภาวะแทรกซ้อน 
หรือเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์   

- อบรมเก่ียวกับสิทธิผู้ป่วย Non-
technical skill ในการ
ปฐมนิเทศ 

- เรียนรู้จากวิชาความรู้ด้าน
บูรณาการของราชวิทยาลัยรังสี
แพทย์หัวข้อ Effective 
communication skills 

 

- แบบประเมิน ๓๖๐ องศา 
- Case based discussion 

(CBD)  
- Mini-CEX  

 

๓.๒.สื่อสารให้ข้อมูลโดยการ
รายงานผลการตรวจเป็นเอกสาร 
(reports) หรือด้วยวาจา กับทีม
ดูแลสุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

- การฝึกปฏิบัติงานในหน่วยรังสี
ร่วมรักษาของลําตัว 

- Mini-CEX  
- Mini-IPX 
 

๓.๓.นําเสนอข้อมูลผู้ป่วย และ
อภิปรายปัญหาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  
 

- กิจกรรม Interdepartment 
conference 

- กิจกรรม MM conference 
- กิจกรรม Plaining 

conference 
- การฝึกปฏิบัติงานในหน่วยรังสี

ร่วมรักษาของลําตัว 

- Direct observation and 
feedback   

- Case based discussion 
(CBD)  

- Mini-CEX  
 

๓.๔.สามารถเป็นท่ีปรึกษาให้
คําแนะนําและถ่ายทอดความรู้
โดยเฉพาะทางรังสีร่วมรักษาของ
ลําตัวให้แก่เพ่ือนร่วมวิชาชีพและ
บุคลากรอ่ืน 
 

- การฝึกปฏิบัติงานในหน่วยรังสี
ร่วมรักษาของลําตัว 

- กิจกรรม Interdepartment 
conference 

- กิจกรรม Plaining 
conference 

- Direct observation  
- แบบประเมินการปฏิบัติงานแต่

ละ rotation ตามสมรรถะ 
- แบบประเมินกิจกรรมวิชาการ 

Conference 

๓.๕.มีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดี สามารถ 
ทํางานกับผู้ร่วมงานทุกระดับ 
รวมถึงแพทย์เจ้าของไข้ผู้ดูแลผู้ป่วย
อย่างมีประสิทธิภาพ 

- กิจกรรม Interdepartment 
conference 

- การฝึกปฏิบัติงานในภาควิชา
รังสีวิทยา  

- แบบประเมิน ๓๖๐ องศา 
- Mini-CEX  
- แบบประเมินการปฏิบัติงานแต่

ละ rotation ตามสมรรถะ 
 
 
 



 

 

 

หลกัสตูรการฝึกอบรมแพทยป์ระจาํบ้านอนุสาขารงัสร่ีวมรกัษาของลาํตวั  คณะแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์                                            ๘๔ 

๔. การพัฒนาปรับปรุงตนเองและการเรียนรู้จากการปฏิบัติ (Practice-based learning and 
improvement) 

หัวข้อการเรียนรู้ วิธีการฝึกอบรม/  
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 

แนวทางการประเมินผล 

๔.๑.เรียนรู้และเพ่ิมประสบการณ์ได้
ด้วยตนเองจากการปฏิบัติงาน 
 

- เรียนรู้จากการปฏิบัติงานใน
หน่วยรังสีร่วมรักษาของลําตัว
และรังสีวิทยาหลอดเลือด (On 
the job learning) 

 
 

- Direct observation of 
procedure skill (DOPS) 

- Case based discussion 
(CBD)  

- แบบประเมินการปฏิบัติงานแต่
ละ rotation ตามสมรรถะ 

- Self reflection 
๔.๒.ดําเนินการวิจัยทางการแพทย์
และสาธารณสุขได้ 
 

- ทําวิจัยระหว่างฝึกอบรม - Direct observation and 
feedback  

- การนําเสนอผลงานวิจัยในท่ี 
ประชุมวิชาการระดับประเทศ
ของราชวิทยาลัยรังสีแพทย์ 

๔.๓.วิพากษ์บทความ และงานวิจัย
ทางการแพทย์ได้ 
 

- กิจกรรม Journal club 
fellow 

- กิจกรรม Evidence-based 
medicine conference 

- Portfolio 
- Direct observation and 

feedback  

 



 

 

 

หลกัสตูรการฝึกอบรมแพทยป์ระจาํบ้านอนุสาขารงัสร่ีวมรกัษาของลาํตวั  คณะแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์                                            ๘๕ 

๕. มีพฤติกรรมแห่งวิชาชีพและความเป็นมืออาชีพ (Professionalism) แสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมแห่งวิชาชีพท่ี
ดีของแพทย์ 

หัวข้อการเรียนรู้ วิธีการฝึกอบรม/  
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 

แนวทางการประเมินผล 

๕.๑.มีคุณธรรม จริยธรรม และเจต
คติอันดีต่อผู้ป่วย ญาติ ผู้ร่วมงาน 
เพ่ือนร่วมวิชาชีพและชุมชน 
 

- การอบรมเพ่ิมพูนทักษะในการ
ปฐมนิเทศแพทย์ประจําบ้าน 

- การเรียนแบบบูรณาการ 
- การเรียนโดยใช้ผู้ป่วยจริง

ร่วมกับการปฏิบัติงานจริงใน
การรักษาทางรังสีร่วมรักษา 
(workplaced-based 
learning) 

- แบบประเมิน ๓๖๐ องศา 
- Direct observation  
 

๕.๒.มีทักษะด้านท่ีไม่ใช่เทคนิค 
(non-technical skills) และ
สามารถบริหารจัดการได้ 
 

- จัดการเรียนการสอนแบบบูรณา
การ 

- การอบรมเพ่ิมพูนทักษะในการ
ปฐมนิเทศแพทย์ประจําบ้าน 
หัวข้อ Non-technical skill  

- แบบประเมิน ๓๖๐ องศา 
- แบบประเมินการปฏิบัติงานแต่

ละ rotation ตามสมรรถะ 
 

๕.๓.มีความสนใจใฝ่รู้ และสามารถ
พัฒนาไปสู่ความเป็นผู้เรียนรู้
ต่อเนื่องตลอดชีวิต(continuing 
professional development)  
 

- การศึกษาความรู้ใหม่ด้วย
ตนเองจากสื่อต่าง ๆ 

- เข้าร่วมกิจกรรม 
interdepartment 
conference, journal club 
และการเข้าร่วมประชุมวิชาการ 

- การทําวิจัยโดยตัวผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมเองเป็นผู้วิจัยหลัก 

- Portfolio 
- Direct observation  

 

๕.๔.มีทัศนคติท่ีดีต่อวิชาชีพและมี
เจตคติท่ีดี ท่ีจะใช้ความรู้ทางรังสี
ร่วมรักษาของลําตัวในการให้บริการ
สุขภาพแบบองค์รวมแก่ประชาชน
ทุกระดับ โดยคํานึงถึงผลประโยชน์
ของส่วนรวม 
 
 

- การอบรมเพ่ิมพูนทักษะในการ
ปฐมนิเทศแพทย์ประจําบ้าน 

- การเรียนแบบบูรณาการ 
- เรียนรู้จากการปฏิบัติงานใน

หน่วยรังสีร่วมรักษาของลําตัว
และรังสีวิทยาหลอดเลือด (On 
the job learning) 

- แบบประเมิน ๓๖๐ องศา 
- Direct observation  
- แบบประเมินการปฏิบัติงานแต่

ละ rotation ตามสมรรถะ 
 

๕.๕.มีความรับผิดชอบต่องานท่ี
ได้รับมอบหมาย 
 

- ปฏิบัติงานในหน่วยรังสีร่วม
รักษาของลําตัวและรังสีวิทยา
หลอดเลือด  

- Direct observation and 
feedback   

- Mini-CEX  
- แบบประเมินการปฏิบัติงานแต่

ละ rotation ตามสมรรถะ 
 



 

 

 

หลกัสตูรการฝึกอบรมแพทยป์ระจาํบ้านอนุสาขารงัสร่ีวมรกัษาของลาํตวั  คณะแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์                                            ๘๖ 

๖. การปฏิบัติงานตามระบบ (System-based practice)   
หัวข้อการเรียนรู้ วิธีการฝึกอบรม/  

การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
แนวทางการประเมินผล 

๖.๑.ความรู้ด้านระบบพัฒนา
คุณภาพ (quality improvement) 
ทางรังสีร่วมรักษา ได้แก่ 
- กระบวนการในการกํากับดูแล

ความปลอดภัยทางด้านรังสี 
(radiation safety) ท้ังต่อ
ผู้ป่วยและบุคลากร 

- การรายงานอุบัติการณ์ของ
ความเสี่ยง 

- กระบวนการในการกํากับดูแล
และการใช้เครื่องมือและ
ระบบสารสนเทศทางด้านรังสี
ร่วมรักษา 

- กิจกรรมการบรรยายความรู้ด้าน
บูรณาการท่ัวไปของราชวิทยาลัย
รังสีแพทย์  

- มีส่วนร่วมในกิจกรรมคุณภาพของ
ภาควิชาฯ ได้แก่ HA  

 

- Portfolio  
- Direct observation  
 

๖.๒.ความรู้เก่ียวกับระบบสุขภาพ
ของประเทศ 
 

- กิจกรรมการบรรยายความรู้ด้าน
บูรณาการท่ัวไปของราชวิทยาลัย
รังสีแพทย์  

- การอบรมเพ่ิมพูนทักษะในการ
ปฐมนิเทศแพทย์ประจําบ้าน 

- Direct observation  
 

๖.๓.มีความรู้และมีส่วนร่วมในระบบ
พัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผู้ป่วย 
 

- การปฏิบัติงานหน่วยรังสีร่วมรักษา
ของลําตัวและหลอดเลือด  

- มีส่วนร่วมในกิจกรรมคุณภาพของ
ภาควิชาฯ ได้แก่ HA  

- Direct observation  
- แบบประเมิน ๓๖๐ องศา 
 
 

๖.๔.ใช้ทรัพยากรสุขภาพอย่าง
เหมาะสม (cost consciousness 
medicine) และสามารถปรับเปลี่ยน
การดูแลรักษาผู้ป่วยให้เข้ากับบริบท
ของการบริการสาธารณสุขได้ตาม
มาตรฐานวิชาชีพ 

- ส่งเสริมให้ไป elective ท่ี
โรงพยาบาลสังกัดกระทรวง
สาธารณสุขหรือสถาบันต้นสังกัด 

- มีส่วนร่วมในกิจกรรมคุณภาพของ
ภาควิชาฯ ได้แก่ HA 

- Direct observation  
- แบบประเมิน ๓๖๐ องศา 

*DOPS: Direct Observation of Procedural Skills  
 
 
 
 
 



 

 

 

หลกัสตูรการฝึกอบรมแพทยป์ระจาํบ้านอนุสาขารงัสร่ีวมรกัษาของลาํตวั  คณะแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์                                            ๘๗ 

ภาคผนวก ๘ 
บทบาทและหน้าท่ีการปฏิบัติงาน ค่าตอบแทน การลา และสวัสดิการ 

แพทย์ผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ อนุสาขารังสีร่วมรักษาของลําตัว 
……………………………………………………….. 

 
อนุสาขาฯ จัดสภาวะการปฏิบัติงานสําหรับแพทย์ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเพ่ือให้มีโอกาสได้เรียนรู้อย่าง

เสมอภาค มีความสมดุลระหว่างการปฏิบัติงานและการเรียน  โดยได้รับสิทธิ์สวัสดิการและค่าตอบแทนท่ีเหมาะสม 
ดังต่อไปนี้ 

๑. ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมปฏิบัติงานท้ังในและนอกเวลาราชการ  โดยมีกฎเกณฑ์และประกาศกําหนด
หน้าท่ีความรับผิดชอบการปฏิบัติงานท่ีชัดเจนของแพทย์ผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามสมรรถนะแต่ละชั้นปี และสิทธิใน
การดูแลผู้ป่วยท่ีกําหนด (clinical privilege) ภายใต้การกํากับดูแลของอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม 

ในเวลาราชการ อนุสาขาฯ มีการกําหนด Milestones ของแต่ละ EPA สําหรับแพทย์ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมในแต่ละชั้นปี ปฏิบัติงานตามหน่วยในเวลาราชการ โดยท่ีระยะเวลาการฝึกอบรมไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๘๐ 
ของแต่ละเดือนตามตารางตามตารางหมุนเวียนการปฏิบัติงาน  กรณีท่ีแพทย์ผู้เข้ารับการฝึกอบรมไม่สามารถ
ฝึกอบรมในช่วงเวลาท่ีกําหนดได้ด้วยเหตุผลและความจําเป็นใด ๆ รวมท้ังการปฏิบัติงานเพ่ิมเติมกรณีไม่ผ่านการ
ประเมินแพทย์ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถใช้เวลา elective อิสระในการฝึกอบรมทดแทน 

นอกเวลาราชการ แบ่งหน้าท่ีตามชั้นปีโดยมีแพทย์ผู้เข้ารับการฝึกอบรมอาวุโส และอาจารย์ให้คําปรึกษา
ตลอด ๒๔ ชั่วโมง แพทย์ผู้เข้ารับการฝึกอบรมไม่สามารถอยู่เวรติดต่อกัน ๒ วันข้ึนไป และต้องอยู่เวรอย่างน้อยคน
ละ ๖ เวรต่อเดือน โดยมีข้อกําหนดการอยู่เวรแพทย์ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ดังนี้ 

- การอยู่เวรวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา ๑๖.๓๐ – ๐๘.๓๐ น. วันถัดไป       
- การอยู่เวรวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ๐๘.๓๐ – ๐๘.๓๐ น วันถัดไป   

 
หน้าท่ีความรับผิดชอบการปฏิบัติงานในเวลาและนอกเวลาราชการสําหรับแพทย์ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีดังนี้ 

การปฏิบัติงานในเวลาราชการ การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
- มีหน้าท่ีเป็น first call ในการรับโทรศัพท์และติดต่อกับ

แพทย์เจ้าของไข้ ในทุกแผนก ในกรณีท่ีไม่มีใช้ทุน/
แพทย์ประจําบ้านปฏิบัติงานในเดือนนั้นๆ 

- แปลผลภาพรังสีตามความรู้ความสามารถ เริ่มจาก 
modality พ้ืนฐาน และเพ่ิมความยากตามความรู้และ
ประสบการณ์ ตามหลักสูตรของราชวิทยาลัย 

- ทําหัตการทางรังสีร่วมรักษาตาม ความรู้ความสามารถ
และประสบการณ์ของแพทย์ โดยยึดตามหลักสูตรของ
ราชวิทยาลัยรังสี 

- ดูแลและให้คําแนะนําการทํางานกับแพทย์ใช้ทุน/แพทย์
ประจําบ้าน ท้ังการดูแลคนไข้ การแปลผลภาพทางรังสี 
การทําหัตถการทางรังสีร่วมรักษา และเข้าช่วยหัตถการ
ทางรังสีร่วมรักษา 

- ทํา presentation ประจําเดือนท่ีได้รับมอบหมาย 

- มีหน้าท่ีเป็น second call ในการรับโทรศัพท์จาก 
แพทย์ใช้ทุน/ แพทย์ประจําบ้าน และรายงาน
อาจารย์เวรประจําวัน รวมท้ังติดต่อประสานงาน
กับแพทย์เจ้าของไข้ ในทุกแผนก  
- ดูแลคนไข้  แปลผลภาพทางรังสีร่วมรักษา  ทํา

หัตถการทางรังสีร่วมรักษา ในช่วงนอกเวลา
ราชการ และเป็นท่ีปรึกษา และให้คําแนะนําการ
ทํางานกับแพทย์ใช้ทุน/แพทย์ประจําบ้าน 
-  ร่วมดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน หรือ อาการไม่พึงประสงค์

จากหัตถการทางรังสีร่วมรักษา ร่วมกับแพทย์ใช้
ทุน/แพทย์ประจําบ้าน 
- กรณีมีปัญหาขัดแย้งกับหน่วยงานอ่ืนนอก

ภาควิชา ควรหลีกเลี่ยงการทะเลาะกันโดยตรง 
ควรรายงานให้อาจารย์ประจําเวร อาจารย์ดูแล



 

 

 

หลกัสตูรการฝึกอบรมแพทยป์ระจาํบ้านอนุสาขารงัสร่ีวมรกัษาของลาํตวั  คณะแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์                                            ๘๘ 

การปฏิบัติงานในเวลาราชการ การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
- ทํา specific conference ประจําเดือนท่ีได้รับ

มอบหมาย เช่น Journal club, interdepartment 
conference  

- จัดทํางานวิจัยของตนเอง โดยมีอาจารย์ท่ีปรึกษา และ
นักสถิติ เป็นผู้ให้คําแนะนํา 

แพทย์ หัวหน้าหน่วยรังสีร่วมรักษาและหัวหน้า
ภาควิชาทราบ เป็นลําดับทันทีเพ่ือหาแนว
ทางแก้ไข 

 
๒. กําหนดค่าตอบแทนของแพทย์ผู้เข้ารับการฝึกอบรมท่ีเหมาะสมกับตําแหน่งและงานท่ีได้รับมอบหมาย 

- แพทย์ฝึกอบรมมีสถานะเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย หรือพนักงานคณะแพทยศาสตร์ หรือ
ข้าราชการลาศึกษาต่อ (ทุนต้นสังกัด) มีค่าตอบแทน เงินเดือน ค่าตอบแทนพิเศษสาขาขาด
แคลน ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และค่าตอบแทนอ่ืน ๆ อย่างเพียงพอ
เช่นเดียวกับพนักงานสาขาอ่ืน ๆ ของคณะแพทยศาสตร์ และปรับเพ่ิมตามศักยภาพท่ี
ประเมินปีละ ๒ ครั้ง 

- ภาควิชาฯ ดูแลเรื่องการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และฉุกเฉินอย่างเหมาะสมและยุติธรรม 
(รายละเอียดในคู่มือแพทย์ประจําบ้านอนุสาขาฯ) โดยมีแพทย์ผู้เข้ารับการฝึกอบรมอาวุโส 
(รุ่นพ่ี) และอาจารย์ให้คําปรึกษาตลอด ๒๔ ชั่วโมง และมีค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการ ตามระเบียบจากคณะแพทยศาสตร์ 

- ในด้าน patient safety และ well-being  ของแพทย์ผู้เข้ารับการฝึกอบรมกรณีปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการต่อเนื่องกันโดยไม่ได้พักผ่อนเลยหลัง ๐๐.๐๐ -๐๖.๐๐ น. ประธานการ
ฝึกอบรมสามารถพิจารณาให้แพทย์ผู้เข้ารับการฝึกอบรมพักหลังอยู่เวรได้ ตามประกาศคณะ
แพทยศาสตร์เรื่องการจัดเวลาพักให้แพทย์ใช้ทุนและแพทย์ประจําบ้านหลังจากอยู่เวรนอก
เวลาราชการ  โดยต้องมีการบริหารจัดการการบริการผู้ป่วยในการปฏิบัติงานตามความ
เหมาะสม โดยพิจารณาเป็นกรณี 

๓. จัดสวัสดิการและดูแลสวัสดิภาพของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
- สวัสดิการการรักษาพยาบาลตามสิทธิ์ราชการ, ประกันสังคมหรือพนักงานมหาลัยฯ ตามแต่

กรณี รวมถึงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคตามเกณฑ์ท่ีกําหนด 
- สวัสดิการท่ีพักภายในคณะแพทยศาสตร์ (หรือกรณีไม่สามารถจัดสรรท่ีพักได้เพียงพอ จะ

สนับ  
สนุนค่าเช่าท่ีพักภายนอก) มีสิทธิ์ในอาคารท่ีจอดรถ เช่นเดียวกับบุคลากรตามประกาศของ
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

- มีทุนสนับสนุนการประชุม ศึกษาดูงานท้ังในและต่างประเทศ ตามระเบียบคณะแพทยศาสตร์ 
เรื่องค่าใช้จ่ายสนับสนุนการประชุม อบรม สัมมนา ฝึกปฏิบัติงานในประเทศ 

- สามารถเป็นสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์  เพ่ือประโยชน์ในการออมหรือการกู้เงิน 
๔. การลาและการฝึกอบรมทดแทนในกรณีลาพัก เช่น การลาคลอดบุตร การเจ็บป่วย การเกณฑ์ทหาร  

การถูกเรียกฝึกกําลังสํารอง การศึกษาดูงานนอกแผนการฝึกอบรม/หลักสูตร 
- การลายึดตามระเบียบ ประกาศคณะแพทยศาสตร์ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการลาโดยได้รับ

เงินค่าจ้าง ฉบับวันท่ี  ๑ สิงหาคม ๒๕๕๔ 
- แพทย์ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถลาป่วย ลาคลอดได้ไม่เกิน ๖๐ วัน 



 

 

 

หลกัสตูรการฝึกอบรมแพทยป์ระจาํบ้านอนุสาขารงัสร่ีวมรกัษาของลาํตวั  คณะแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์                                            ๘๙ 

- แพทย์ผู้เข้ารับการฝึกอบรมท่ีปฏิบัติงานติดต่อกันมาแล้วเกินกว่า ๖ เดือนสามารถลาพักผ่อน
ได้ไม่เกิน ๑๐ วันต่อปีงบประมาณ 

- สามารถลาอุปสมบทหรือลาประกอบพิธีฮัจยฺได้ตามระเบียบ 
- หากกรณีท่ีมีการลาคลอด การเกณฑ์ทหาร การถูกเรียกฝึกกําลังสํารอง การลาเพ่ือประกอบ

พิธีทางศาสนา การลาเนื่องจากการเจ็บป่วยเรื้อรัง ให้เกณฑ์การลาตามระเบียบของคณะฯ 
หากระยะเวลาการฝึกอบรมน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของระยะเวลาในการฝึกอบรม ๒ ปี ทาง
คณะกรรมการหลักสูตรจะจัดให้มีการฝึกอบรมเพ่ิมเติม เพ่ือให้ครบตามระยะเวลาท่ีกําหนด
ในคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สอบเพ่ือวุฒิบัตรความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวช
กรรมอนุสาขารังสีร่วมรักษาของลําตัว 

- ท้ังนี้ในการส่งสอบวุฒิบัตรฯ โดยไม่ต้องปฏิบัติงานเพ่ิมเติม ผู้มีสิทธิเข้าสอบเพ่ือวุฒิบัตรฯ 
ต้องผ่านการอบรมในหลักสูตรไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของการฝึกอบรม 
 
 

หมายเหตุ: การลา การดําเนินการเพ่ือยุติการฝึกอบรมฯ และสวัสดิการอ่ืน ๆ อิงตามระเบียบ/ 
ประกาศของคณะแพทยศาสตร์ และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  

 



 

 

 

หลกัสตูรการฝึกอบรมแพทยป์ระจาํบ้านอนุสาขารงัสร่ีวมรกัษาของลาํตวั  คณะแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์                                            ๙๐ 

ภาคผนวก ๙ 
สิทธิการดูแลรักษาผู้ป่วยในโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ (Clinical Privilege) 

ของอาจารย์และแพทย์ประจําบ้านอนุสาขารังสีร่วมรักษาของลําตัว  
ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

.................................................................................... 
 
๑. อาจารย์แพทย์ประเภทท่ี ๑ 
   อาจารย์แพทย์รังสีร่วมรักษาท่ีได้รับวุฒิบัตร/อนุมัติบัตร แสดงความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพ
เวชกรรมอนุสาขารังสีร่วมรักษาของหลอดเลือดและลําตัวจากสถาบันท่ีแพทยสภารับรอง หรืออาจารย์รังสีแพทย์ท่ี
ได้รับวุฒิบัตร  หรืออนุมัติบัตรจากต่างประเทศ   ซ่ึงภาควิชารังสีวิทยารับรองและผ่านความเห็นชอบจากคณะ
แพทยศาสตร์ท้ังนี้อาจารย์รังสีแพทย์นั้น ๆ  จะต้องมีหลักฐานแน่ชัดแสดงให้เห็นว่าได้ปฏิบัติงานในฐานะแพทย์รังสี
ร่วมรักษาต่อเนื่องกันโดยสมํ่าเสมอต่อเนื่องกันทุกปี   หรืออาจารย์แพทย์ท่ีได้รับการฝึกอบรมให้มีความชํานาญ
เฉพาะด้าน  หรือแสดงให้ประจักษ์ต่อเนื่องกันว่าได้ดูแลผู้ป่วยดังกล่าวมาโดยตลอด สามารถทําการรักษาหรือ
หัตถการ (ซ่ึงทุกคนสามารถทําทดแทนกันได้) ดังต่อไปนี้ 
  Lists of Technical and Procedural skills 
  ๑. การรับปรึกษา เพ่ือพิจารณาว่าผู้ป่วยมีความจําเป็นต้องได้รับการตรวจเพ่ือการวินิจฉัยและรักษา
หรือไม่ ถ้ามีความจําเป็นผู้ป่วยควรได้รับ การตรวจเพ่ือการวินิจฉัยและการรักษาทางรังสีร่วมรักษาด้วยวิธีการใด  

๒. การพิจารณาว่าผู้ป่วยควรได้รับการตรวจวินิจฉัยพยาธิสภาพโรคทางหลอดเลือด ด้วย 
เครื่องมือทางรังสีวินิจฉัยใด เช่น Duplex Ultrasonography, CT angiography, MR angiography, Diagnostic 
venography หรือ Diagnostic angiography 

๓. วางแผนให้การรักษาโรคและพยาธิสภาพทางหลอดเลือด (Vascular intervention) 
- Angioplasty and stenting of peripheral artery, vein and central vein. 
- Mechanical and pharmaceutical thrombolytic therapy of aorta and great 

branches, pheripheral artery and vein, and dysfunctional hemodialysis 
access 

- Atherectomy and laser theraphy of the pheripheral artery  
- Embolization of artery  
- Vascular device insertion or implantation 
- Transarterial embolization or chemoembolization (TAE or TACE) 

๔. วางแผนให้การรักษาโรคและพยาธิสภาพผ่านทางผิวหนัง (Non-vascular intervention) 
- Tumor ablation (Percutaneous ethanol injection;PEI, Radio frequency 

ablation;RFA, Microwave ablation, Irreversible Electroporation;IRE) 
- Percutaneous biopsy  
- Percutaneous drainage  

๒. อาจารย์แพทย์ประเภทท่ี ๒  
  อาจารย์แพทย์สาขาอ่ืนๆ ของคณะแพทยศาสตร์ท่ีมิใช่อาจารย์แพทย์รังสีร่วมรักษาแต่มีศักยภาพและ
ความรู้ท่ีจําเป็นเฉพาะด้านทางรังสีร่วมรักษา หากต้องปฏิบัติงานด้านรังสีร่วมรักษาต้องได้รับการรับรองจากคณะ
แพทยศาสตร์ เพ่ือพิจารณาความรู้ความสามารถ โดยมีหัวหน้าภาควิชาฯ เป็นประธาน   
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สิทธิเฉพาะด้าน (Specific Privileges) ได้แก่ 
๑. Angioplasty and stenting of peripheral artery, vein and central vein โดยอาจารย์

ศัลยแพทย์หลอดเลือด  
๒. FNA of thyroid glands โดยอาจารย์แพทย์โสต ศอ นาสิกข์ ลาริงซ์ 
๓. Percutaneous liver biopsy โดยอาจารย์อายุรแพทย์โรคทางเดินอาหารและตับ 

๓. แพทย์ประจําบ้านอนุสาขารังสีร่วมรักษาของลําตัว 
Therapeutic and technical procedures 

๑. การรับปรึกษา เพ่ือพิจารณาว่าผู้ป่วยมีความจําเป็นต้องได้รับการตรวจเพ่ือการวินิจฉัยและ
รักษาหรือไม่ ถ้ามีความจําเป็นผู้ป่วยควรได้รับ การตรวจเพ่ือการวินิจฉัยและการรักษาทางรังสี
ร่วมรักษาด้วยวิธีการใด  

๒. การพิจารณาว่าผู้ป่วยควรได้รับการตรวจวินิจฉัยพยาธิสภาพโรคทางหลอดเลือด ด้วย
เครื่องมือทางรังสีวินิจฉัยใด เช่น Duplex Ultrasonography, CT angiography, MR 
angiography, Diagnostic venography หรือ Diagnostic angiography 

๓. วางแผนให้การรักษาโรคและพยาธิสภาพทางหลอดเลือด (Vascular intervention)  
- Angioplasty and stenting of peripheral artery, vein and central vein 

(โดยอยู่ภายใต้การดูแลของอาจารย์แพทย์รังสีร่วมรักษา) 
- Mechanical and pharmaceutical thrombolytic therapy of aorta and 

great branches, pheripheral artery and vein, and dysfunctional 
hemodialysis access (โดยอยู่ภายใต้การดูแลของอาจารย์แพทย์รังสีร่วมรักษา) 

- Atherectomy and laser theraphy of the pheripheral artery (โดยอยู่
ภายใต้การดูแลของอาจารย์แพทย์รังสีร่วมรักษา) 

- Embolization of artery (โดยอยู่ภายใต้การดูแลของอาจารย์แพทย์รังสีร่วม
รักษา) 

- Vascular device insertion or implantation (โดยอยู่ภายใต้การดูแลของ
อาจารย์แพทย์รังสีร่วมรักษา) 

- Transarterial embolization or chemoembolization (TAE or TACE) (โดย
อยู่ภายใต้การดูแลของอาจารย์แพทย์รังสีร่วมรักษา) 

๔. วางแผนให้การรักษาโรคและพยาธิสภาพผ่านทางผิวหนัง (Non-vascular intervention) 
- Tumor ablation (Percutaneous ethanol injection;PEI, Radio 

frequency ablation;RFA, Microwave ablation, Irreversible 
Electroporation;IRE) (โดยอยู่ภายใต้การดูแลของอาจารย์แพทย์รังสีร่วมรักษา) 

- Percutaneous biopsy  
- Percutaneous drainage  

๔. แพทย์ประจําบ้านอนุสาขารังสีร่วมรักษาของลําตัว แพทย์เฉพาะทางอ่ืนและชาวต่างประเทศ ท่ีมาเรียน
และดูงาน 
 อนุญาตให้ดูการทํางานและร่วมแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับการตรวจและรักษาทางรังสีร่วมรักษากับ
อาจารย์แพทย์รังสีร่วมรักษาโดยสามารถช่วยทําหัตถการหรือตรวจใดๆ ภายใต้การดูแลของอาจารย์แพทย์เท่านั้น 
ไม่อนุญาตให้ทําหัตถการหรือตรวจใดๆด้วยตนเอง 



 

 

 

หลกัสตูรการฝึกอบรมแพทยป์ระจาํบ้านอนุสาขารงัสร่ีวมรกัษาของลาํตวั  คณะแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์                                            ๙๒ 

ภาคผนวก ๑๐.๑ 
 
 
 

                                      
คําส่ังภาควิชารังสีวิทยา 

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ท่ี ๐๑๐/๒๕๖๒ 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาและปรับปรุงหลักสูตรฯ “อนุสาขารังสีร่วมรักษาของลําตัว” 
ตามเกณฑ์มาตรฐาน The World Federation for Medical Education (WFME) 

---------------------- 
  ด้วยภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จะรับการตรวจประเมินเพ่ือ
รับรองคุณภาพสถาบันฝึกอบรม อนุสาขารังสีร่วมรักษาของลําตัว ตามเกณฑ์มาตรฐานสากลของ The World 
Federation for Medical Education (WFME) ในปี พ.ศ.๒๕๖๑ และเพ่ือให้การดําเนินการพัฒนาปรับปรุง 
“หลักสูตรและเกณฑ์การฝึกอบรมแพทย์ประจําบ้านเพ่ือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพ
เวชกรรม อนุสาขารังสีร่วมรักษาของลําตัว คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และสอดรับตามเกณฑ์มาตรฐานการรับรองคุณภาพสถาบันฝึกอบรม (Postgraduate 
Medical Education WFME Global Standards for Quality Improvement) จึ งแ ต่ ง ต้ั งคณ ะกรรมการ
พิจารณาและปรับปรุงหลักสูตรฯ ตามเกณฑ์มาตรฐาน WFME ซ่ึงเป็นไปตามมติท่ีประชุมการเรียนการสอน ครั้งท่ี 
๖/๒๕๖๒ วันท่ี ๑๗ กันยายน ๒๕๖๒  ดังนี้ 

หัวหน้าภาควิชารังสีวิทยา          ท่ีปรึกษา 
หัวหน้าสาขารังสีวินิจฉัย     ท่ีปรึกษา 
ผศ.นพ.สมชาย    สุนทรโลหะนะกูล      ท่ีปรึกษา 
ผศ.นพ.ปราโมทย์ ทานอุทิศ                        ท่ีปรึกษา 
 ผศ.นพ.กีรติ  หงษ์สกุล   ประธานกรรมการ 
นพ.สรชา  รุกขพันธ์                            รองประธาน 
นพ.จิตต์ปรีดี    สังข์ศิริ                     กรรมการ 
ผศ.นพ.กิตติพิชญ์  บรรณางกูร   กรรมการ 
 นพ.สุรสิทธิ์  อรรคไกรสิงห์   กรรมการ 
นพ.ภูริช    เจนจินดามัย                      กรรมการ 
หัวหน้าแพทย์ผู้เข้ารับการฝึกอบรม     กรรมการ 
นางชุติมา    จิตต์แจ้ง    เลขานุการ 
นส.นิภาพร    ทองดีเลิศ   ผู้ช่วยเลขานุการ 

ให้คณะกรรมการดังกล่าวมีบทบาทหน้าท่ี ดังนี้  
๑. ดําเนินการร่างและปรับปรุงหลักสูตรฯ ตามเกณฑ์มาตรฐานการรับรองคุณภาพสถาบันฝึกอบรม 

(Postgraduate Medical Education WFME Global Standards for Quality Improvement)  
๒. การจัดทําหลักสูตรเป็นไปตามประกาศแพทยสภา ราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย และ 



 

 

 

หลกัสตูรการฝึกอบรมแพทยป์ระจาํบ้านอนุสาขารงัสร่ีวมรกัษาของลาํตวั  คณะแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์                                            ๙๓ 

๓. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยคํานึงถึงความต้องการด้านสุขภาพของชุมชน
ในบริบทของภาควิชา  

๔. ดําเนินการประชุม ทบทวน และประกาศแต่งต้ังคณะกรรมการฯ ใด ๆ  เพ่ือพัฒนาหลักสูตรให้มี
คุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 

๕. เตรียมรับการตรวจประเมินสถาบันจากคณะกรรมการรับรองคุณภาพสถาบันฝึกอบรมฯ อนุสาขา
รังสีร่วมรักษาของลําตัว  

 
ท้ังนี้ ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

  
                           สั่ง ณ วันท่ี ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒ 

                             
                          (นายแพทย์ธีรพล  เปรมประภา) 

                                                      รักษาการในตําแหน่ง หัวหน้าภาควิชารังสีวทิยา 
 

 
 



 

 

 

หลกัสตูรการฝึกอบรมแพทยป์ระจาํบ้านอนุสาขารงัสร่ีวมรกัษาของลาํตวั  คณะแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์                                            ๙๔ 

ภาคผนวก ๑๐.๒ 

 
คําส่ังภาควิชารังสีวิทยา 

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ท่ี ๐๒๔/๒๕๖๒ 

เรื่อง แต่งตั้งกรรมการสอบสัมภาษณ์แพทย์ผู้เข้ารับการฝึกอบรม “อนุสาขารังสีร่วมรักษาของลําตัว” 
ประจําปีการฝึกอบรม ๒๕๖๓ 

-------------------------------------------------- 
  ด้วยภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จะดําเนินการคัดเลือกผู้สมัครเข้า
เป็นผู้เข้ารับการฝึกอบรม “อนุสาขารังสีร่วมรักษาของลําตัว” ประจําปีการฝึกอบรม ๒๕๖๓ โดยมีการกําหนด
เกณฑ์การคัดเลือกตามรายละเอียดดังกล่าว ดังนั้นเพ่ือให้การพิจารณาคัดเลือกเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริสุทธิ ์
และยุติธรรม เพ่ือให้ได้มาซ่ึงผู้ท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนและเหมาะสมท่ีจะเข้ารับการฝึกอบรมฯ อนุสาขารังสีร่วม
รักษาของลําตัว จึงขอแต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครฯ ประจําปีการฝึกอบรม ๒๕๖๓  ดังนี้ 

๑.นพ.ธีรพล              เปรมประภา หัวหน้าภาควิชารังสีวิทยา 
๒.ผศ.นพ.กีรติ           หงษ์สกุล หัวหน้าสาขารังสีร่วมรักษาของลําตัว 
๓.นพ.จิตต์ปรีดี          สังข์ศิริ หัวหน้าสาขารังสีวินิจฉัย 
๔.นพ.สรชา              รุกขพันธ์ กรรมการ 
๕.ผศ.นพ.กิตติพิชญ์    บรรณางกูร กรรมการ 
๖.นพ.ภูริช                เจนจินดามัย กรรมการ 
๗.นางชุติมา              จิตต์แจ้ง เลขานุการ 
๘.นส.นิภาพร       ทองดีเลิศ ผู้ช่วยเลขาฯ 

 
ท้ังนี้ ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

  
      สั่ง ณ วันท่ี ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒ 

                                                                    
             (นายแพทย์ธีรพล  เปรมประภา) 

            รักษาการในตําแหน่ง หัวหน้าภาควิชารังสีวิทยา 
 



 

 

 

หลกัสตูรการฝึกอบรมแพทยป์ระจาํบ้านอนุสาขารงัสร่ีวมรกัษาของลาํตวั  คณะแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์                                            ๙๕ 

ภาคผนวก ๑๐.๓ 
 

 
 

 
ประกาศภาควิชารังสีวิทยา 

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
เรื่อง การรับสมัครและการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม “อนุสาขารังสีร่วมรักษาของลําตัว”  

........................................................................................ 
 
๑) หลักฐานและเอกสารการรับสมัคร 

๑.  เขียนบทความบรรยายเรื่องละประมาณ ๑ หน้ากระดาษ A๔ จํานวน ๒ เรื่อง คือ 
- ประวัติของตนเอง  เก่ียวกับครอบครัว และการศึกษาต้ังแต่เบ้ืองต้นจนถึงปัจจุบัน 
- ความต้องการและจุดมุ่งหมายในการเลือกมาเรียนแพทย์ประจําบ้านอนุสาขารังสีร่วมรักษาของ

ลําตัว และความคาดหวังต่อสถาบันนี้ ตลอดจนอนาคต หรือหลังจากจบการศึกษาแล้ว 
๒.  ใบสมัครพร้อมภาพถ่ายขนาด 1 นิ้ว ไม่เกิน ๖ เดือน    จํานวน ๑ รูป 
๓.  สําเนาทะเบียนบ้าน และสําเนาบัตรประชาชน    จํานวน ๑ ชุด 
๔.  สําเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript)     จํานวน ๑ ชุด 

 ๕.  คะแนนสอบภาษาอังกฤษ TOEFL, TOEIC, CU-TEP, PSU-TEP     จํานวน ๑ ชุด 
                หรืออ่ืน ๆ ท่ีเชื่อถือได้ในระดับประเทศ (อย่างใดอย่างหนึ่ง) 
 ๖. สําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม    จํานวน ๑ ชุด 
 ๗. สําเนาใบรับรองผ่านการฝึกอบรมแพทย์เพ่ิมพูนทักษะ          จํานวน ๑ ชุด 
 ๘. สําเนาหนังสืออนุมัติ หรือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชํานาญ           จํานวน ๑ ชุด 
              ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขารังสีวิทยาวินิจฉัย หรือ 
              รังสีวิทยาท่ัวไป หรือหนังสือรับรองการเป็นแพทย์ประจําบ้าน 
              หรือแพทย์ใช้ทุนปีสุดท้าย ในสาขารังสีวิทยาวินิจฉัยในปีการศึกษานั้น    
           ๙.จดหมายรับรองความประพฤติ (recommendation) จากอาจารย์    จํานวน ๓ ท่าน 
              หรือผู้ใกล้ชิด  
 
๒) คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร 
 ผู้มีสิทธิ์สมัครแพทย์ผู้เข้ารับการฝึกอบรมถือตามเกณฑ์ท่ีกําหนดในประกาศแพทยสภา เรื่องการกําหนด
ประเภทสาขาและคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครแพทย์ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสาขาต่าง ๆ ประจําปีการฝึกอบรม  โดย
ได้รับอนุมัติจากหน่วยงานต้นสังกัดให้เข้ารับการฝึกอบรมแพทย์ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสาขา/อนุสาขาดังกล่าว (กรณี
สมัครโดยมีต้นสังกัดจากหน่วยงานของรัฐ)  หรือปลอดภาระจากหน่วยงานของรัฐ (กรณีสมัครโดยไม่มีต้นสังกัดจาก
หน่วยของรัฐ) 
 
 



 

 

 

หลกัสตูรการฝึกอบรมแพทยป์ระจาํบ้านอนุสาขารงัสร่ีวมรกัษาของลาํตวั  คณะแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์                                            ๙๖ 

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
๑. เป็นผู้ได้รับหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขา

รังสีวิทยาวินิจฉัย หรือรังสีวิทยาท่ัวไปจากแพทยสภา 
๒. เป็นแพทย์ประจําบ้านหรือแพทย์ใช้ทุนปีสุดท้าย ในสาขารังสีวิทยาวินิจฉัยในปีการศึกษานั้น 
๓. เป็นผู้มีสิทธิ์สอบและสอบผ่านเพ่ือหนังสืออนุมัติ หรือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชํานาญในการ

ประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขารังสีวิทยาวินิจฉัยในปีการศึกษานั้น  
๔. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมในข้อ ๒ และ ๓ ต้องเป็นผู้ได้รับหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความ

ชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขารังสีวิทยาวินิจฉัยจากแพทยสภาหรือหนังสือรับรองการ
สอบผ่านจากราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทยให้แล้วเสร็จก่อนเข้ารับการฝึกอบรม 

๕. ยื่นใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรมตามท่ีแพทยสภากําหนดคุณสมบัติและระยะเวลาการรับสมัคร   
๖. มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงปราศจากโรค อาการของโรค หรือความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการ

ฝึกอบรม การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (อ้างอิงตามประกาศกลุ่มสถาบัน
แพทยศาสตร์แห่งประเทศไทยเรื่อง “คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัครเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตร
บัณฑิต ฉบับ พ.ศ.๒๕๕๙”) รวมท้ังมีคุณสมบัติอ่ืน ๆ ตามท่ีกําหนดโดยราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่ง
ประเทศไทย และแพทยสภา 

 
๓) กําหนดการรับสมัคร:  

อิงตามประกาศของแพทยสภาและราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทยเรื่องประกาศรับสมัครแพทย์ผู้
เข้ารับการฝึกอบรมและการขอข้ึนทะเบียนแพทย์ใช้ทุนและแพทย์ปฏิบัติงานเพ่ือการสอบวุฒิบัตร ประจําปีการ
ฝึกอบรม  
 
๔) จํานวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
 รับจํานวนปีละ ระดับละ ๓ คน/ปีการศึกษา 
 
๓) วิธีการสมัคร:  

ผู้สมัครต้องกรอกใบสมัครด้วยตนเองทางเว็บไซด์ “ศูนย์เวชบัณฑิตศึกษา” ผ่านระบบ online 
(http://www.tmc.or.th/tcgme) ของราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย  
 
๖) กําหนดการสอบสัมภาษณ์:  

ตามกําหนดวันของราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทยประกาศฯ  
 
๗) วิธีการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
 สาขาวิชาฯ มีการแต่งต้ังคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์จํานวนอย่างน้อย ๕ คน ซ่ึงประกอบด้วย
คณะกรรมการจากทีมบริหารของภาควิชาฯ โดยตําแหน่ง คือ หัวหน้าภาควิชารังสีวิทยา รองหัวหน้าภาควิชารังสี
วิทยาฝ่ายการศึกษาหลังปริญญา รองหัวหน้าภาควิชารังสีวิทยาฝ่ายวิจัย หัวหน้าสาขารังสีร่วมรักษาของลําตัว และ 
program director สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย โดยจะกําหนดให้มีอาจารย์ท่ีไม่ใช่อาจารย์ในสาขารังสีร่วมรักษาของ
ลําตัว ร่วมสัมภาษณ์ด้วยอย่างน้อย ๑ คน ท้ังนี้อาจารย์ท่ีเป็นกรรมการสอบสัมภาษณ์จะต้องไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วน



 

 

 

หลกัสตูรการฝึกอบรมแพทยป์ระจาํบ้านอนุสาขารงัสร่ีวมรกัษาของลาํตวั  คณะแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์                                            ๙๗ 

เสียกับผู้สมัครในทุก ๆ ด้าน และกรรมการสอบสัมภาษณ์ทุกคนจะต้องลงนามในแบบฟอร์ม conflict of 
interests การสอบสัมภาษณ์จะประเมินจากทัศนคติ เจตคติ ความต้ังใจจริง การแสดงออกซ่ึงไหวพริบ การตอบ
ข้อซักถาม และการตัดสินใจ เพ่ือสร้างความเชื่อม่ันในกระบวนการการคัดเลือกมีความยุติธรรม เสมอภาค โปร่งใส 
และตรวจสอบได้  กรณีไม่ผ่านการคัดเลือก ผู้สมัครสามารถอุทธรณ์ขอทราบผลการสอบได้ภายใน ๗ วันทําการ
หลังจากวันประกาศผลฯ 
 
           เกณฑ์การตัดสินคัดเลือกประกอบด้วย 

รายการ คะแนน 
๑.คะแนนสอบสัมภาษณ์จากคณะกรรมการ  ๖๕ 
๒.สอบภาษาอังกฤษ  
(ใช้คะแนนสอบ TOEFL, TOEIC, CU-TEP, PSU-TEP หรืออ่ืนๆ ท่ีเชื่อถือได้
ในระดับประเทศอย่างใดอย่างหนึ่ง) 

๑๐ 

๓.ประสบการณ์ในการทํางานคุณภาพ เช่น HA patient safety เป็นต้น ๕ 
๔.ทุนหรือปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีภาคใต้* ๑๐ 
๕.นําเสนอ proporsal idea งานวิจัย/ Case based discussion  
   ประมาณ ๕ นาที (เป็นภาษาอังกฤษ) 

๑๐ 

รวมท้ังหมด ๑๐๐ 
 
 
*หมายเหตุ: ภาควิชาฯ มีนโยบายท่ีไม่จํากัดสิทธิ์ในการรับสมัครและคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรมดังท่ีได้ระบุไว้
ชัดเจนในคุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม  นอกจากนี้ภาควิชาฯ ได้เล็งเห็นความสําคัญถึงความขาดแคลนแพทย์รังสี
ร่วมรักษาโดยเฉพาะในเขตสุขภาพพ้ืนท่ีภาคใต้ จึงได้สอดรับการดําเนินการคัดเลือกตามประกาศของสํานักงาน
เลขาธิการแพทยสภาฯ โดยให้สิทธิ์แก่ผู้สมัครท่ีมีต้นสังกัดจากหน่วยงานของรัฐก่อนผู้ไม่มีต้นสังกัด จึงมีการ
กําหนดเกณฑ์โดยมีคะแนนพิเศษเพ่ิมให้สําหรับผู้สมัครท่ีมีทุนจากต้นสังกัด 
 
ติดต่อสอบถามข้อมูลรายละเอียดได้ท่ี   :   
  คุณชุติมา  จิตต์แจ้ง  ภาควิชารังสีวิทยา   คณะแพทยศาสตร์   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
โทร ๐๗๔-๔๕๑๕๐๘, ๐๗๔-๔๕๑๕๐๑  E-mail : jchutima@medicine.psu.ac.th 
 
 

ท้ังนี้ ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

      ประกาศ ณ วันท่ี ๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒  

              
                         (นายแพทย์ธีรพล  เปรมประภา) 

                                                      รักษาการในตําแหน่ง หัวหน้าภาควิชารังสีวทิยา 
 



 

 

 

หลกัสตูรการฝึกอบรมแพทยป์ระจาํบ้านอนุสาขารงัสร่ีวมรกัษาของลาํตวั  คณะแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์                                            ๙๘ 

                                                   ภาคผนวก ๑๐.๔ 
 
 
  
 

คําส่ังภาควิชารังสีวิทยา 
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

ท่ี ๐๑๕/๒๕๖๑ 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมฯ 

อนุสาขารังสีร่วมรักษาของลําตัว  
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
………………………………………………………………… 

 
  อ้างถึง คําสั่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ท่ี ๑๖๗๓/๒๕๖๐ ลงวันท่ี ๕ กันยายน ๒๕๖๐ เรื่องแต่งต้ัง
รักษาการในตําแหน่งหัวหน้าและรองหัวหน้าภาควิชาฯ และรายงานการประชุมการเรียนการสอน ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๑ 
เม่ือวันท่ี ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เรื่อง รายนามผู้บริหารภาควิชาฯ และบทบาทหน้าท่ี เพ่ือให้การดําเนินการบริหาร
จัดการฝึกอบรมแพทย์ผู้เข้ารับการฝึกอบรมอนุสาขารังสีร่วมรักษา เป็นไปตามหลักสูตรฯ และพันธกิจด้าน
การศึกษาของภาควิชาฯ ท่ีว่า “สร้างรังสีแพทย์ท่ีมีคุณภาพคู่คุณธรรมมีความเป็นเลิศเพ่ือรับใช้สังคมไทย” และให้
เกิดผลสัมฤทธิ์ตามสมรรถนะ ๖  ด้านในเกณฑ์การฝึกอบรม คือ มีทักษะและเจตคติในการบริบาลผู้ป่วย  มีความรู้
ทางด้านรังสีร่วมรักษาของลําตัวท้ังในภาวะท่ีไม่รีบด่วนและในภาวะฉุกเฉินหรือวิกฤต  มีทักษะปฏิสัมพันธ์และการ
สื่อสาร  มีการพัฒนาปรับปรุงตนเองและการเรียนรู้จากการปฏิบัติ  มีพฤติกรรมแห่งวิชาชีพและความเป็นมืออาชีพ  
และมีการปฏิบัติงานเข้ากับระบบ   ท่ีสําคัญคือ ให้การฝึกอบรมฯ มีมาตรฐานสากลตามข้อกําหนดของแพทยสภา
และราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย และตอบสนองความต้องการของแพทย์ผู้เข้ารับการฝึกอบรม อาจารย์
ผู้ให้การฝึกอบรม ผู้ป่วยและผู้ท่ีแพทย์ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะไปปฏิบัติงานหลังสําเร็จการศึกษา  จึงขอแต่งต้ังคณะ
กรรมการบริหารและพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมฯ อนุสาขารังสีร่วมรักษาของลําตัว ดังรายนามและมีภาระหน้าท่ี
ดังต่อไปนี้  
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์สมชาย สุนทรโลหะนะกูล (ท่ีปรึกษา) 

๑. ให้คําปรึกษาในฐานะผู้มีประสบการณ์ด้านแพทยศาสตร์ศึกษาและการจัดการศึกษาระดับหลัง
ปริญญา 

๒. ให้คําปรึกษาในการดําเนินการเพ่ือให้การฝึกอบรมเป็นไปตามพันธกิจด้านการศึกษาของคณะแพทย์ 
๓. ให้คําปรึกษาในฐานะผู้มีประสบการณ์ในการจัดทําหลักสูตรและการตรวจประเมินสถาบันฝึกอบรมใน

ระดับ 
๔. มหาวิทยาลัยและระดับประเทศ  
๕. ให้คําปรึกษาในการดําเนินการการฝึกอบรบ ตรวจสอบและปรับปรุงหลักสูตรฯ ให้สอดรับตามเกณฑ์ 

WFME 
๖. ร่วมประเมินและปรับปรุงการจัดการฝึกอบรมในแต่ละปี 

 



 

 

 

หลกัสตูรการฝึกอบรมแพทยป์ระจาํบ้านอนุสาขารงัสร่ีวมรกัษาของลาํตวั  คณะแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์                                            ๙๙ 

๒. นายแพทย์ธีรพล เปรมประภา หัวหน้าภาควิชารังสีวิทยา (ท่ีปรึกษา) 
๑. มีส่วนร่วมในการกําหนดพันธกิจภาควิชา กํากับดูแล และให้คําปรึกษาในการดําเนินการเพ่ือให้การ

ฝึกอบรมเป็นไปตามพันธกิจด้านการศึกษา 
๒. ประสานงานสื่อสารกับคณะกรรมการโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ และคณะแพทยศาสตร์ เพ่ือให้

การดําเนินการด้านการศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
๓. ประธานคณะกรรมการคัดเลือกแพทย์ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
๔. พิจารณาการดําเนินการด้านงบประมาณท่ีเก่ียวข้องกับการศึกษาและหลักสูตร 
๕. ประธาน และท่ีปรึกษาการปรับปรุงหลักสูตรการฝึกอบรมในแต่ละปี 

๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ปราโมทย์ ทานอุทิศ (ท่ีปรึกษา) 
๑. มีส่วนร่วมในการกําหนดพันธกิจภาควิชา กํากับดูแล และให้คําปรึกษาในการดําเนินการเพ่ือให้การ

ฝึกอบรมเป็นไปตามพันธกิจด้านการศึกษา 
๒. คณะกรรมการคัดเลือกแพทย์ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
๓. พิจารณาการดําเนินการด้านงบประมาณท่ีเก่ียวข้องกับการศึกษาและหลักสูตร 

๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ กีรติ หงษ์สกุล (ประธานการฝึกอบรม) 
๑. เป็น program director กําหนดเป้าหมาย วางแผนตามพันธกิจของภาควิชาฯ ติดตาม กํากับดูแล    

ประเมินผล และนําผลการประเมินด้านต่าง ๆ มาพัฒนาหลักสูตร 
๒. พิจารณาการดําเนินการด้านงบประมาณท่ีเก่ียวข้องกับการศึกษาและหลักสูตร 
๓. ปฏิบัติราชการแทนหัวหน้าภาควิชาฯ ในการลงนามในหนังสือติดต่อราชการกับหน่วยงานต่าง ๆ          

ในเรื่องของการศึกษาหลังปริญญา 
๔. ประสานงานกับสถาบันสมทบ 
๕. เป็นตัวแทนภาควิชาฯ ในคณะอนุกรรมการการศึกษาหลังปริญญา  
๖. ประธานคณะอนุกรรมการดูแลการฝึกอบรม 
๗. รับผิดชอบ กํากับติดตามในเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาหลังปริญญาและตรวจรับรองคุณภาพ 
๘. รองประธานคณะกรรมการคัดเลือกแพทย์ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
๙. ดูแลข้อสอบและการจัดสอบ  
๑๐. จัดการข้อร้องเรียนท่ีเก่ียวข้องกับแพทย์ผู้เข้ารับการฝึกอบรม  
๑๑. ดูแลและนําเสนอปัญหาของ แพทย์ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ต่อท่ีประชุมภาควิชาฯ 
๑๒. ร่วมประเมินและปรับปรุงแผนการฝึกอบรมในแต่ละปี 

๕. นายแพทย์สรชา รุกขพันธ์ (รองประธานการฝึกอบรม) 
๑. รักษาการแทนประธานการฝึกอบรม และเป็นตัวแทนภาควิชาฯ ในคณะอนุกรรมการการศึกษา      

หลังปริญญา  
๒. เป็นคณะอนุกรรมการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร 
๓. เป็นคณะอนุกรรมการเพ่ือเตรียมการตรวจประเมินสถาบันฝึกอบรมของภาควิชา 
๔. กํากับดูแลการจัดประเมิน EPA และ milestones เลื่อนชั้นปีตาม competency  
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๕. ประธานคณะอนุกรรมการวัดและประเมินการฝึกอบรมของหลักสูตรฯ 
๖. ช่วยวางแผน กํากับดูแล และพัฒนากระบวนการฝึกอบรม 
๗. ดูแลโครงการ interpersonal and communication skill และ professionalism  
๘. ดูแลระบบสนับสนุน สวัสดิการและสวัสดิภาพของแพทย์ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
๙. ร่วมประเมินและปรับปรุงแผนการฝึกอบรมในแต่ละปี  

๖. นายแพทย์จิตต์ปรีดี  สังข์ศิริ (กรรมการ) 
๑. วางแผน กํากับดูแล และเป็นคณะอนุกรรมการจัดซ้ือ/จัดจ้างวัสดุและครุภัณฑ์ของอนุสาขารังสีร่วม

รักษาเพ่ือให้ทรัพยากรทางการศึกษามีเพียงพอกับงานด้านบริการและสอดรับกับการฝึกอบรม 
๒. เป็นคณะอนุกรรมการเพ่ือเตรียมการตรวจประเมินสถาบันฝึกอบรมของภาควิชา 
๓. เป็นตัวแทนภาควิชาฯ ในคณะอนุกรรมการราชวิทยาลัยรังสี  
๔. เป็นคณะอนุกรรมการวัดและประเมินการฝึกอบรมของภาควิชาฯ  
๕. ประธานคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพของหลักสูตรฯ 
๖. ช่วยวางแผนด้านเครื่องมือ/อุปกรณ์ ดูแลระบบ PACS สําหรับการฝึกอบรม 
๗. ดูแลแพทย์ผู้เข้ารับการฝึกอบรมในด้าน patient care และจัดการข้อร้องเรียนด้านบริการท่ีเก่ียวข้อง

กับแพทย์ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
๘. ร่วมประเมินและปรับปรุงแผนการฝึกอบรมในแต่ละปี 

๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์กิตติพิชญ์ บรรณางกูร (กรรมการ) 
๑. เป็นคณะอนุกรรมการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร  
๒. เป็นคณะอนุกรรมการเพ่ือเตรียมการตรวจประเมินสถาบันฝึกอบรมของภาควิชา 
๓. เป็นคณะอนุกรรมการวัดและประเมินการฝึกอบรมของภาควิชาฯ  
๔. ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายวิจัยและพัฒนา 
๕. ช่วยวางแผน กํากับดูแล และพัฒนากระบวนการฝึกอบรม  
๖. กํากับดูแลการจัดประเมิน EPA และ milestones เลื่อนชั้นปีตาม competency  
๗. ร่วมประเมินและปรับปรุงการจัดการฝึกอบรมในแต่ละปี 

๘. นายแพทย์สุรสิทธิ์ อัครไกรสีห์ (กรรมการ) 
๑. เป็นคณะอนุกรรมการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร  
๒. เป็นคณะอนุกรรมการเพ่ือเตรียมการตรวจประเมินสถาบันฝึกอบรมของภาควิชา 
๓. เป็นคณะอนุกรรมการวัดและประเมินการฝึกอบรมของภาควิชาฯ  
๔. ประธานคณะอนุกรรมการวิชาการของหลักสูตรฯ 
๕. ช่วยวางแผน กํากับดูแล และพัฒนากระบวนการฝึกอบรม  
๖. กํากับดูแลการจัดประเมิน EPA และ milestones เลื่อนชั้นปีตาม competency  
๗. ร่วมประเมินและปรับปรุงการจัดการฝึกอบรมในแต่ละปี 

๙. นายแพทย์ภูริช เจนจินดามัย (กรรมการ) 
๑. เป็นคณะอนุกรรมการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร  
๒. เป็นคณะอนุกรรมการเพ่ือเตรียมการตรวจประเมินสถาบันฝึกอบรมของภาควิชา 
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๓. เป็นคณะอนุกรรมการวัดและประเมินการฝึกอบรมของภาควิชาฯ  
๔. ประธานคณะอนุกรรมการกิจการนักศึกษา 
๕. ช่วยวางแผน กํากับดูแล และพัฒนากระบวนการฝึกอบรม  
๖. กํากับดูแลการจัดประเมิน EPA และ milestones เลื่อนชั้นปีตาม competency  
๗. ร่วมประเมินและปรับปรุงการจัดการฝึกอบรมในแต่ละปี 

๑๐. หัวหน้าแพทย์ผู้เข้ารับการฝึกอบรม (กรรมการ) 
๑. เป็นตัวแทนภาควิชาฯ เพ่ือร่วมแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับการฝึกอบรมในคณะอนุกรรมการ

การศึกษาหลังปริญญา 
๒. เป็นตัวแทนแพทย์ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ร่วมในการบริหารจัดการ กําหนดพันธกิจ แผนการฝึกอบรม 

วิธีการประเมิน ร่วมกับคณะกรรมการในภาควิชาฯ   
๓. ให้ข้อมูลและความเห็นในการประเมินการเรียนรู้ และประเมินคุณภาพการจัดการเรียนการสอน  
๔. พัฒนาแก้ไขคู่มือการปฏิบัติงานแพทย์ผู้เข้ารับการฝึกอบรมในแต่ละปี 
๕. เข้าประชุมภาควิชา ให้ความเห็นท่ีเก่ียวกับปัญหาระหว่างการฝึกอบรมฯ เม่ือภาควิชาฯ ร้องขอ 
๖. เป็นตัวแทนในคณะกรรมการสหสาขาวิชาชีพ เช่น องค์กรแพทย์ PCT และฝ่ายบริการเป็นต้น 

๑๑. ตัวแทนพยาบาล (กรรมการ) 
๑. เป็นคณะอนุกรรมการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร  
๒. เป็นคณะอนุกรรมการเพ่ือเตรียมการตรวจประเมินสถาบันฝึกอบรมของภาควิชา 
๓. เป็นคณะอนุกรรมการวัดและประเมินการฝึกอบรมของภาควิชาฯ  
๔. ช่วยวางแผน กํากับดูแล และพัฒนากระบวนการฝึกอบรม  
๕. กํากับดูแลการจัดประเมิน EPA และ milestones เลื่อนชั้นปีตาม competency  
๖. ร่วมประเมินและปรับปรุงการจัดการฝึกอบรมในแต่ละปี 

๑๒. ตัวแทนนักรังสีเทคนิค (กรรมการ) 
๑. เป็นคณะอนุกรรมการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร  
๒. เป็นคณะอนุกรรมการเพ่ือเตรียมการตรวจประเมินสถาบันฝึกอบรมของภาควิชา 
๓. เป็นคณะอนุกรรมการวัดและประเมินการฝึกอบรมของภาควิชาฯ  
๔. ช่วยวางแผน กํากับดูแล และพัฒนากระบวนการฝึกอบรม  
๕. กํากับดูแลการจัดประเมิน EPA และ milestones เลื่อนชั้นปีตาม competency  
๖. ร่วมประเมินและปรับปรุงการจัดการฝึกอบรมในแต่ละปี 

๑๓. ชุติมา จิตต์แจ้ง เจ้าหน้าท่ีสายสนับสนุน ฝ่ายการศึกษาหลังปริญญา (เลขานุการ) 
๑. บริหารจัดการกระบวนการฝึกอบรมเพ่ือให้เป็นไปตามกําหนดการของแผนการฝึกอบรม/หลักสูตร 
๒. เป็นผู้ให้ข้อมูลและคอยตอบข้อซักถามในเบ้ืองต้นเก่ียวกับการฝึกอบรม 
๓. ให้คําปรึกษา ชี้แนะ และดูแลงานธุรการของฝ่ายวิชาการ 
๔. เตรียมข้อมูลเก่ียวกับการรายงานประกันคุณภาพด้านการศึกษาเพ่ือการตรวจประเมิน  
๕. การสอบ เช่น เตรียมข้อสอบ ห้องสอบ คุมสอบ สรุปคะแนน การรายงานผลการเลื่อนระดับชั้น ฯลฯ 
๖. เป็นเลขาและบันทึกรายงานการประชุมเก่ียวกับการเรียนการสอน 
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๗. ร่าง/พิมพ์หนังสือราชการภายนอกและภายใน 
๘. ประสานงานกับหน่วยงานภายนอกและภายในท่ีเก่ียวกับการฝึกอบรม 
๙. งานอ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

๑๔. นิภาพร  ทองดีเลิศ เจ้าหน้าท่ีสายสนับสนุน ฝ่ายการศึกษาหลังปริญญา (ผู้ช่วยเลขานุการ) 
๑. การจัดกิจกรรมวิชาการ activity  
๒. ช่วยนักวิชาการจัดสอบ คุมสอบ และเตรียมข้อสอบ   
๓. การประเมินเก่ียวกับการเรียนการสอน และสรุปประมวลผลการประเมินต่าง ๆ  
๔. บันทึกข้อมูล CME การเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการต่าง ๆ ผ่านโปรแกรมของแพทยสภา 
๕. การขออนุมัติไปประชุม/อบรม/ดูงานท้ังในประเทศและต่างประเทศ 
๖. การขอทุนต่าง ๆ ท้ังในประเทศและต่างประเทศ 
๗. บันทึกข้อมูลของบุคลากรเก่ียวกับการไปประชุม/อบรม 
๘. ร่าง/พิมพ์หนังสือราชการภายนอกและภายใน 
๙. ประสานงานกับหน่วยงานภายนอกและภายในท่ีเก่ียวกับการฝึกอบรม 
๑๐. งานอ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 
 ท้ังนี้ ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

  
                              สั่ง ณ วันท่ี  ๒๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๑ 

                            
                           (นายแพทย์ธีรพล  เปรมประภา) 

                              รักษาการในตําแหน่ง หัวหน้าภาควิชารังสีวิทยา 
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ภาคผนวก ๑๐.๕ 
 
 
 

 
 
ประกาศภาควิชารังสีวิทยา  

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
เรื่อง การคัดเลือกและการพัฒนาอาจารย์แพทย์ “อนุสาขารังสีร่วมรักษาของลําตัว”  

----------------------------------------- 
 
๑. หลักการและเหตุผล 

ภาควิชารังสีวิทยาจัดให้มีการดําเนินการคัดเลือกอาจารย์แพทย์ ท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมหรือมีความ
เชี่ยวชาญพิเศษในอนุสาขาต่าง ๆ เพ่ือบรรจุเป็นอาจารย์อยู่เป็นระยะ ๆ ซ่ึงสอดคล้องกับแผนทรัพยากรบุคคลตาม
พันธกิจและวิสัยทัศน์ของภาควิชาฯ และคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยอาจารย์มีภาระงาน
ต่าง ๆ ได้แก่ งานสอน งานบริการทางวิชาการ งานวิจัย งานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม งานบริหาร และงานอ่ืน ๆ 
ท่ีได้รับมอบหมาย การคัดเลือกอาจารย์นั้น ภาควิชาฯ ยังได้กําหนดให้สอดคล้องกับพันธกิจและแผนการบริหาร 
การฝึกอบรมและได้อาจารย์ครบและมีจํานวนอาจารย์ในทุกอนุสาขาท่ีเหมาะสมกับภาระงานในทุกด้าน และ
สามารถตอบสนองความต้องการของระบบสุขภาพ ท่ีผ่านมาภาควิชาฯ มีการปรับหลักเกณฑ์การคัดเลือกเป็นระยะ 
เพ่ือให้เป็นไปตามความต้องการและความเหมาะสมสอดคล้องกับบริบทและสถานการณ์ ณ ขณะนั้นโดยการ
คัดเลือกยึดหลักความยุติธรรม โปร่งใส และเสมอภาค 
 
๒. วัตถุประสงค์ 

เพ่ือให้ได้มาซ่ึงอาจารย์แพทย์สาขารังสีร่วมรักษาและลําตัว ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 
๓. เกณฑ์การพิจารณา 
๓.๑.  คุณวุฒ ิ

๓.๑.๑.ได้รับปริญญาแพทยศาสตร์บัณฑิต รวมถึงใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม จากแพทยสภา 
๓.๑.๒.ได้รับวุฒิบัตรฯ/หนังสืออนุมัติสาขารังสีวิทยาวินิจฉัย/สาขารังสีวิทยาท่ัวไปจากสถาบันท่ีแพทยสภา

รับรองหรือจากสถาบันต่างประเทศซ่ึงเป็นท่ียอมรับโดยท่ัวไป  
๓.๑.๓.ได้รับวุฒิบัตรฯ/หนังสืออนุสาขารังสีร่วมรักษาของลําตัว อนุสาขาภาพวินิจฉัยระบบประสาท  อนุ

สาขารังสีร่วมรักษาระบบประสาท  และอนุสาขาภาพวินิจฉัยชั้นสูง  จากสถาบันท่ีแพทยสภารับรองหรือจาก
สถาบันต่างประเทศซ่ึงเป็นท่ียอมรับโดยท่ัวไป   
๓.๒. คุณสมบัติท่ีพึงประสงค์ 

๓.๒.๑.มีคุณสมบัติไม่ขัดหลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งต้ังของพนักงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
๓.๒.๒.ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ ข้ันตอนการดําเนินการรับอาจารย์ (ฉบับแก้ไขปรับปรุง) 

ของคณะแพทยศาสตร์ และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
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๓.๒.๓.มีความสามารถและรับผิดชอบในพันธกิจ การเรียนการสอน งานบริการทางการแพทย์ งานบริการ
ทางวิชาการและวิจัย งานพัฒนาคุณภาพ งานบริหารความเสี่ยง งานทํานุบํารุง ศิลปวัฒนธรรม และงานอ่ืน ๆ ท่ี
ภาควิชามอบหมาย รวมถึงการปฏิบัติตามนโยบายของคณะแพทยศาสตร์ และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

๓.๒.๔.มีทักษะและสมรรถนะการทํางานวิจัย  
๓.๒.๕.มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยผ่านการทดสอบ ตามระเบียบ

ของคณะแพทยศาสตร์ และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
๓.๓. คุณสมบัติท่ีไม่พึงประสงค์ 

๓.๓.๑.มีประวัติหรือพฤติกรรมทุจริต 
๓.๓.๒.มีพฤติกรรมเสื่อมเสียท้ังเรื่องส่วนตัวและหน้าท่ีการงาน 
๓.๓.๓.มีประวัติหรือพฤติกรรมท่ีไม่สามารถทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๓.๔. คุณสมบัติอ่ืน ๆ ด้านจริยธรรมและสังคม ได้แก่ 
๓.๔.๑.มีเจตคติต่อความเป็นครู ความสามารถถ่ายทอดความรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๓.๔.๒.มีเจตคติท่ีดีต่อการทํางานและสนใจใฝ่รู้ทางวิชาการและงานวิจัย 
๓.๔.๓.มีความรับผิดชอบและตรงต่อเวลา 
๓.๔.๔.บุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี 
๓.๔.๕.มีคุณธรรมและจริยธรรม 

 
๔. กระบวนการพิจารณา 

๑. กระบวนการรับสมัคร ให้ประชาสัมพันธ์ผ่าน website ของคณะฯ 
๒. กระบวนการหาข้อมูลให้หัวหน้าภาควิชาฯ แต่งต้ังอาจารย์ในภาควิชาฯ เพ่ือพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติ

ของผู้สมัครว่าครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้หรือไม่ รวมถึงการดําเนินการเพ่ือให้ได้มาซ่ึงข้อมูลใน
ส่วนอ่ืน ๆ เก่ียวกับผู้สมัครตามความเหมาะสม 

๓. ประกาศวันประชุมคัดเลือกให้อาจารย์ผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงรับทราบล่วงหน้าอย่างน้อย ๒ สัปดาห์   
๔. ผู้มีสิทธิ์ออกเสียงคัดเลือก ได้แก่ อาจารย์แพทย์ในภาควิชาฯ ทุกท่าน มีสิทธิ์สามารถลงคะแนนคัดเลือกได้

เท่ากับจํานวนตําแหน่งท่ีจะบรรจุหรือน้อยกว่า (ไม่สามารถลงคะแนนคัดเลือกมากกว่าจํานวนตําแหน่งท่ี
จะบรรจุ) เป็นการลงคะแนนแบบลับ โดยใช้ใบลงคะแนนท่ีเตรียมไว้ ในกรณีท่ีอาจารย์ไม่สามารถเข้าร่วม
ประชุมได้ สามารถส่งใบลงคะแนนล่วงหน้าก่อนวันประชุมคัดเลือกท่ีเลขานุการภาควิชาฯ สําหรับอาจารย์
ท่ีกําลังลาศึกษาหรือฝึกอบรมท่ีต่างประเทศ หรือปฏิบัติราชการนอกคณะฯ สามารถแจ้งการออกเสียง
ลงคะแนน ทางจดหมายอิเลคทรอนิคส์ไปท่ีภาควิชาฯ 

 
๕.เกณฑ์การคัดเลือกอาจารย์ 
 จากมติท่ีประชุมภาควิชาฯ เม่ือวันท่ี ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ กําหนดเกณฑ์การคัดเลือกอาจารย์ ดังนี้  

- ประกาศประชาสัมพันธ์การรับสมัครอาจารย์ในแต่ละระบบผ่านการเจ้าหน้าท่ีคณะฯ ดําเนินการ 
- กําหนดวันประชุมการรับอาจารย์ โดยให้อาจารย์ทุกคนลงรายมือรับทราบ  
- อาจารย์ในระบบท่ีเปิดรับ ต้องเป็นตัวแทนนําเสนอ การวางแผนการทํางาน งานสอน แผนการขอ

ตําแหน่งวิชาการ และแผนการศึกษาต่อของผู้สมัคร โดยต้องผ่านการเห็นชอบจากท่ีประชุม ซ่ึง
ประกอบด้วยหัวหน้าภาคฯ หัวหน้าหน่วยฯ และอาจารย์ในระบบท่ีเปิดรับ โดยอาจารย์ในอนุสาขา
ต้องเห็นด้วยร้อยละ ๑๐๐ และอาจารย์ในสาขารังสีวินิจฉัยเห็นชอบไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ กรณี
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อาจารย์สาขารังสีวินิจฉัยเห็นชอบน้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ให้ใช้วิธีลงมติร่วมกันอีกครั้งพร้อมชี้แจง
เหตุผล 

- มีการทบทวนอัตรากําลัง ทุก ๓ ปี ข้ึนกับแนวทางการเติบโตและภาระงานของแต่ระบบ โดย
ตอบสนองความต้องการของคณะแพทย์และระบบสาธารณสุข  

 หลังผ่านการพิจารณารับอาจารย์ระดับภาควิชา ในกระบวนการรับอาจารย์ของคณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ ยังมีการสอบ micro teaching การสอบสัมภาษณ์ และการทดสอบจิตเวช รวมถึง
ระยะเวลาการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบท่ีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
กําหนด 
 
๖. ขอบข่ายการทํางานและการปฏิบัติของอาจารย์แพทย์  

- ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของภาควิชาฯ คณะแพทยศาสตร์ และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
- ปฏิบัติตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่องภาระงานบุคลากรตําแหน่งวิชาการท่ีเน้นการ

บริการวิชาชีพสุขภาพซ่ึงระบุไว้ตาม TOR และมีการประเมินอาจารย์เป็นประจําตามเกณฑ์ของคณะ
แพทยศาสตร์  ดังนี้  
 

ประเภทภาระงาน ภาระงาน (ร้อยละโดยประมาณ) 

 งานสอน งานวิจัย บริการวิชาการ ทํานุบํารุงศิลปะ 
วัฒนธรรมและภาระงานอ่ืน ๆ 

อาจารย์ใหม่และกลุ่มผู้ท่ี 
อายุงานไม่เกิน ๕ ปี 

๒๕-๖๐ ๒๕-๖๐ ๑๐-๔๐ 

 
๑. เข้าร่วมกิจกรรมของภาควิชา เช่น การประชุมอาจารย์แพทย์ การประชุมเก่ียวกับงานประกันคุณภาพ  

และการประชุมอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องอย่างน้อยตามเกณฑ์กําหนดของภาควิชา เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และ
สมรรถนะตามข้อกําหนด (CME) และรับรู้ข้อมูลของภาควิชาฯ คณะฯ และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
เพ่ือการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 

๒. รับผิดชอบในการควบคุมและเป็นท่ีปรึกษาในกิจกรรม activity ของแพทย์ใช้ทุนและแพทย์ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมตามท่ีได้รับมอบหมาย 

๓. รับผิดชอบและพัฒนาการเรียนการสอนในทุกระดับ (นักศึกษาแพทย์ แพทย์ใช้ทุนและแพทย์ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม) รวมถึงนักศึกษาดูงานอ่ืนตามท่ีได้รับมอบหมาย เพ่ือให้เป็นไปตามเป้าประสงค์ 

๔. รับผิดชอบหน้าท่ีในการดําเนินการวิจัยตามข้อตกลงกับภาควิชาฯ และคณะแพทยศาสตร์ 
๕. ให้บริการดูแลผู้ป่วยตามมาตรฐานวิชาชีพ รวมถึงเป็นท่ีปรึกษาและควบคุม แพทย์ใช้ทุนและแพทย์ผู้เข้า

รับการฝึกอบรมในการปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วย 
๖. ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของสาขารังสีวินิจฉัยนอกเวลาตามข้อกําหนดของภาควิชา การปฏิบัติงานนอก

เวลาราชการ เช่น ภาวะฉุกเฉิน ได้รับค่าตอบแทนตามระเบียบ 
๗. สามารถสมัครให้บริการผู้ป่วยคลินิกนอกเวลา/premium โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ตามข้อกําหนด

ของภาควิชาฯ โดยได้รับค่าตอบแทน 
๘. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ท่ีได้รับมอบหมายจากหัวหน้าภาควิชาหรือผู้บังคับบัญชา 
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๗. การพัฒนาตนเองของอาจารย์แพทย์ 
๑. สามารถลาศึกษาหรือฝึกอบรมโดยได้รับทุนสนับสนุนจากคณะฯ โดยความเห็นชอบของหัวหน้าหน่วย 

กรรมการบริหารภาควิชา และหัวหน้าภาควิชา เพ่ือการพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์และ
วิสัยทัศน์ของภาควิชาฯ 

๒. สามารถใช้สิทธิ์ลาประชุมหรือพัฒนาตนเองทางวิชาการได้ตามข้อกําหนดของภาควิชาฯ คณะ
แพทยศาสตร์ และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

๓. ภาควิชามีนโยบายส่งเสริมให้ อาจารย์แพทย์เข้าร่วมกิจกรรมด้านแพทยศาสตร์ศึกษาท่ีจัดโดยภายในคณะ
แพทยศาสตร์ หรือภายนอก อย่างน้อย ๑ ครั้งต่อปี โดยคณะแพทยศาสตร์มีการคัดเลือกและมอบรางวัล
อาจารย์ตัวอย่างด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และปิยอาจารย์ แก่อาจารย์ทุกปีเพ่ือ
สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาอาจารย์    

 
  ท้ังนี้ ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 
 
                     ประกาศ ณ วันท่ี ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

                                                                         
                                                                    (นายแพทย์ธีรพล  เปรมประภา) 
                                                        รักษาการใน ตําแหน่งหัวหน้าภาควิชารังสีวิทยา 
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ข้ันตอนการรับอาจารย์ 
คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
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ภาคผนวก ๑๐.๖ 
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ภาคผนวก ๑๐.๗ 

 
 
 

 



 

 

 

หลกัสตูรการฝึกอบรมแพทยป์ระจาํบ้านอนุสาขารงัสร่ีวมรกัษาของลาํตวั  คณะแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์                                            ๑๑๐ 

 
 
 



 

 

 

หลกัสตูรการฝึกอบรมแพทยป์ระจาํบ้านอนุสาขารงัสร่ีวมรกัษาของลาํตวั  คณะแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์                                            ๑๑๑ 

 
 



 

 

 

หลกัสตูรการฝึกอบรมแพทยป์ระจาํบ้านอนุสาขารงัสร่ีวมรกัษาของลาํตวั  คณะแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์                                            ๑๑๒ 

 
 



 

 

 

หลกัสตูรการฝึกอบรมแพทยป์ระจาํบ้านอนุสาขารงัสร่ีวมรกัษาของลาํตวั  คณะแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์                                            ๑๑๓ 

 



 

 

 

หลกัสตูรการฝึกอบรมแพทยป์ระจาํบ้านอนุสาขารงัสร่ีวมรกัษาของลาํตวั  คณะแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์                                            ๑๑๔ 

ภาคผนวก ๑๐.๘ 

 

ประกาศภาควิชารังสีวิทยา 
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

เรื่อง แบบคําร้องขอตรวจสอบผลการสอบ 
........................................................................................ 

เขียนท่ี............................................................... 
วันท่ี.............เดือน..........................พ.ศ............. 

 
เรียน  ประธานหลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
 
  ข้าพเจ้า............................................................................รหสันักศึกษา.................................................. 
� แพทย์ใช้ทุน     � แพทย์ประจําบ้าน    � แพทย์ประจําบ้านอนุสาขา ..................................................... 
ชั้นปีท่ี..................../ปีการศึกษา.................    � แพทย์ผู้เข้ารับการสอบคัดเลือก.............................................    
 มีความประสงค์ยื่นคําร้องขอตรวจสอบและทราบรายละเอียดคะแนนสอบ 
ในการสอบ/รายวิชา.............................................................................................................................................. 
วันท่ีสอบ...............................................................วันท่ีประกาศผลสอบ................................................................ 
 เนื่องจาก.............................................................................................................................................. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
 
เรียน ............................................................................ 
   � อนุมัติ แจ้งผู้ท่ีเก่ียวข้องดําเนินการ 
   � ไม่อนุมัติ 
ลงชื่อ................................................................................ 
      (...............................................................................) 
 ประธานหลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
         วันท่ี...........เดือน.........................พ.ศ.............  
 

 
 
 
 
ลงชื่อ................................................................. 
        (…….…………………….…………………………) 
                       ผู้ยื่นคําร้อง 

 

 

                    



 

 

 

หลกัสตูรการฝึกอบรมแพทยป์ระจาํบ้านอนุสาขารงัสร่ีวมรกัษาของลาํตวั  คณะแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์                                            ๑๑๕ 

ข้ันตอนคําร้องขอตรวจสอบผลการสอบของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
 

เขียนคําร้องขอตรวจสอบผลสอบท่ีฝ่ายการศึกษาหลังปริญญา ภาควิชารังสีวิทยา 
ภายใน ๗ วันทําการ  นับจากวันประกาศผลสอบ 

 
 

ฝ่ายการศึกษาหลังปริญญา  นําใบคําร้อง  เรียนประธานหลักสูตรการฝึกอบรมฯ 
                                     เพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

 
 

กรรมการดําเนินการตรวจสอบความถูกต้องของผลการสอบภายใน ๗ วันทําการ 
 
 
 

เจ้าหน้าท่ีการศึกษาหลังปริญญา  นัดหมายผู้เข้ารับการฝึกอบรมท่ียื่นคําร้อง 
มารับทราบผลการตรวจสอบ 

 
 

หากผู้เข้ารับการฝึกอบรมท่ียื่นคําร้องยังมีข้อสงสัย   ให้เจ้าหน้าท่ีนัดหมายให้พบ 
อาจารย์ผู้สอบหรือประธานหลักสูตรฯ  

(ท้ังนี้ไม่อนุญาตให้ดูข้อสอบหรือเฉลย และไม่ให้ดูกระดาษคําตอบหรือคะแนนของผู้อ่ืน) 
 
 

ผู้ยื่นคําร้องต้องมาตามวันเวลาท่ีนัดหมาย  หากไม่มาตามนัดให้ถือว่าสละสิทธิ์ 
และไม่สามารถยื่นขอตรวจสอบผลการสอบในวิชานั้น ๆ ได้อีก 

 



 

 

 

หลกัสตูรการฝึกอบรมแพทยป์ระจาํบ้านอนุสาขารงัสร่ีวมรกัษาของลาํตวั  คณะแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์                                            ๑๑๖ 

  
ภาคผนวก ๑๑  

กิจกรรมวิชาการ Conference  
 

ช่ือกิจกรรม จํานวนครั้ง / ปี 
Ethic Conference / Palliative care ๑๒ 
Evidence-Based Medicine Conference ๖ 
Journal club/ Seminars/ Topic review (Fellow) ๑๒ 
Morbidity & mortality Conference ๑๒ 
Surgical X-ray Conference ๑๒ 
Topic IVR (สําหรับ resident) ๑๒ 
Vascular Conference ๑๒ 
Planning Conference ๔๘ 
Core lecture ความรู้ทางรังสีร่วมรักษา (หัวข้อบรรยาย) 

๑. Pre and post-operative vascular imaging  
๒. Common equipment and drug used 
๓. TACE 
๔. Embolization in trauma 
๕. Embolization in non-trauma 
๖. Percutaneous biopsy/ FNA 
๗. Percutaneous drainage 
๘. Biliary intervention 
๙. Tumor ablation 
๑๐. Endovascular treatment for PAD 
๑๑. Venous intervention 
๑๒.Dialysis access intervention 

๑๒ 
(ประมาณ  

๑๘ ชั่วโมง/ปี) 

บรรยายพิเศษ ๑-๓ 
ส่งเสริมการเข้ากิจกรรมวิชาการท้ังในประเทศและต่างประเทศ  
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพการฝึกอบรมและงานประกันคุณภาพ 
- Self-reflection 
- ประชุมการเรียนการสอนของภาควิชาฯ 
- ประชุมทีมบริหารภาควิชาฯ 
- ประชุม HA, Patient care team, Patient Safety เป็นต้น 

กิจกรรมนอกเหนือการเรียนการสอน  
- เข้าร่วมกิจกรรมด้านการแสดงในโอกาสพิเศษตามความเหมาะสม 
- เข้าร่วมกิจกรรมของภาควิชาและทางโรงพยาบาลตามโอกาสพิเศษ 

 

 



 

 

 

หลกัสตูรการฝึกอบรมแพทยป์ระจาํบ้านอนุสาขารงัสร่ีวมรกัษาของลาํตวั  คณะแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์                                            ๑๑๗ 

ภาคผนวก ๑๒ 
แบบประเมินต่างๆ 

 
 

ภาคผนวก ๑๒.๑. แบบประเมิน DOPS 

ภาคผนวก ๑๒.๒. แบบประเมิน ๓๖๐ องศา  

ภาคผนวก ๑๒.๓. แบบประเมิน Self-reflection 

ภาคผนวก ๑๒.๔. แบบประเมิน Logbook  

ภาคผนวก ๑๒.๕. แบบประเมินความพึงพอใจและไม่พึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอน 

ภาคผนวก ๑๒.๖. แบบประเมินการปฏิบัติงานแต่ละ rotation ตามสมรรถนะ  

ภาคผนวก ๑๒.๗. แบบประเมินกิจกรรมวิชาการ conference  

ภาคผนวก ๑๒.๘. แบบฟอร์มการติดตามงานวิจัย  

ภาคผนวก ๑๒.๙. แบบประเมินการสอนอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรมโดยแพทย์ผู้เข้ารับการฝึกอบรม  

 

 

 

 

 



 

 

 

หลกัสตูรการฝึกอบรมแพทยป์ระจาํบ้านอนุสาขารงัสร่ีวมรกัษาของลาํตวั  คณะแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์                                            ๑๑๘ 

ภาคผนวก ๑๒.๑ 

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 □ Fluoroscopy  □ CB-CT  □ 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  

 Ex
ce

lle
nt

 (ดี
) 

Ad
eq

ua
te

 (พ
อใ

ช้)
 

Po
or

 (ค
วร

ปร
ับป

รุง
) 

No
t a

pp
lic

ab
le

 (ไ
ม่

สา
มา

รถ
ปร

ะเ
มิน

ได้
) 

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. Planing 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:    
 
       Signature __________________________ 



 

 

 

หลกัสตูรการฝึกอบรมแพทยป์ระจาํบ้านอนุสาขารงัสร่ีวมรกัษาของลาํตวั  คณะแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์                                            ๑๑๙ 

ภาคผนวก ๑๒.๒  
แบบประเมิน ๓๖๐ องศา (แพทย์ผู้เข้ารับการฝึกอบรม) 

แบบสอบถามแพทย์เฉพาะทางอนุสาขารังสีร่วมรักษาของลําตัวท่ีสําเร็จการฝึกอบรม จากคณะแพทยศาสตร์  

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

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

คําช้ีแจง 

 แบบสอบถามฉบับนี้จัดทําข้ึนเพ่ือสํารวจความคิดเห็นของแพทย์เฉพาะทางรังสีร่วมรักษาของลําตัว  ท่ี

สําเร็จการฝึกอบรม จากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   เพ่ือนําข้อมูลท่ีได้ไปพัฒนาการจัดการ

เรียนการสอนให้แก่รุ่นน้อง ๆ ต่อไป 

คําแนะนํา  โปรดทําเครื่องหมาย �  ใน � หรือกรอกข้อความลงในช่องว่างท่ีกําหนดไว้ 

(๑) ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

๑.๑.เพศ           � ชาย         � หญิง 

๑.๒.สถานท่ีปฏิบัติงานของท่าน 

 � โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลท่ัวไป  � โรงพยาบาลชุมชน 

 � โรงพยาบาลโรงเรียนแพทย์   � โรงพยาบาลเอกชน 

 � อ่ืน ๆ  โปรดระบุ..................................................................................................................... 

๑.๓.จังหวัดท่ีท่านปฏิบัติงาน........................................................................................................................ 

๑.๔.ท่านสําเร็จการฝึกอบรม แพทย์ประจําบ้านอนุสาขารังสีร่วมรักษาของลําตัว จากคณะแพทยศาสตร์            

     มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   เม่ือ ปี พ.ศ............................... 

 

 

 

 

 



 

 

 

หลกัสตูรการฝึกอบรมแพทยป์ระจาํบ้านอนุสาขารงัสร่ีวมรกัษาของลาํตวั  คณะแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์                                            ๑๒๐ 

(๒) ความพึงพอใจต่อการฝึกอบรมหลักสูตร แพทย์ประจําบ้านสาขารังสีวิทยาวินิจฉัย 

 หลังจากท่ีท่านได้ฝึกอบรมในหลักสูตรแพทย์ประจําบ้านอนุสาขารังสีร่วมรักษาของลําตัว จาก คณะ

แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และปฏิบัติงานในฐานะแพทย์เฉพาะทารังสีร่วมรักษาของลําตัว  โปรด

ประเมินการฝึกอบรมแพทย์ประจําบ้านอนุสาขารังสีร่วมรักษาของลําตัว  คณะแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ในภาพรวมท่ีตรงกับระดับความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด 

หัวข้อประเมิน ดีมาก ดี ปาน
กลาง 

พอใช้ ควร
ปรับปรุง 

N/A
ประเมิน 
ไม่ได้ 

๑.ความพร้อมของสถาบันในการฝึกอบรม ๕ ๔ ๓ ๒ ๑ N/A 

๒.ความพร้อมของอาจารย์ ๕ ๔ ๓ ๒ ๑ N/A 

   ๒.๑.ความรู้ ความสามารถ และ
ประสบการณ์ 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ N/A 

   ๒.๒.การสอน การให้คําปรึกษาและ
คําแนะนําท่ีเหมาะสม 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ N/A 

   ๒.๓.การเป็นแบบอย่างท่ีดี ๕ ๔ ๓ ๒ ๑ N/A 

   ๒.๔.ใส่ใจ ใกล้ชิดและเป็นกันเอง ๕ ๔ ๓ ๒ ๑ N/A 

๓.ระบบการจัดการเรียนการสอน ๕ ๔ ๓ ๒ ๑ N/A 

   ๓.๑.การจัดกิจกรรมวิชาการ ๕ ๔ ๓ ๒ ๑ N/A 

   ๓.๒.ปัจจัยเก้ือหนุนในการเรียนการสอน ๕ ๔ ๓ ๒ ๑ N/A 

๔.ระบบการปฏิบัติงานในระหว่างฝึกอบรม ๕ ๔ ๓ ๒ ๑ N/A 

   ๔.๑.รูปแบบการจัดเวร ๕ ๔ ๓ ๒ ๑ N/A 

   ๔.๒.การอยู่เวร ๕ ๔ ๓ ๒ ๑ N/A 

   ๔.๓.การดูแลผู้ป่วยและการให้บริการทาง
รังสีร่วมรักษาของลําตัวในเวลา 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ N/A 

๕.ท่านคิดว่าระบบการประเมินผลการฝึกอบรม
ท่ีใช้อยู่เป็นอย่างไร 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ N/A 

๖..ในระหว่างการฝึกอบรม ท่านคิดว่าได้รับ
การฝึกทักษะครบถ้วนเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานของราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่ง
ประเทศไทย 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ N/A 



 

 

 

หลกัสตูรการฝึกอบรมแพทยป์ระจาํบ้านอนุสาขารงัสร่ีวมรกัษาของลาํตวั  คณะแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์                                            ๑๒๑ 

หัวข้อประเมิน ดีมาก ดี ปาน
กลาง 

พอใช้ ควร
ปรับปรุง 

N/A
ประเมิน 
ไม่ได้ 

๗.หลังจากท่านจบการฝึกอบรมไปแล้ว ท่านมี
ความสามารถและม่ันใจในทักษะเหล่านี้
เพียงใด 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ N/A 

   ๗.๑.การมีส่วนร่วมเป็นสมาชิกในทีมวิชาชีพ ๕ ๔ ๓ ๒ ๑ N/A 

   ๗.๒.คัดแยกและวางแผนการตรวจ ๕ ๔ ๓ ๒ ๑ N/A 

   ๗.๓.ความรู้พ้ืนฐานทางรังสีร่วมรักษาของ
ลําตัว 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ N/A 

   ๗.๔.แปลผลการตรวจและให้ลําดับของการ
วินิจฉัยแยกโรคได้ 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ N/A 

   ๗.๕.สื่อสารหรือรายงานผลการตรวจและ
การรักษา 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ N/A 

   ๗.๖.แนะนําข้ันตอนต่อไปท่ีเหมาะสม ๕ ๔ ๓ ๒ ๑ N/A 

   ๗.๗.ขอใบยินยอมจากผู้ป่วยและทําหัตถการ
การตรวจหรือรักษาทางรังสีร่วมรักษา 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ N/A 

   ๗.๘.ดําเนินการจัดการผู้ป่วยเพ่ือการตรวจ
และทําหัตถการ 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ N/A 

   ๗.๙.การตัดสินใจในเรื่องท่ีเก่ียวกับจริยธรรม
ทางรังสีร่วมรักษา 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ N/A 

   ๗.๑๐.ความรู้ด้านระบบพัฒนาคุณภาพ
ทางด้านวิชาการ 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ N/A 

๘. โดยภาพรวมท่านเห็นว่าสถาบันมีคุณภาพ
ในการฝึกอบรมอยู่ในระดับใด 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ N/A 

 



 

 

 

หลกัสตูรการฝึกอบรมแพทยป์ระจาํบ้านอนุสาขารงัสร่ีวมรกัษาของลาํตวั  คณะแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์                                            ๑๒๒ 

(๓) ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ  เพ่ือเป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนารูปแบบการฝึกอบรม แพทย์ประจําบ้านอนุ

สาขารังสีร่วมรักษาของลําตัว คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

 ท่านคิดว่ารังสีแพทย์ร่วมรักษาท่ีสําเร็จการฝึกอบรม จากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

มีจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ประเด็นใดบ้าง 

จุดแข็ง(Strengths) 
.................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
จุดอ่อน (Weaknesses) 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................. 
โอกาส (Opportunities) 
.................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
อุปสรรค (Threats) 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ เพ่ิมเติม 
................................................................................................................................................................................ 
.............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................... 
 
โปรดส่งแบบสอบถามคืนท่ี 
  หัวหน้าภาควิชารังสีวิทยา  ภาควิชารังสีวิทยา  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ๙๐๑๑๐ 



 

 

 

หลกัสตูรการฝึกอบรมแพทยป์ระจาํบ้านอนุสาขารงัสร่ีวมรกัษาของลาํตวั  คณะแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์                                            ๑๒๓ 

แบบสอบถามผู้บังคับบัญชาและผู้ร่วมงานต่อรังสีแพทย์ อนุสาขารังสีร่วมรักษาของลําตัว 
เพ่ือประเมินความรู้ ความสามารถ และเจตคติของ แพทย์ประจําบ้านอนุสาขารังสีร่วมรักษาของลําตัว 

ท่ีสําเร็จการศึกษาจากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

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

คําช้ีแจง 

 แบบสอบถามฉบับนี้จัดทําข้ึนเพ่ือสํารวจความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชาหรือผู้ร่วมงานของแพทย์เฉพาะ

ทางรังสีร่วมรักษาของลําตัวท่ีสําเร็จการศึกษาจากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยมุ่งประเมิน

ในแง่ของความรู้ ความสามารถ และเจตคติท่ีจําเป็นต่อการเป็นรังสีแพทย์ร่วมรักษา คําตอบจากท่านเป็นประโยชน์

อย่างยิ่งในการนํามาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนให้แก่แพทย์ใช้แพทย์ประจําบ้านอนุสาขารังสีร่วมรักษาของ

ลําตัวของคณะแพทยศาสตร์ต่อไป  

คําแนะนํา  โปรดทําเครื่องหมาย �  ใน � หรือกรอกข้อความลงในช่องว่างท่ีกําหนดไว้ 

(๑) ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

๑.๑.เพศ           � ชาย         � หญิง 

๑.๒.ท่านเก่ียวข้องกับรังสีแพทย์ร่วมรักษาในฐานะ 

 � ผู้บังคับบัญชา  � หัวหน้ากลุ่มงาน/หัวหน้าภาควิชา 

 � แพทย์ผู้ร่วมงาน  � พยาบาล 

 � นักรังสีเทคนิค/เทคนิคเชี่ยน � อ่ืน ๆ  โปรดระบุ............................................................................ 

๑.๓.สถานท่ีปฏิบัติงานของท่าน 

 � โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลท่ัวไป  � โรงพยาบาลชุมชน 

 � โรงพยาบาลโรงเรียนแพทย์   � โรงพยาบาลเอกชน 

 � อ่ืน ๆ  โปรดระบุ...................................................................................... 

๑.๔.ท่านได้ปฏิบัติงานร่วมกับ........................................................................เป็นเวลา..............ปี...........เดือน           



 

 

 

หลกัสตูรการฝึกอบรมแพทยป์ระจาํบ้านอนุสาขารงัสร่ีวมรกัษาของลาํตวั  คณะแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์                                            ๑๒๔ 

(๒) ความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของแพทย์เฉพาะทางรังสีร่วมรักษา 
 หลังจากท่ีท่านได้ปฏิบัติงานร่วมกับ.........................................................................................ท่านมี
ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ และเจตคติของ..............................................................ในหัวข้อต่าง ๆ อย่างไร 
  กรุณาแสดงความคิดเห็นให้ครบทุกข้อ ยกเว้นท่านไม่สามารถประเมินได้  เนื่องจากไม่ทราบข้อมูลของ
......................................................................................................................................... 

หัวข้อประเมิน 
ดี

มาก 
ดี 

ปาน
กลาง 

พอใช้ 
ควร

ปรับปรุง 

N/A 
ประเมิน
ไม่ได้ 

๑.ความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อ่ืน             

๒.การรักษาจรรยาบรรณวิชาชีพ             

๓.ความรู้ ความสามารถทางการแพทย์             

๔.ความรู้ ความสามารถในการบริหารจัดการหรือด้าน
พัฒนาคุณภาพ             

๕.ความสามารถในการคิด และแก้ปัญหาอย่างมี
วิจารณญาณ             

๖.ความสามารถในการทํางานเป็นทีม             

๗.ความสามารถในการติดต่อสื่อสารกับผู้ป่วย ญาติและ
เพ่ือนร่วมงาน             

๘.ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศติด ตาม
ความก้าวหน้าเชิงวิชาการ             

๙.ความสามารถโดยรวม             

(๓) โปรดให้ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ เพ่ิมเติม เพ่ือการพัฒนาความรู้ความสามารถและการจัดการเรียนการ

สอนแพทย์ประจําบ้านอนุสาขารังสีร่วมรักษาต่อไป 

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

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

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

โปรดส่งแบบสอบถามคืนท่ี 

  หัวหน้าภาควิชารังสีวิทยา  ภาควิชารังสีวิทยา  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ๙๐๑๑๐ 
                                                                                         

 



 

 

 

หลกัสตูรการฝึกอบรมแพทยป์ระจาํบ้านอนุสาขารงัสร่ีวมรกัษาของลาํตวั  คณะแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์                                            ๑๒๕ 

 

เพ่ือนร่วมงาน 

แบบประเมินคุณลักษณะของแพทย์เฉพาะทางอนุสาขารังสีร่วมรักษา 
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
........................................................................... 

  ด้วยภาควิชารังสีวิทยา  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ต้องการสํารวจความคิดเห็น

ของผู้ใช้บัณฑิตและเพ่ือนร่วมงาน เพ่ือนําผลข้อมูลไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนการสอนแพทย์

เฉพาะทางอนุสาขารังสีร่วมรักษา  จึงขอความร่วมมือจากท่านในการให้ข้อมูลเพ่ือเป็นประโยชน์ต่อไป และ

ขอขอบคุณท่ีท่านกรุณาเสียสละเวลาเพ่ือการประเมินในครั้งนี้ 

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

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

คําช้ีแจง  กรุณาให้การประเมินคุณลักษณะของแพทย์เฉพาะทาง 

หัวข้อประเมิน ดีมาก ดี 
ปาน
กลาง 

พอใช้ 
ควร
ปรับ 
ปรุง 

N/A 
ประเมิ
นไม่ได้ 

๑..ความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อ่ืน             

๒.การรักษาจรรยาบรรณวิชาชีพ             

๓.ความรู้ ความสามารถทางการแพทย์             

๔.ความรู้ ความสามารถในการบริหารจัดการหรือด้าน
พัฒนาคุณภาพ             

๕.ความสามารถในการคิด และแก้ปัญหาอย่างมี
วิจารณญาณ             

๖.ความสามารถในการทํางานเป็นทีม             

๗.ความสามารถในการติดต่อสื่อสารกับผู้ป่วย ญาติและ
เพ่ือนร่วมงาน             

๘.ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศติด ตาม
ความก้าวหน้าเชิงวิชาการ             

๙.ความสามารถโดยรวม             

 
 



 

 

 

หลกัสตูรการฝึกอบรมแพทยป์ระจาํบ้านอนุสาขารงัสร่ีวมรกัษาของลาํตวั  คณะแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์                                            ๑๒๖ 

ลักษณะจําเพาะของรังสีแพทย์ร่วมรักษาท่ีพึงประสงค์ 

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

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

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

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

 

ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ ท่ีอยากให้ภาควิชารังสีวิทยาพัฒนา 

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

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

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

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

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

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



 

 

 

หลกัสตูรการฝึกอบรมแพทยป์ระจาํบ้านอนุสาขารงัสร่ีวมรกัษาของลาํตวั  คณะแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์                                            ๑๒๗ 

 

แบบประเมินโดยผู้ป่วย 

 
แบบประเมินแพทย์ประจําบ้านอนุสาขารังสีร่วมรักษาของลําตัว 

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
........................................................................... 

  
   ด้วยภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์  ต้องการสํารวจความคิดเห็นของผู้ป่วยท่ีเข้ารับการบริการจาก
แพทย์  เพ่ือนําผลข้อมูลไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนการสอนแพทย์เฉพาะทางอนุสาขารังสีร่วม
รักษาของลําตัว จึงขอความร่วมมือท่านในการให้ข้อมูลเพ่ือเป็นประโยชน์ต่อไป  และขอขอบคุณท่ีท่านกรุณา
เสียสละเวลาเพ่ือการประเมินในครั้งนี้ 
 
ผู้ถูกประเมิน      � นายแพทย์   �  แพทย์หญิง............................................................................. 
คําชี้แจง กรุณาให้การประเมินคุณลักษณะของแพทย์เฉพาะทาง 
 

หัวข้อประเมิน ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ 
ปรับ 
ปรุง 

๑.การแนะนําตนเอง ถามชื่อผู้ป่วยและ 
   การขออนุญาตตรวจ � � � � � 
๒.การซักถามชัดเจน และเข้าใจคําถามดี � � � � � 
๓.การให้คําแนะนําการตรวจและการเตรียมการตรวจ � � � � � 
๔.ความนุ่มนวล สุภาพในการตรวจ � � � � � 
๕.การให้คําแนะนําภายหลังการตรวจ � � � � � 

 

ข้อเสนอแนะ 

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

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

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

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

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



 

 

 

หลกัสตูรการฝึกอบรมแพทยป์ระจาํบ้านอนุสาขารงัสร่ีวมรกัษาของลาํตวั  คณะแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์                                            ๑๒๘ 

ภาคผนวก ๑๒.๓ 
แบบประเมิน Self Reflection 

ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
……………………………………………………….. 

 
แพทย์ประจําบ้านอนุสาขารังสีร่วมรักษาของลําตัว             ชั้นปีท่ี  � ๑              � ๒       

ชื่อ – สกุล..........................................................................................วันท่ี................................................... 

จุดเด่น 

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

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

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

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

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

จุดพัฒนา 

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

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

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

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

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

Commitment 

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

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

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

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

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

 

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



 

 

 

หลกัสตูรการฝึกอบรมแพทยป์ระจาํบ้านอนุสาขารงัสร่ีวมรกัษาของลาํตวั  คณะแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์                                            ๑๒๙ 

ภาคผนวก ๑๒.๔ 

แบบประเมิน LOGBOOK  

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

ชื่อ – สกุล (ผู้ประเมิน) ............................................................  � อาจารย์ท่ีปรึกษา   ................................... 

การประเมินครั้งท่ี  ๑ ๒ ๓ ๔ 

กําหนดการส่ง ๑๕ธค ๑๕มิย ๑๕ธค ๑๕มิย 

วันท่ีส่ง      

๑.ส่ง Logbook ตรงเวลา 

� ๑.ส่งช้า> ๑ สัปดาห์  � ๒.ส่งช้า< ๑ สัปดาห์ � ๓.ส่งตรงเวลา         

    

๒.ความสมบูรณ์เรียบร้อยของการกรอกข้อมูล 

� ๑.ไม่สมบูรณ์          � ๒.สมบูรณ์ 

    

๓.จํานวนผู้ป่วยเหมาะสมตามระดับและการหมุนเวียนปฏิบัติงาน 

� ๑.ไม่เหมาะสม        � ๒.เหมาะสม     

    

๔.ชนิดของโรคหรือปัญหามีความครอบคลุมตามหลักสูตร 

� ๑.ไม่เหมาะสม        � ๒.เหมาะสม     

    

๕.ความรู้และทักษะของการตรวจและการแปลผล (สุ่มตรวจ) 

� ๑.ควรปรับปรุง    � ๒.พอใช้      � ๓.ดี        � ๔.ดีมาก 

    

๖.ประสบการณ์เรียนรู้โดยภาพรวม 

� ๑.น้อยกว่าท่ีกําหนด � ๒.เหมาะสม  � ๓.มากกว่าท่ีกําหนด 

    

๗.ท่านได้ให้การป้อนกลับ (feedback) แก่ผู้รับการประเมินโดยตรง 

� ๑.ไม่ได้ทํา            � ๒.ทํา 

    

๘.ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นอ่ืน ๆ 
ครั้งท่ี ๑ ………………………………………………………………….. 
 
ครั้งท่ี ๒ …………………………………………………………………… 
 
ครั้งท่ี ๓ ………………………………….………………………………… 
 
ครั้งท่ี ๔ …………………………………………………………………… 
 

    



 

 

 

หลกัสตูรการฝึกอบรมแพทยป์ระจาํบ้านอนุสาขารงัสร่ีวมรกัษาของลาํตวั  คณะแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์                                            ๑๓๐ 

ภาคผนวก ๑๒.๕ 
แบบประเมินความพึงพอใจและไม่พึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอน 

แพทย์ประจําบ้านและแพทย์ประจําบ้านต่อยอด  
ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

ประจําปีการศึกษา .......... 
 
 

คณะต้องการพัฒนาการจัดหลักสูตรการฝึกอบรมจึงต้องการความเห็นของท่านเก่ียวกับการจัดการเรียน
การสอนของภาควิชา การให้ความเห็นจะถือเป็นความลับและไม่มีผลกระทบใด ๆ ต่อการทํางานและการประเมิน
ท่าน   ในกรณีท่ีท่านเป็นแพทย์เพ่ิมพูนทักษะเป็นการประเมินการจัดการฝึกอบรมแพทย์เพ่ิมพูนทักษะ 

โปรดลงคะแนน ลงในช่องท่ีตรงกับความคิดของท่านมากท่ีสุด 
๑.ประเมินความพึงพอใจ 

หัวข้อ ระดับคะแนน เกณฑ์การประเมิน 
๑. ความเหมาะสมของภาระงาน
บริการกับการฝึกอบรม 

 ๑. ภาระงานบริการมากแต่ไม่มีการฝึกอบรมเลย 
๒. ภาระงานบริการมากแต่มีการฝึกอบรมน้อย 
๓. ภาระงานบริการมากแต่มีการฝึกอบรมปาน

กลาง 
๔. ภาระงานบริการเหมาะสมกับการฝึกอบรม 
๕. มีภาระงานบริการกับการฝึกอบรมเป็นไป

ตามท่ีคาดหวังดีมาก 

๒. ความเหมาะสมของการจัด
กิจกรรมทางวิชาการ (คุณภาพ 
และปริมาณ) 

 ๑. ไม่เหมาะสม 
๒. ความเหมาะสม น้อย 
๓. ความเหมาะสม ปานกลาง 
๔. ความเหมาะสม มาก 
๕. ความเหมาะสม มากท่ีสุด   

๓. คุณภาพและปริมาณการ
ถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการของ
อาจารย์ 

 ๑. อาจารย์สอนน้อยมากและสอนไม่เข้าใจเลย 
๒. อาจารย์สอนน้อยและสอนให้เข้าใจได้บ้าง 
๓. อาจารย์สอนน้อยแต่ให้เข้าใจได้ดี 
๔. อาจารย์สอนพอสมควรและสอนให้เข้าใจได้ดี 
๕. อาจารย์สอนได้เหมาะสมและชัดเจนเข้าใจง่าย  

๔. คุณภาพและปริมาณการสอน
ทักษะและหัตถการทางคลินิก 

 ๑. มีการสอนน้อยมากและสอนได้ไม่ดี 
๒. มีการสอนบ้างและ/หรือไม่ค่อยตรงตามความ

ต้องการ 

 

 

 

 



 

 

 

หลกัสตูรการฝึกอบรมแพทยป์ระจาํบ้านอนุสาขารงัสร่ีวมรกัษาของลาํตวั  คณะแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์                                            ๑๓๑ 

หัวข้อ ระดับคะแนน เกณฑ์การประเมิน 
๓. มีการสอนน้อยแต่สอนได้ดีตามความต้องการ 
๔. มีการสอนพอสมควรอย่างมีแบบแผนและ

ถูกต้องเหมาะสม 
๕. มีการสอนอย่างมีแบบแผนดี   ชัดเจน เข้าใจ

ง่าย   สามารถนําไปใช้ได้ ครบถ้วนเพียงพอ
และเหมาะสม 

๕.การประเมินผลภาคทฤษฎี  
 (เช่น วิธีการ จํานวนครั้ง ความ
ยาก ง่าย เวลา ท่ีใช้สอบ) 

 ๑. ไม่มีระบบหรือวิธีการประเมินผล 
๒. มีวิธีการประเมินท่ีเหมาะสมน้อย 
๓. มีวิธีการประเมินท่ีเหมาะสมปานกลาง 
๔. มีวิธีการประเมินท่ีเหมาะสมมาก มีการแจ้ง

ระบบการประเมินล่วงหน้า 
๕. มีวิธีการประเมินท่ีเหมาะสมมาก มีการแจ้ง

ระบบกาประเมินล่วงหน้า และมีการ 
feedback 

๖. การประเมินผลภาคปฏิบัติ 
(เช่น วิธีการ จํานวนครั้ง ความยาก 
ง่าย เวลา ท่ีใช้สอบ) 
 
 
 

 ๑. ไม่มีระบบหรือวิธีการประเมินผล 
๒. มีวิธีการประเมินท่ีเหมาะสมน้อย 
๓. มีวิธีการประเมินท่ีเหมาะสมปานกลาง 
๔. มีวิธีการประเมินท่ีเหมาะสมมาก มีการแจ้ง

ระบบการประเมินล่วงหน้า 
๕. มีวิธีการประเมินท่ีเหมาะสมมาก มีการแจ้ง

ระบบการประเมินล่วงหน้า และมีการ 
feedback 

๗. ระบบสนับสนุนการวิจัยของ
แพทย์ใช้ทุน/แพทย์ประจําบ้าน 
(เช่น ความเหมาะสมของเวลา 
อุปกรณ์ สถานท่ีและบุคลากร) 

 ๑. ไม่มีความพร้อม 
๒. มีความพร้อมน้อย 
๓. มีความพร้อมปานกลาง 
๔. มีความพร้อมมาก 
๕. มีความพร้อมมากท่ีสุด 

๘.การให้คําปรึกษาด้านวิจัยของ   
อาจารย์ 

 ๑. อาจารย์ไม่ให้คําปรึกษา 
๒. อาจารย์ให้คําปรึกษาน้อย 
๓. อาจารย์ให้คําปรึกษาปานกลาง 
๔. อาจารย์ให้คําปรึกษาทุกข้ันตอนของการวิจัย

ได้ตรง 

 

 

 

 



 

 

 

หลกัสตูรการฝึกอบรมแพทยป์ระจาํบ้านอนุสาขารงัสร่ีวมรกัษาของลาํตวั  คณะแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์                                            ๑๓๒ 

หัวข้อ ระดับคะแนน เกณฑ์การประเมิน 
๕. ประเด็นและสนับสนุนให้ทําวิจัยตาม

ความสามารถอาจารย์ให้คําปรึกษาทุก
ข้ันตอนการวิจัยได้ชัดเจนตรงประเด็นและ
สนับสนุนให้ทําวิจัยดีมาก 

๙.การนําความรู้ท่ีได้รับไปใช้
ประโยชน์ 

 ๑. ใช้ประโยชน์ไม่ได้  
๒. ใช้ประโยชน์ได้น้อย 
๓. ใช้ประโยชน์ได้ปานกลาง          
๔. ใช้ประโยชน์ได้ดี        
๕. ใช้ประโยชน์ได้ดีมาก      

๑๐.ภาพรวมของการฝึกอบรม  ๑. ไม่พึงพอใจ 
๒. พอใช้น้อยกว่าความคาดหวังมาก 
๓. ปานกลางน้อยกว่าความคาดหวังบ้าง           
๔. ดีตามความคาดหวัง        
๕. ดีมากเกินความคาดหวัง      

๑๑.ท่านจะแนะนํารุ่นน้องให้มา
สมัครแพทย์ประจําบ้านหรือไม่ 

 ๑. ไม่แนะนํา 
๒. แนะนํา 

 
หมายเหตุ  คะแนนมาตรฐานท่ัวๆไป คือ ๔ หากตํ่ากว่า ๔ กรุณาให้ข้อเสนอแนะ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
    

 

 

 



 

 

 

หลกัสตูรการฝึกอบรมแพทยป์ระจาํบ้านอนุสาขารงัสร่ีวมรกัษาของลาํตวั  คณะแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์                                            ๑๓๓ 

๒. ประเมินความไม่พึงพอใจ 
๑. ไม่พึงพอใจในระดับ น้อยท่ีสุด  
๒. ไม่พึงพอใจในระดับ น้อย 
๓. ไม่พึงพอใจในระดับ ปานกลาง 
๔. ไม่พึงพอใจในระดับ มาก 
๕. ไม่พึงพอใจในระดับ มากท่ีสุด    

  

หัวข้อ ระดับคะแนน เกณฑ์การประเมิน 

๑. ผลการเรียนรู้ตามท่ีคาดหวัง  
๑ ๒ ๓ ๔ ๕  

๒. คุณภาพบุคลากรสายสนับสนุน เช่น   
   นักวิชาการศึกษา เจ้าหน้าท่ีภาควิชา  

 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕  

๓. การสนับสนุนและการให้คําปรึกษา 
   ของภาควิชา 

 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕  

๔. สิ่งอํานวยความสะดวก เช่น สื่อการ 
   เรียนรู้ ห้องสมุด ระบบสารสนเทศ  
   สวัสดิการและความปลอดภัย 

 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕  

๕. ระบบการ feedback จากอาจารย์  
๑ ๒ ๓ ๔ ๕  

 
หมายเหตุ  คะแนนมาตรฐานท่ัวๆ ไป คือ ๒ หากสูงกว่า ๓ กรุณาให้ข้อเสนอแนะ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

หลกัสตูรการฝึกอบรมแพทยป์ระจาํบ้านอนุสาขารงัสรี่วมรกัษาของลาํตวั  คณะแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์                                            ๑๓๔ 

ภาคผนวก ๑๒.๖ 
แบบประเมินการปฏิบัติงานแต่ละ rotation ตามสมรรถนะ 

 



 

 

 

หลกัสตูรการฝึกอบรมแพทยป์ระจาํบ้านอนุสาขารงัสรี่วมรกัษาของลาํตวั  คณะแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์                                            ๑๓๕ 

 
 
 



 

 

 

หลกัสตูรการฝึกอบรมแพทยป์ระจาํบ้านอนุสาขารงัสรี่วมรกัษาของลาํตวั  คณะแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์                                            ๑๓๖ 

ภาคผนวก ๑๒.๗ 
แบบประเมินกิจกรรมวิชาการ Conference 

 



 

 

 

หลกัสตูรการฝึกอบรมแพทยป์ระจาํบ้านอนุสาขารงัสรี่วมรกัษาของลาํตวั  คณะแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์                                            ๑๓๗ 



ภาคผนวก ๑๒.๘ 
แบบฟอร์มการติดตามงานวิจัย  

 
 

แบบฟอร์มการติดตามงานวิจัย 
 

ช่ือโครงการวิจัย       .................................................................................................................................. 
                           ................................................................................................................................. 
ระยะเวลา              .................................................................................................................................. 
หัวหน้าโครงการ      ................................................................................................................................. 
ผู้ร่วมโครงการ         ................................................................................................................................ 
 
 
 
 
๑.การเขียนโครงการวิจัย  � กําลังดําเนินการ            � เรียบร้อย 
 
๒.โครงการผ่านภาควิชา   � ยังไม่ผ่าน                    � ผ่าน 
   โครงการผ่านคณะกรรมการพิจารณาด้านจริยธรรม   � ยังไม่ผ่าน      � ผ่าน 
 
๓.การดําเนินงานวิจัย       � อยู่ระหว่างเก็บข้อมูล ดําเนินงานวิจัย 
                                � อยู่ระหว่างวิเคราะห์ข้อมูล 
                                � อยู่ระหว่างเขียนงานวิจัย 
                                � อยู่ระหว่างรอการเผยแพร่งานวิจัย 
๔.การเผยแพร่งานวิจัย 
    � ได้รับการเผยแพร่แล้ว (โปรดระบุพร้อมเอกสารประกอบ) 
................................................................................................................ 
 

ความก้าวหน้าโครงการ
ประจําเดือน 

 
ลง
ชื่อ………………………....... 
(……………….……..………) 
วัน/เดือน/ปี.................. 
ประจําเดือน.................. 

 
ลง
ชื่อ…………………….…...... 
(……………....………….…) 
วัน/เดือน/ปี.................. 
ประจําเดือน.................. 

 
ลง
ชื่อ………………………...... 
(………………..……………) 
วัน/เดือน/ปี................... 
ประจําเดือน................... 

 
ลง
ชื่อ………………………...... 
(……….………..…………) 
วัน/เดือน/ปี.................. 
ประจําเดือน.................. 

 



 

 

 

หลกัสตูรการฝึกอบรมแพทยป์ระจาํบ้านอนุสาขารงัสร่ีวมรกัษาของลาํตวั  คณะแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์                                            ๑๓๙ 

ภาคผนวก ๑๒.๙ 
แบบประเมินการสอนอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรมโดยแพทย์ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

 
 
อาจารย์ผู้สอน....................................................................................วันท่ีประเมิน……………………………………… 
___________________________________________________________________ 
คําช้ีแจง แบบประเมินจัดทําข้ึนเพ่ือประเมินสมรรถนะด้านการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ มี ๔ 
ด้าน ประกอบด้วย   

๑. การส่งเสริมให้เกิดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ท่ีดี    
๒. การจัดกระบวนการเรียนรู้   
๓. การประเมินผล        
๔. ความเป็นครู  

    ผู้เรียนกรุณาประเมินตามความเป็นจริงหรือใกล้ความเป็นจริงมากท่ีสุด ตามระดับค่าคะแนนและ
รายละเอียดของแต่ละระดับค่าคะแนน โดยทําเครื่องหมายลงใน � ของแต่ละหัวข้อ 
_________________________________________________________________________ 
 

๑.การส่งเสริมให้เกิดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ท่ีดี 
รายการ ๔  

ดีมาก 
๓ 
ดี 

๒  
พอใช้ 

๑ 
ต้องปรับปรุง 

๑.๑.ปฏิสัมพันธ์
ระหว่างอาจารย์ 
และผู้เรียน 

ปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
อาจารย์และผู้เรียน   
อบอุ่นอย่างสมํ่าเสมอ  
ใส่ใจผู้เรียนอย่างท่ัวถึง 
บรรยากาศไม่เครียด ให้
เกียรติผู้เรียน มีความ
ยุติธรรม 

มีปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
อาจารย์และผู้เรียน
เชิงบวกตลอดการ
สอน  ให้เกียรติ
ผู้เรียนอย่างท่ัวถึงมี
ความยุติธรรม 
 

มีปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
อาจารย์และผู้เรียน  
เชิงบวกบ้าง  
ไม่มีปฏิสัมพันธ์ 
เชิงลบ ให้เกียรติ
ผู้เรียนส่วนใหญ่    
มีความยุติธรรม 

ไม่มีปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
อาจารย์และผู้เรียนหรือ
มีปฏิสัมพันธ์เชิงลบ 
มีพฤติกรรมท่ีแสดงถึง 
การไม่ให้เกียรติผู้เรียน 
ลําเอียง ไม่ยุติธรรม 

 � � � � 
 

๒. การจัดกระบวนการเรียนรู้ 
รายการ ๔ 

ดีมาก 
๓ 
ดี 

๒ 
พอใช้ 

๑ 
ต้องปรับปรุง 

๒.๑.การจัด
กระบวนการ
เรียนรู้ท่ีเน้นการ
มีส่วนร่วม 
ของผู้เรียน 
       

สอนโดยเน้นกิจกรรมเชิงรุก 
(Active Learning) ผู้เรียนได้
ฝึกกระบวนการคิดวิเคราะห์
แก้ปัญหาในสถานการณ์จริง
หรือกรณีศึกษาหรือปฏิบัติจริง 
โดยกิจกรรมดังกล่าวสอด 
คล้องกับศักยภาพของผู้เรียน  

สอนโดยเน้น
กิจกรรมเชิงรุก 
(Active  
Learning) ผู้เรียนได้
ฝึกกระบวนการคิด 
วิเคราะห์ 

สอนโดยใช้วิธี
บรรยายและมี
กิจกรรมอ่ืน ๆ  
ประกอบท่ี
ผู้เรียน 
มีส่วนร่วมบ้าง 

สอนโดยใช้วิธีบรรยาย
เป็นหลัก  โดยผู้เรียน
เป็นเพียงผู้รับฟังแต่
เพียงอย่างเดียว 
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๒.๒. การใช้ส่ือ
และทรัพยากร 
การเรียนรู ้

  

ใช้สื่อและทรัพยากรการเรียนรู้ 
ท่ีทันสมัย หลากหลาย เพ่ือ
ส่งเสริมหรือกระตุ้นการเรียนรู้ 
สอดคล้องกับกิจกรรมจัดการ

ใช้สื่อและทรัพยากร 
การเรียนรู้ท่ีทันสมัย 
หลากหลาย เพ่ือ
ส่งเสริมหรือกระตุ้น 

ใช้สื่อและ
ทรัพยากร 
การเรียนรู้ท่ี
ส่งเสริมหรือ

ไม่ใช้สื่อและทรัพยากร
การเรียนรู้หรือใช้ไม่
เหมาะสมต่อ
กระบวนการเรียนรู้ 



 

 

 

หลกัสตูรการฝึกอบรมแพทยป์ระจาํบ้านอนุสาขารงัสร่ีวมรกัษาของลาํตวั  คณะแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์                                            ๑๔๐ 

รายการ ๔ 
ดีมาก 

๓ 
ดี 

๒ 
พอใช้ 

๑ 
ต้องปรับปรุง 

เรียนรู้ ยืดหยุ่นให้ผู้เรียน
สามารถเลือกใช้ได้ตามความ
เหมาะสม เป็นตัวอย่างท่ีดีใน
การอ้างอิงทรัพยากรการเรียนรู้ 

การเรียนรู้สอดคล้อง
กับกิจกรรมจัดการ
เรียนรู้  

กระตุ้นการ 
เรียนรู้บ้าง 
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๒.๓.การจัด
กระบวนการ
เรียนรู้ให้
สามารถนําไป
ประยุกต์ใช้ได้ 
 

อาจารย์แจ้งเป้าหมายและ
วัตถุประสงค์ของหัวข้อท่ีสอน 
กิจกรรมการเรียนรู้สามารถทํา
ให้บรรลุเป้าหมายได้  นําไปใช้
ได้จริง 
 

อาจารย์แจ้งเป้า 
หมายและวัตถุ 
ประสงค์ของหัวข้อท่ี
สอน กิจกรรมการ
เรียนรู้สามารถ 
ทําให้บรรลุเป้า 
หมายได้ 

อาจารย์แจ้ง
เป้าหมายและ
วัตถุประสงค์ของ
หัวข้อท่ีสอนแต่
กิจกรรมการ
เรียนรู้ยังไม่
สามารถทําให้
บรรลุเป้าหมาย
ได้ 

อาจารย์ไม่ได้แจ้ง
เป้าหมายและวัตถุ 
ประสงค์ของหัวข้อท่ี
สอน  
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๓. การประเมินผล 
 
รายการ ๔ 

ดีมาก 
๓ 
ดี 

๒ 
พอใช้ 

๑ 
ต้องปรับปรุง 

๓.๑.การประเมิน 
ผลระหว่างการ
สอน 

มีการประเมินผลระหว่างการ
สอนในชั้นเรียน สอดคล้องกับ 
วัตถุประสงค์ของหัวข้อท่ีสอน 
ให้ข้อมูลป้อนกลับแก่ผู้เรียน  
ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีการประเมิน
ตนเองหรือสะท้อนสิ่งท่ีได้
เรียนรู้ 

มีการประเมินผล
ระหว่างการสอน 
ในชั้นเรียน
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของ
หัวข้อท่ีสอนให้
ข้อมูล 
ป้อนกลับแก่ผู้เรียน 

มีการประเมินผล
ระหว่างการสอน 
ในชั้นเรียน แต่ไม่
สอดคล้องกับวัตถุ 
ประสงค์ของหัวข้อ
ท่ีสอน 

ไม่มีการประเมิน 
ผลระหว่างการ
สอนในชั้นเรียน 
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๔.  ความเป็นครู 
รายการ ๔ 

ดีมาก 
๓ 
ดี 

๒ 
พอใช้ 

๑ 
ต้องปรับปรุง 

๔.๑.การนําเสนอ 
และบุคลิกภาพ 

มีความม่ันใจมาก การนํา 
เสนอและคําอธิบาย
ชัดเจน มีการยกตัวอย่าง
ประกอบ การใช้ภาษา
ถูกต้องและเหมาะสม มี

มีความม่ันใจ การนํา 
เสนอชัดเจนเป็นส่วน
ใหญ่ คําอธิบายเข้าใจ
ง่าย มีการยกตัวอย่าง 
ประกอบ การใช้ภาษา

มีความม่ันใจพอควร 
การนําเสนอชัดเจน 
แต่อาจสั้นหรือยาว
เกินไป ใช้เวลาไม่
เหมาะสม ใช้ภาษา

ไม่ม่ันใจ ทําให้เกิด
ความสับสน การ
ใช้ภาษาไม่
เหมาะสม การ
นําเสนอขาด



 

 

 

หลกัสตูรการฝึกอบรมแพทยป์ระจาํบ้านอนุสาขารงัสร่ีวมรกัษาของลาํตวั  คณะแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์                                            ๑๔๑ 

รายการ ๔ 
ดีมาก 

๓ 
ดี 

๒ 
พอใช้ 

๑ 
ต้องปรับปรุง 

การใช้ภาษากายท่ี
เหมาะสม การพูดและ
น้ําเสียงชัดเจนกระชับ  
ใช้เวลาได้อย่างเหมาะสม 
มีการย้ําบางประเด็นเม่ือ
จําเป็น การแต่งกายและ
ท่าทางเหมาะสม ถูกกา
ละ 
เทศะ 

ถูกต้อง การพูดและ
สําเนียงชัดเจน มีการ
ตรวจสอบความเข้าใจ
ของผู้เรียนเป็นระยะๆ 
การแต่งกายและท่า 
ทางเหมาะสม ถูกกาละ 
เทศะ 

เหมาะสมเป็นส่วน
ใหญ่ คําอธิบายมีความ
สับสนบ้าง มีการ
ตรวจสอบความเข้าใจ
ของผู้เรียนเป็นบาง 
ครั้ง การแต่งกายและ
ท่าทางเหมาะสม ถูก
กาละเทศะ  

ประเด็นท่ีสําคัญ 
การพูดและ
สําเนียงไม่ชัดเจน 
การแต่งกายและ
ท่าทางไม่
เหมาะสม  

 
 

 � � � � 
๔.๒.ความตรง
ต่อเวลา 

เข้าสอนและเลิกสอน 
ตรงตามเวลาท่ีกําหนด 
ใช้เวลาได้อย่างเหมาะสม 

เข้าสอนและ/หรือ 
เลิกสอนไม่เป็นไปตาม
เวลาท่ีกําหนดไม่เกิน  
5 นาที 

เข้าสอนและ/หรือ 
เลิกสอนไม่เป็นไปตาม
เวลาท่ีกําหนดมากกว่า 
5 นาที แต่ไม่เกิน 10 
นาที 

เข้าสอนและ/หรือ 
เลิกสอนไม่เป็นไป
ตามเวลาท่ีกําหนด
เกินกว่า 10 นาที 

 ���� ���� ���� ���� 
๔.๓.การส่งเสริม
ให้ผู้เรียนมี    
พฤติกรรมท่ี     
เหมาะสมรวม ถึง
การให้เกียรติ
ผู้เรียน 

ส่งเสริม ชี้แนะ ตักเตือน
ให้ผู้เรียนมีพฤติกรรมท่ี
เหมาะสมอย่างสร้าง 
สรรค์และเป็นมิตร 
เชื่อมโยงหรือสอด 
คล้องกับเนื้อหาท่ีสอน
แสดงพฤติกรรมท่ี
เหมาะสมและเป็น
แบบอย่างแก่ผู้เรียน 

แนะนํา ส่งเสริม 
ตักเตือนอย่างสมํ่า 
เสมอเพ่ือให้ผู้เรียนมี
พฤติกรรมท่ีเหมาะสม 

แนะนํา ส่งเสริมให้
ผู้เรียนมีพฤติกรรมท่ี
เหมาะสมเป็นบาง
โอกาสและยกตัวอย่าง
พฤติกรรมท่ีไม่
เหมาะสมประกอบ 

ไม่ได้แนะนําหรือ
ส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
พฤติกรรมท่ี
เหมาะสม  ตําหนิ
ผู้เรียนอันทําให้
เกิดความอับอาย
ในชั้นเรียนต่อหน้า
สาธารณะ 
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ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืนๆ
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 

 



 

หลกัสตูรการฝึกอบรมแพทยป์ระจาํบ้านอนุสาขารงัสร่ีวมรกัษาของลาํตวั ฉบบัพ.ศ. ๒๕๖๒ �������	
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����
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������                     ๑๔๒ 

ภาคผนวก ๑๓  
การประเมินและการทบทวนแผนการฝึกอบรม 

 
   การกํากับประเมินหลักสูตรของแผนการฝึกอบรมแพทย์ประจําบ้านอนุสาขารังสีร่วมรักษาของลําตัว  
ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีรายละเอียดดังนี้ ด้วยคณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีการดําเนินการอบรมแพทย์ประจําบ้านผ่านหลักสูตรวิชาชีพภายใต้การกํากับ
ดูแลการฝึกอบรมของราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย และแพทยสภา โดยมีคณะอนุกรรมการบริหาร
หลักสูตรของภาควิชาฯ ดําเนินระบบการกํากับดูแลตามกรอบระยะเวลา และมีระบบการจัดการ  การฝึกอบรม
ท่ีกําหนดผู้รับผิดชอบตามข้ันตอน  โดยมีการดําเนินงาน ดังต่อไปนี้   

๑. ปัจจัยท่ีเก่ียวข้องมาประกอบการพิจารณาจัดทําหลักสูตรการฝึกอบรม (พันธกิจของแผนการ
ฝึกอบรม ผลลัพธ์ท่ีพึงประสงค์ของการฝึกอบรม แผนการฝึกอบรม)  

๒. กําหนดแนวทางการฝึกอบรม  
๓. กระบวนการทํางาน  

- การบริหารหลักสูตรท่ีจัดทํา  
- การรับสมัครแพทย์ประจําบ้านอนุสาขารังสีร่วมรักษาของลําตัวโดยพิจารณาจาก

ความสัมพันธ์ระหว่างการรับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรม และความต้องการของ 
ระบบสาธารณสุข  

- การฝึกอบรม (ข้ันตอนการดําเนินงานของแผนการฝึกอบรมพัฒนาการของผู้เข้ารับ
การฝึกอบรม)  

- การวัดและประเมินผลการฝึกอบรม  
- การประเมินหลักสูตร  
- การประเมินอาจารย์ และคุณสมบัติของผู้ให้การฝึกอบรม  
- การประกันคุณภาพการฝึกอบรม   

๔. วิเคราะห์และสรุปผล  
๕. การนําผลการประเมินท่ีได้มาใช้  

- ปรับปรุงวิธีการฝึกอบรม  
- ปรับปรุงหลักสูตร  

๖. จัดทํารายงานการประเมินตนเอง  
 

เพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน WFME อนุกรรมการบริหารหลักสูตรได้ประชุมหารือ 
เพ่ือกําหนดข้อมูล และกลไกสําหรับการประเมินหลักสูตร อนุกรรมการสรุปการประเมินแผนการฝึกอบรม/
หลักสูตรต้องครอบคลุม และกรอบระยะเวลาในแต่ละหัวข้อ ดังนี้   

 

 



 

หลกัสตูรการฝึกอบรมแพทยป์ระจาํบ้านอนุสาขารงัสรี่วมรกัษาของลาํตวั ฉบบัพ.ศ. ๒๕๖๒ �������	
��� ��
����
�������
������                     ๑๔๓ 

การประเมินตนเอง 

เป้าประสงค์การประเมิน 
ระยะเวลา  

การประเมิน 
แหล่งข้อมูล วิธีการประเมิน ผู้รับผิดชอบ 

พันธกิจของแผนการฝึกอบรม/หลักสูตร 

(Context)  

ทุก ๕ ปี  - อาจารย์ ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ศิษย์เก่า 
และผู้ใช้บัณฑิต  

- ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อื่นๆ ได้แก่ ผู้บริหาร
โรงพยาบาล แพทย์สาขาอื่น อาจารย์ 
นักรังสีเทคนิค พยาบาล 

- การประชุม  

- การสัมนา  

- การเก็บข้อมูลโดยแบบสอบถาม  

- คณะกรรมการบริหารและ

พัฒนาหลักสูตร 

ความสัมพันธ์ระหว่างนโยบายการรับสมัคร
ผู้รับการฝึกอบรมและความต้องการของ
ระบบสุขภาพ (Context)  

ทุก ๕ ปี  - อาจารย์ ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ศิษย์เก่า 
และผู้ใช้บัณฑิต  

- ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อื่นๆ ได้แก่ ผู้บริหาร
โรงพยาบาล แพทย์สาขาอื่น อาจารย์ 
นักรังสีเทคนิค พยาบาล 

- การประชุม  

- การสัมมนา  

- การเก็บข้อมูลโดยแบบสอบถาม  

- นโยบายจากราชวิทยาลัยรังสี

แพทย์  

- คณะกรรมการบริหารและ

พัฒนาหลักสูตร 

แผนการฝึกอบรมและหลักสูตร (Input 

and Process)  

ทุก ๑ ปี  - อาจารย์ ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ศิษย์เก่า 
และผู้ใช้บัณฑิต  

- ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อื่นๆ ได้แก่ ผู้บริหาร
โรงพยาบาล แพทย์สาขาอื่น อาจารย์ 
นักรังสีเทคนิค พยาบาล 

- การประชุม  

- การสัมมนา  

- การเก็บข้อมูลโดยแบบสอบถาม  

- คณะกรรมการบริหารและ

พัฒนาหลักสูตร 

- คณะกรรมการหลังปริญญา 

ทรัพยากรทางการศึกษา (Input)  ทุก ๑ ปี  - ผู้ให้การฝึกอบรม  

- ผู้เข้ารับการฝึกอบรม  

- การประชุม  

- การสัมมนา  

- การเก็บข้อมูลโดยแบบสอบถาม  

 

 

- คณะกรรมการบริหารและพัฒนา

หลักสูตร 
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เป้าประสงค์การประเมิน 
ระยะเวลา  

การประเมิน 
แหล่งข้อมูล วิธีการประเมิน ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นตอนการดําเนินงานของแผนการฝึกอบรม 

(Process)  

  

ทุก ๑ ปี  - ผู้ให้การฝึกอบรม  

- ผู้เข้ารับการฝึกอบรม  

- การประชุม  

- การสัมมนา  

- การเก็บข้อมูลโดยแบบสอบถาม  

- คณะกรรมการบริหารและ

พัฒนาหลักสูตร 

- คณะกรรมการหลังปริญญา 

การวัดและประเมินผล (Process)  ทุก ๑ ปี  - ผู้ให้การฝึกอบรม  

- ผู้เข้ารับการฝึกอบรม  

- การประชุม  

- การสัมมนา  

- การเก็บข้อมูลโดยแบบสอบถาม  

- คณะกรรมการบริหารและ

พัฒนาหลักสูตร 

- คณะกรรมการหลังปริญญา 

การประเมินพัฒนาการของผู้รับการ

ฝึกอบรม (Process)  

ทุก ๑ ปี  - ผู้ให้การฝึกอบรม  

- ผู้เข้ารับการฝึกอบรม  

- การประชุม  

- การสัมมนา  

- การเก็บข้อมูลโดยแบบสอบถาม  

- ข้อมูลจาก Protfolio 

- ผลจากประเมินการเลื่อนชั้นปี 

- คณะกรรมการบริหารและ

พัฒนาหลักสูตร 

 

คุณสมบัติของอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม 

(Process)  

ทุก ๑ ปี  - ผู้ให้การฝึกอบรม  

- ผู้เข้ารับการฝึกอบรม  

- การประชุม  

- การสัมมนา  

- การเทียบเกณฑ์ราชวิทยาลัย

รังสี 

- คณะกรรมการบริหารและ

พัฒนาหลักสูตร 

 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่พึงประสงค์ตาม

สมรรถนะ ๖ ด้าน (Product)  

ทุก ๑ ปี  - อาจารย์ ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ศิษย์เก่า 
และผู้ใช้บัณฑิต  

- ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อื่นๆ ได้แก่ ผู้บริหาร
โรงพยาบาล แพทย์สาขาอื่น อาจารย์ 
นักรังสีเทคนิค พยาบาล  

- การประชุม  

- การสัมมนา  

- การเก็บข้อมูลโดยแบบสอบถาม  

- คณะกรรมการบริหารและ

พัฒนาหลักสูตร 
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เป้าประสงค์การประเมิน 
ระยะเวลา  

การประเมิน 
แหล่งข้อมูล วิธีการประเมิน ผู้รับผิดชอบ 

ความสามารถในการปฏิบัติงานของแพทย์ 
ผู้สําเร็จการฝึกอบรม (Product)  

ทุก ๑ ปี  - บัณฑิต  

- ผู้ใช้บัณฑิต  

- การประชุม  

- การสัมมนา  

- การเก็บข้อมูลโดยแบบสอบถาม  

- คณะกรรมการบริหารและ

พัฒนาหลักสูตร 

- คณะกรรมการหลังปริญญา 

ข้อควรปรับปรุง  ทุก ๑ ปี  - ผู้ให้การฝึกอบรม  

- ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

- การประชุม  

- การสัมมนา  

- การเก็บข้อมูลโดยแบบสอบถาม 

- คณะกรรมการบริหารและ

พัฒนาหลักสูตร 
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  ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้มีการแสวงหาข้อมูลป้อนกลับ
เก่ียวกับการฝึกอบรม/หลักสูตรจาก ผู้ให้การฝึกอบรม ผู้เข้ารับการฝึกอบรม นายจ้างหรือผู้ใช้บัณฑิต และผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียหลักรวมถึงการใช้ข้อมูลป้อนกลับเก่ียวกับความสามารถในการปฏิบัติงานของแพทย์ผู้สําเร็จการ
ฝึกอบรม ในการ ประเมินการฝึกอบรม/หลักสูตร ท้ังนี้ในส่วน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักของหลักสูตรการฝึกอบรม
แพทย์ประจําบ้านอนุสาขารังสีร่วมรักษาของลําตัว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้แก่  

๑. ผู้เข้ารับการฝึกอบรม (แพทย์ประจําบ้านสาขารังสีร่วมรักษาของลําตัว)  
๒. คณาจารย์  
๓. ผู้ใช้บัณฑิต (นายจ้าง/ ผู้บังคับบัญชา)  
๔. ศิษย์เก่า  
๕. ราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย  
 

  ส่วนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอ่ืนของหลักสูตรฯ คือ ผู้ใช้บัณฑิตนอกแผนกรังสีวิทยา ผู้ป่วย หรือองค์กรแพทย์ 
โดยอนุกรรมการบริหารหลักสูตรฯ จะประชุมลงมติได้ตัวแทนเพ่ือดําเนินการในกรอบเวลาต่อไป  สําหรับแนว 
ทางการประเมินหลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจําบ้านเพ่ือวุฒิบัตรความรู้ความชํานาญอนุสาขารังสีร่วมรักษา
ของลําตัว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๒ เป็นการวางแผนเพ่ือนําข้อมูลท่ีสําคัญจากผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย (stakeholders) ท้ังหมดมาเพ่ือปรับปรุงหลักสูตรฯ และทําให้เกิดการพัฒนาหลักสูตรฯ อย่าง
ต่อเนื่อง และสมํ่าเสมอ   โดยหลักการประเมินหลักสูตรฯ นั้น ได้นํามาจาก CIPP model (Context, Input, 
Process and Product) โดยใช้เครื่องมือในการเก็บข้อมูลเป็นแบบสอบถามท่ีเชื่อถือได้ แบบสอบถามนี้ประกอบ
ไปด้วย ๔ หมวด  คือ   

๑. การประเมินหลักสูตรฯในด้านบริบท (Context)  
๒. การประเมินหลักสูตรฯในด้านปัจจัยน าเข้า (Input)   
๓. การประเมินหลักสูตรฯในด้านกระบวนการ (Process)   
๔. การประเมินหลักสูตรฯในด้านผลผลิต (Product)  

หมายเหตุ:  
- ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก (Principle stakeholders) ประกอบด้วย ผู้เข้ารับการฝึกอบรม              

อาจารย์ผู้ให้การ ฝึกอบรม ศิษย์เก่า ผู้ใช้บัณฑิต ผู้บริหารสถาบันการศึกษา ราชวิทยาลัย               
และแพทยสภา (ผู้รับรองหลักสูตรการฝึกอบรม)  

- มีส่วนได้ส่วนเสียอ่ืน (Other stakeholders) ประกอบด้วย เพ่ือนร่วมงานของบัณฑิตท่ี
เก่ียวข้องในสายงาน เวชศาสตร์นิวเคลียร์ ผู้ใช้บัณฑิตสหสาขาวิชาชีพอ่ืน  
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๑. การประเมินหลักสูตรการฝึกอบรมฯ ในด้านบริบท (Context) 
 
  หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจําบ้านเพ่ือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความสามารถในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรมอนุสาขารังสีร่วมรักษาของลําตัว คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๒ ได้จัดทําข้ึนตามเกณฑ์มาตรฐานการรับรองคุณภาพสถาบันฝึกอบรม โดยมี
ความสอดคล้องไปกับหลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ประจําบ้านเพ่ือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความสามารถในการ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรมอนุสาขารังสีร่วมรักษาของลําตัว ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๑ ของราชวิทยาลัย
รังสีแพทย์แห่งประเทศไทย ซ่ึงได้รับการรับรองโดยแพทยสภา  

  

หัวข้อการประเมิน  

มาก 
ท่ีสุด มาก น้อย 

น้อย 
ท่ีสุด 

ไม่
สามารถ 
ตอบได้ 

ข้อเสนอแนะ 

๔  ๓  ๒  ๑  N/A  
๑.๑.ความสําคัญของแพทย์รังสีร่วมรักษา
ของลําตัวต่อ ระบบสาธารณสุขของ
ประเทศ (พันธกิจของหลักสูตร)  

            

๑.๒.ความสําเรจ็ของหลักสตูรการ
ฝึกอบรมฯ ท่ีผ่านมา โดยดูจากอัตราการ
จบการศึกษาของบัณฑิต  

            

๑.๓.ความน่าเชื่อถือของในภาพรวม
หลักสูตรการฝึกอบรมฯ ในช่วงเวลาท่ีผ่าน
มา   

            

๑.๔.ความสามารถของแพทย์ผู้สําเร็จการ
ฝึกอบรมในการปฏิบัติงาน  

            

๑.๕.หลักสูตรการฝึกอบรมฯ ตอบสนอง
เชิงประจักษ์ต่อความต้องการของประเทศ 
โดยดูจากการบัณฑิตยังคงทํางานอยู่สาย
งานสาขารังสีร่วมรักษาของลําตัว  

            

๑.๖.ควรให้การสนับสนุนด้านนโยบายให้
หลักสูตรการ ฝึกอบรมฯ ดําเนินต่อไป  

            

๑.๗.ควรให้การสนับสนุนด้านทรัพยากร
อย่างเพียงพอต่อหลักสูตรการฝึกอบรมฯ  

            

๑.๘.หลักสูตรการฝึกอบรมฯ มีการพัฒนา
อย่างต่อเนื่องในช่วงเวลาท่ีผ่านมา  
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๒. การประเมินหลักสูตรการฝึกอบรมฯ ในด้านปัจจัยนําเข้า (Input)  

   ในปัจจุบัน หลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ประจําบ้านเพ่ือวุฒิบัตรความรู้ความชํานาญอนุสาขารังสี
ร่วมรักษาของลําตัว คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีศักยภาพในการเปิดรับแพทย์เข้า
รับการฝึกอบรมได้ปี ๓ ตําแหน่ง โดยมีจํานวนอาจารย์แพทย์ท่ีทํางานเต็มเวลาท้ังหมด ๖ ท่าน มี
ทรัพยากรทางการศึกษาท่ีครบถ้วน ตามเกณฑ์มาตรฐานการรับรองคุณภาพสถาบันการฝึกอบรม มี
หลักการการใช้งบประมาณในการดําเนินงานตาม แผนการฝึกอบรมแพทย์ประจําบ้านตามความ
เหมาะสมในแต่ละปีการศึกษา โดยการบริหารจัดการงบประมาณจะ ทําผ่านระดับภาควิชาไปยังคณะ
แพทยศาสตร์ต่อไป  

  

หัวข้อการประเมิน  

มาก 
ท่ีสุด มาก น้อย 

น้อย 
ท่ีสุด 

ไม่
สามารถ 
ตอบได้  

ข้อเสนอแนะ  

๔  ๓  ๒  ๑  N/A  
๒.๑.การสนับสนุนด้านต่างๆต่อ
หลักสูตรการฝึกอบรมฯ  

            

    ๒.๑.๑.ในด้านนโยบาย              
    ๒.๑.๒.ในด้านกําลังคน              
    ๒.๑.๓.ในด้านงบประมาณ              
    ๒.๑.๔.ในด้านสถานท่ี              
    ๒.๑.๕.ในด้านอ่ืนๆ              
๒.๒.ความร่วมมือจากหน่วยงาน
ต่างๆต่อ หลักสูตรการฝึกอบรมฯ  

            

    ๒.๒.๑.กระทรวงสาธารณสุข              
    ๒.๒.๒.แพทยสภา              
    ๒.๒.๓.โรงเรียนแพทย์/สถาบัน
ฝึกอบรม  

            

    ๒.๒.๔.ราชวิทยาลัยอ่ืนๆท่ี
เก่ียวข้อง  

      

    ๒.๒.๕.สมาคมรังสีวิทยาหลอด
เลือดและรังสีร่วมรักษาไทย  

            

    ๒.๒.๖.สมาคมวิชาชีพอ่ืนๆ              
 



 

หลกัสตูรการฝึกอบรมแพทยป์ระจาํบ้านอนุสาขารงัสร่ีวมรกัษาของลาํตวั ฉบบัพ.ศ. ๒๕๖๒ �������	
��� ��
����
�������
������                     ๑๔๙ 

๓.การประเมินหลักสูตรการฝึกอบรมฯ ในด้านกระบวนการ (Process)  
 
  กระบวนการฝึกอบรมแพทย์ประจําบ้านเพ่ือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชํานาญในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรมอนุสาขารังสีร่วมรักษาของลําตัว คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มี
วัตถุประสงค์ให้แพทย์ประจําบ้านท่ีสําเร็จการฝึกอบรมเป็นแพทย์เฉพาะทางอนุสาขารังสีร่วมรักษาของ
ลําตัว ท่ีสามารถปฏิบัติงานทางด้านรังสีร่วมรักษาของลําตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพในสถาบันการศึกษา
หรือสถานพยาบาลท่ัวไป รวมถึงความรู้ความสามารถ ข้ันตํ่าตามแนวทางมาตรฐานของราชวิทยาลัยรังสี
แพทย์แห่งประเทศไทยตามสมรรถนะหลักท้ัง ๖ ด้าน ปัจจุบันหลักสูตรการฝึกอบรมฯมีระยะเวลา ๒ ปี 
โดยมีการกําหนดผลลัพธ์ของการฝึกอบรมให้ครอบคลุมเกณฑ์มาตรฐาน WFME มีการจัดประสบการณ์
การเรียนรู้และการประเมินผลให้สอดคล้องไปกับผลลัพธ์ของการฝึกอบรมท้ัง ๖ ด้านสมรรถนะหลัก ท้ัง
ในส่วนของการประเมินระหว่างชั้นปี เพ่ือติดตามพัฒนาการและให้ข้อมูลป้อนกลับ และการประเมินผล
เพ่ือเลื่อนชั้นปี  

  

หัวข้อการประเมิน  
มาก 
ท่ีสุด 

มาก น้อย 
น้อย 
ท่ีสุด 

ไม่สามารถ 
ตอบได้  ข้อเสนอแนะ  

๔  ๓  ๒  ๑  N/A  
๓.๑.อาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม 
(trainer) และ ทรัพยากรในการ
ฝึกอบรม  

            

   ๓.๑.๑.ความเหมาะสมของ
จํานวนอาจารย์  

            

   ๓.๑.๒.ความเหมาะสมของ
คุณภาพอาจารย์  

            

   ๓.๑.๓.ความเหมาะสมของ
แนวทางพัฒนา คุณภาพอาจารย์
ผู้ให้การฝึกอบรม  

            

   ๓.๑.๔.ความเหมาะสมของ
บรรยากาศของ กระบวนการ
ฝึกอบรม  

            

   ๓.๑.๕.ความเอาใจใส่ของผู้ให้การ
ฝึกอบรม  

            

   ๓.๑.๖.ความเหมาะสมของ
ทรัพยากรทาง การศึกษา  

            

๓.๒.ผู้รับการฝึกอบรม (trainee)              
   ๓.๒.๑.คุณภาพและความพร้อม
ของผู้รับการ ฝึกอบรม  
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   ๓.๒.๒.การเพ่ิมพูนความรู้และ
ทักษะของผู้ เข้ารับการฝึกอบรม
เปรียบเทียบระหว่างก่อนและ หลัง
เข้าสู่กระบวนการฝึกอบรม  

            

   ๓.๒.๓.คุณภาพชีวิตของผู้รับการ
ฝึกอบรมใน ระหว่างฝึกอบรม  

            

   ๓.๒.๔.ความสามารถของผู้เข้ารับ
การ ฝึกอบรมในการพัฒนาและ
เรียนรู้ด้วยตนเอง  

            

๓.๓.วิธีประเมินผลการฝึกอบรม              
   ๓.๓.๑.ความเหมาะสมของวิธี
ประเมินผล  

            

   ๓.๓.๒.ความสามารถในการ
จําแนกคุณภาพ ผู้รับการฝึกอบรม  

            

   ๓.๓.๓.ความโปร่งใส ยุติธรรม 
และธรรมาภิ บาลของวิธีประเมินใน
ปัจจุบัน  

            

๓.๔.ภาพรวมของกระบวนการ
ฝึกอบรม   

            

   ๓.๔.๑.ความเหมาะสมของ
กระบวนการ ฝึกอบรมท้ังหมดใน
ภาพรวม  

            

   ๓.๔.๒.ความเหมาะสมของ
ระยะเวลาการฝึกอบรม (ปัจจุบัน ๒ 
ปี) 

            

   ๓.๔.๓.ความเหมาะสมของเนื้อหา
วิชาการท่ี เก่ียวข้อง  
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๔.การประเมินหลักสูตรการฝึกอบรมฯในด้านผลผลิต (Product)  
 

 ผลลัพธ์ของหลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจําบ้านอนุสาขารังสีร่วมรักษาของลําตัวในเกณฑ์ 
มาตรฐานคุณวุฒิความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมนั้นได้ระบุว่าแพทย์ผู้สําเร็จการศึกษา 
ในหลักสูตรฯ ต้องมีคุณสมบัติ ความรู้ และทักษะตามสมรรถนะหลักท้ัง ๖ ด้าน ดังนี้   
  ๔.๑.การดูแลรักษาผู้ป่วย (Patient Care)  

๑. ทักษะในการให้ คําปรึกษาและแนะนํา (Counseling and recommendation) 
เก่ียวกับการตรวจทางภาพรังสีวินิจฉัย การทําหัตถการ และการรักษาทางรังสีร่วม
รักษาของลําตัวในภาวะหรือโรคท่ีหลากหลายให้แก่แพทย์สาขาอ่ืนได้อย่างเหมาะสม
กับข้อบ่งชี้ของโรค โดยยึดถือผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางบนพ้ืนฐานของการดูแลแบบองค์รวม 
พิจารณาและคํานึงถึงมีประสิทธิภาพ ความปลอดภัย ความเสี่ยงและประโยชน์ของ
ผู้ป่วยเป็นหลัก 

๒. มีทักษะในการขอใบแสดงความยินยอม (Obtaining informed consent) ในกรณีท่ี
ทําการตรวจด้วยภาพวินิจฉัยรังสีวิทยาหลอดเลือด(Angiography) ท่ีมีการใช้ สารทึบ
รังสี (contrast agent) การทําหัตถการ และวิธีการรักษาทางรังสีร่วมรักษาของลําตัว 
(Body interventional radiology) 

๓. มีทักษะในการเตรียมและดูแลผู้ป่วยท่ีมารับการตรวจวินิจฉัยและทําหัตถการทางรังสี
ร่วมรักษาของลําตัวได้อย่างเหมาะสม ท้ังก่อน ระหว่างและหลังทําการรักษา 

๔. มีทักษะในการตรวจพบภาวะแทรกซ้อนท่ีเกิดข้ึนระหว่างการตรวจวินิจฉัย และการทํา
หัตถการทางรังสีร่วมรักษาของลําตัว และสามารถให้การดูแลรักษาเบ้ืองต้นได้อย่าง
เหมาะสม หรือปรึกษาแพทย์ในสาขาอ่ืนต่อได้ถูกต้องเม่ือจําเป็น 

๔.๒. ความรู้ทางด้านรังสีร่วมรักษาของลําตัวในทุกระบบของร่างกายท้ังในภาวะท่ีไม่รีบด่วน และ 
ในภาวะฉุกเฉินหรือวิกฤต (Medical knowledge and technical skill) 

๑. มีความรู้พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ท่ีสามารถประยุกต์ใช้กับการอ่าน วิเคราะห์ 
และรายงานผลภาพวินิจฉัยรังสีวิทยาหลอดเลือดและรังสีร่วมรักษาของลําตัว 

๒. รู้ข้อบ่งชี้ ข้อห้าม ข้อดี ข้อเสีย ข้อจํากัด ความเสี่ยง อันตรายและภาวะแทรกซ้อนใน
การตรวจทางรังสีร่วมรักษาของลําตัว 

๓. มีความรู้ความสามารถในวิชาชีพ และเชี่ยวชาญในหัตถการของรังสีร่วมรักษาของลําตัว
ในกลุ่มโรคท่ีต้องรู้และควรรู้ในระดับท่ีไม่ซับซ้อนหรือซับซ้อน 

๔. มีความรู้ทางคลินิกทางด้านอ่ืนๆท่ีจะดูแลผู้ป่วยได้ด้วยตนเองท้ังก่อน ระหว่างและหลัง
ทําหัตถการทางรังสีร่วมรักษาของลําตัว ตลอดจนการติดตามดูแลผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง 
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๔.๓.ทักษะปฏิสัมพันธ์ และการส่ือสาร (Interpersonal and communication skills) 
๑. สื่อสารให้ข้อมูลแก่ผู้ป่วยและญาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีเมตตาเคารพการ

ตัดสินใจและศักด์ิศรีของความเป็นมนุษย์ได้แก่ 
- การสื่อสารเก่ียวกับวิธีการตรวจและรักษาทางรังสีวิทยาหลอดเลือดและรังสี

ร่วมรักษาของลําตัว 
- การขอใบแสดงความยินยอม 
- การสื่อสารเก่ียวกับข้อผิดพลาด ภาวะแทรกซ้อน หรือเหตุการณ์ไม่พึง

ประสงค์   
๒. สื่อสารให้ข้อมูลโดยการรายงานผลการตรวจเป็นเอกสาร (reports) หรือด้วยวาจา กับ

ทีมดูแลสุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๓. นําเสนอข้อมูลผู้ป่วย และอภิปรายปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
๔. ถ่ายทอดความรู้และทักษะให้แก่แพทย์ นักศึกษาแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์ 
๕. เป็นท่ีปรึกษาและให้คําแนะนําทางรังสีร่วมรักษาของลําตัวให้แก่แพทย์ นักศึกษาแพทย์ 

และบุคลากรอ่ืน 
๖. มีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดี  ทํางานกับผู้ร่วมงานทุกระดับได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

   ๔.๔.การพัฒนาปรับปรุงตนเองและการเรียนรู้จากการปฏิบัติ (Practice-based learning and 
improvement) 

๑. เรียนรู้และเพ่ิมประสบการณ์ได้ด้วยตนเองจากการปฏิบัติงาน 
๒. ดําเนินการวิจัยทางการแพทย์และสาธารณสุขได้ 
๓. วิพากษ์บทความ และงานวิจัยทางการแพทย์ได้ 

๔.๕.มีพฤติกรรมแห่งวิชาชีพและความเป็นมืออาชีพ (Professionalism) แสดงให้ เห็นถึง
พฤติกรรมแห่งวิชาชีพท่ีดีของแพทย์ดังนี้  

๑. มีคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติอันดีต่อผู้ป่วย ญาติ ผู้ร่วมงาน เพ่ือนร่วมวิชาชีพและ
ชุมชน 

๒. มีทักษะด้านท่ีไม่ใช่เทคนิค (non-technical skills) และสามารถบริหารจัดการได้ 
๓. มีความสนใจใฝ่รู้  และสามารถพัฒนาไปสู่ความเป็นผู้ เรียนรู้ ต่อเนื่องตลอดชีวิต

(continuing professional development)  
๔. มีทัศนคติท่ีดีต่อวิชาชีพและมีเจตคติท่ีดี ท่ีจะใช้ความรู้ทางรังสีร่วมรักษาของลําตัวใน

การให้บริการสุขภาพแบบองค์รวมแก่ประชาชนทุกระดับ 
๕. มีความรับผิดชอบต่องานท่ีได้รับมอบหมาย 
๖. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม 

 ๔.๖.การปฏิบัติงานตามระบบ (System-based practice)   
๑. ความรู้ด้านระบบพัฒนาคุณภาพ (quality improvement) ทางรังสีร่วมรักษา ได้แก่ 

- กระบวนการในการกํากับดูแลความปลอดภัยทางด้านรังสี (radiation safety)    
ท้ังต่อผู้ป่วยและบุคลากร 

- การรายงานอุบัติการณ์ของความเสี่ยง 
- กระบวนการในการกํากับดูแลและการใช้เครื่องมือและระบบสารสนเทศ

ทางด้านรังสีร่วมรักษา 
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๒. ความรู้เก่ียวกับระบบสุขภาพของประเทศ 
๓. มีความรู้และมีส่วนร่วมในระบบพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผู้ป่วย 
๔. ใช้ทรัพยากรสุขภาพอย่างเหมาะสม (cost consciousness medicine) และสามารถ

ปรับเปลี่ยนการดูแลรักษาผู้ป่วยให้เข้ากับบริบทของการบริการสาธารณสุขได้ตาม
มาตรฐานวิชาชีพ 

     

หัวข้อการประเมิน 
ผู้สําเร็จการฝึกอบรม  

มาก 
ท่ีสุด มาก น้อย 

น้อย 
ท่ีสุด  

ไม่
สามารถ 
ตอบได้  

ข้อเสนอแนะ  

๔  ๓  ๒  ๑  N/A  
๔.๑.ความสามารถในการดูแล
ผู้ป่วย  

            

๔.๒.ความสามารถในการเรียนรู้
และฝึกทักษะด้วยตนเอง  

            

๔.๓.ความสามารถในการ
ถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อ่ืน  

            

๔.๔.ความสามารถในการทํางาน
ร่วมกับผู้อ่ืน  

            

๔.๕.ความสามารถในการ
วางแผนแก้ไขปัญหาทาง
สาธารณสุข  

            

๔.๖.ทํางานโดยเห็นประโยชน์
ส่วนรวมเป็นหลัก  

            

๔.๗.ความรับผิดชอบในการ
ปฏิบัติงาน  

            

๔.๘.ความภาคภูมิใจท่ีสําเร็จการ
ฝึกอบรมในอนุสาขานี้  

            

๔.๙.ผู้ท่ีสําเร็จการฝึกอบรมจะ
แนะนําให้ผู้อ่ืนมารับการ
ฝึกอบรมในอนุสาขานี้  
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ข้อเสนอแนะการประเมินหลักสูตรการฝึกอบรมฯ ในด้านบริบท   
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
 
ข้อเสนอแนะการประเมินหลักสูตรการฝึกอบรมฯ ในด้านปัจจัยนําเข้า  
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
 
ข้อเสนอแนะการประเมินหลักสูตรการฝึกอบรมฯ ในด้านกระบวนการ  
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
 
ข้อเสนอแนะการประเมินหลักสูตรการฝึกอบรมฯ ในด้านผลผลิต  

 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................ 
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ภาคผนวก ๑๔ 
ตาราง Fellowship Body intervention program PSU 

 
ประชุมการเรียนการสอน  วันอังคารสัปดาห์ที่ ๓ ของเดือน 
ประชุมกรรมการการเรียนหลังปริญญาทุกวันจันทร์ สัปดาห์ที่ ๑ ของทุกเดือน 
Research progression วันอังคารที่ ๔ และศุกร์ที่ ๒ ของทุกเดือน 

ชั้น
ปีที่ 

กค. สค. กย. ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. 

๑ -ปฐมนิเทศพัฒนา
นิเทศของคณะ
และ รพ. 
-สัมมนา 
resident 
/fellow  โดย
ภาควิชา 
-ประชุมวิชาการ 
FIRST 

-ประชุมวิชาการ 
PSU 
-endovascular 
workshop and 
live case 
 

Reflection -Research 
Camp 
-ประชุมกรรม
ฝึกอบรม 
-ประชุม
วิชาการ 
TSVIR 

 -Self 
-reflection 
-Logbook 

    -Reflection 
-ประชุม
วิชาการ 
TACIO 
 

-Logbook 
-สอบ 
formative 
 

๒ -ประชุมวิชาการ 
FIRST 
 

-ประชุมวิชาการ 
PSU 
-endovascular 
workshop and 
live case 
 

 -Research 
Camp 
-ประชุมกรรม
ฝึกอบรม 
--ประชุม
วิชาการ 
TSVIR 

 -Self 
 reflection 
-Logbook 

 -Logbook -ส่งวิจัยให้
ราช
วิทยาลัยฯ 

-Reflection 
-สอบวิจัยราช
วิทยาลัยฯ 

-สอบ 
summative 
-ประชุม
วิชาการ 
TACIO 
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ภาคผนวก ๑๕ 
แบบบันทึกการให้คําปรึกษาของอาจารย์ท่ีปรึกษา 

ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
.............................................................................................. 

 
ชื่อ-สกุล อาจารย์ท่ีปรึกษา................................................................................................................................. 
 
ชื่อ – สกุล  ………………………….……………………………………แพทย์ประจําบ้านอนุสาขา ฯ ชั้นปีท่ี …….………….. 
 

วัน/เดือน/ปี เรื่องท่ีให้คําปรึกษา สรุปการให้คําปรึกษา/คําแนะนํา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
                                                                ลงชือ่................................................................ 
                                                                 (........................................................................) 
                                                                              อาจารย์ผู้ให้คําปรึกษา 
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ภาคผนวก ๑๖ 

 
แบบฟอร์มแสดงการขัดกันแห่งผลประโยชน์ (Declare conflict of interests) 

ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

  
 
ข้าพเจ้า นพ. /พญ.............................................................................................................................................. 
ภาค/แผนก/สาขา............................................................................................................................................... 
คณะ/วิทยาลัย/ศูนย์/โรงพยาบาล ..................................................................................................................... 
 
 ขอทําคํารับรองเป็นเอกสารเพ่ือยืนยันว่าในการดําเนินการสอบสัมภาษณ์ผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมฯ 
สาขา/อนุสาขา....................................................................................ณ ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   ข้าพเจ้าไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ท่ีมีส่วนได้ส่วนเสียส่วนเสียกับผู้สมัครฯ อันอาจทํา
ให้การดําเนินการเก่ียวกับการสอบสัมภาษณ์ในครั้งนี้เกิดความไม่ยุติธรรม 
 
 ข้าพเจ้ารับทราบว่า หากมีกรณีดังกล่าวข้างต้นในการสอบสัมภาษณ์ ข้าพเจ้ายินดียุติการปฏิบัติหน้าท่ี
ทันทีท่ีได้รับการร้องขอ โดยคณะกรรมการหลักสูตรฯ เป็นผู้พิจารณาและจะถือเป็นข้อยุติ 
 
 ข้าพเจ้าจึงขอยืนยันและรับรองการดําเนินการสอบสัมภาษณ์ครั้งนี้ เป็นไปตามข้อกําหนดดังกล่าวทุก
ประการ 
 
 
 
      ลงชื่อ .............................................................................   
                       (.............................................................................) 
                          วันท่ี .......... เดือน ...........................พ.ศ........... 
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ภาคผนวก ๑๗ 
ตารางแสดงความสัมพันธ์ของผลการเรียนรู้ท่ีพึงประสงค์ตามสมรรถะ 
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ผลสัมฤทธิ์การศึกษาระดับหลังปริญญาท่ี
ครอบคุมความรู้ทักษะและเจตคติ 

• • • • • • 

พ้ืนฐานท่ีเหมาะสมของผู้เข้ารับการฝึกอบรม
สําหรับการประกอบวิชาชีพในอนาคตใน
สาขาวิชาท่ีเลือกฝึกอบรม 

• •  • •  

บทบาทในอนาคตในระบบสุขภาพ 
 

  •   • 

ความมุ่งม่ันและทักษะในการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 

  •  •  

ความต้องการด้านสุขภาพของชุมชนความ
ต้องการของระบบสุขภาพและความรับผิดชอบ
ของด้านอ่ืนๆทางสังคมท่ีเก่ียวข้อง 

•    • • 

พฤติกรรมแห่งวิชาชีพ 
 

   • •  

องค์ประกอบท่ัวไปและองค์ประกอบท่ีจําเพาะ
ของสาขาวิชานั้นนั้น 

• • • • • • 

พฤติกรรมท่ีเหมาะสมต่อผู้ป่วยและญาติผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมอ่ืนๆอาจารย์รวมท้ังเพ่ือนร่วมงาน
ในวิชาชีพอ่ืนๆ 

   • •  
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ภาคผนวก ๑๘ 
โครงการพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพแพทย์ผู้เข้ารับการฝึกอบรม  

.................................................................................... 
 
หลักการและเหตุผล 

หลักสูตรฯ มุ่งเน้นถึงผลลัพธ์การฝึกอบรม (outcome-based traing) โดยมีการประเมินแพทย์ผู้เข้า
รับการฝึกอบรมให้มีความรู้ ความสามารถทางวิชาชีพ หรือผลลัพธ์การฝึกอบรมท่ีพึงประสงค์ตามสมรรถนะ
หลักท้ัง ๖ ด้านโดยจากการประเมินผลเพ่ือพิจารณาเลื่อนชั้นปี อิงเกณฑ์ประเมินตามสมรรถนะหลัก  พบว่า
อาจจะมีแพทย์ผู้เข้ารับการฝึกอบรมบางส่วนท่ีไม่ผ่านการประเมินเพ่ือเลื่อนระดับชั้นปี  เพ่ือเป็นการพัฒนาและ
เพ่ิมศักยภาพแพทย์ผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้มีความรู้ ความสามารถทางวิชาชีพหรือผลลัพธ์การฝึกอบรมท่ีพึง
ประสงค์ตามสมรรถนะหลัก และตามระดับชั้นปี  อนุสาขาฯ จึงกําหนดให้มีโครงการพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพ
แพทย์ผู้เข้ารับการฝึกอบรมท่ีไม่ผ่านการประเมิน  
 
ผู้รับผิดชอบ: คณะกรรมการหลักสูตร  
 
รูปแบบโครงการ: 

- การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพแพทย์ผู้เข้ารับการฝึกอบรมท่ีไม่ผ่านการประเมิน 
 
เป้าหมาย: ให้แพทย์ผู้เข้ารับการฝึกอบรมผ่านการประเมิน 
 
การดําเนินโครงการ 
- รับทราบรายงานผลการประเมินของแพทย์ผู้เข้ารับการฝึกอบรมท่ีไม่ผ่านการประเมิน 
- พิจารณาจุดผิดพลาดหรือหัวข้อท่ีจะพัฒนาร่วมกับผู้เข้ารับการฝึกอบรมเพ่ือวางแผนร่วมกันกับอาจารย์            

ผู้ให้การฝึกอบรม 
- จัดประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับสมรรถนะหลักท่ีไม่ผ่านการประเมิน 
- จัดการประเมินผลซํ้าพร้อมให้คําแนะนําป้อนกลับแก่แพทย์ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
- ติดตามการเรียนรู้และปฏิบัติงานของแพทย์ผู้เข้ารับการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง 

 
การประเมินผลโครงการ 

แพทย์ผู้เข้ารับการฝึกอบรมผ่านการประเมินผลซํ้า/สอบซ่อม 
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 ภาคผนวก ๑๙  
รูปแบบการประเมินและวิธีการประเมินผล 
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วิธีการ 

๑.ประเมินสมรรถนะ EPA (โดยอาจารย์
ผู้ให้การฝึกอบรมฯ)  

√ √ √ � ประเมินตามเกณฑ์สมรรถนะของราชวิทยาลัยรังสี 
และหลักสูตรของสถาบัน [ภาคผนวก ๔.๑ 
:Milestones แต่ละ EPA] 

� แบบฟอร์มการประเมินตามเกณฑ์หลักสูตร
ฝึกอบรมประเมิน (EPA) [ภาคผนวก ๕.๑] 

� แบบประเมิน Mini-CEX [ภาคผนวก ๕.๒] 
� แบบประเมิน DOPS [ภาคผนวก ๑๒.๑] 

๒.การรายงานผลการสอบ(จัดโดยสถาบัน 
ผ่าน/ไม่ผ่าน) 

√ √  � ประเมินการเลื่อนชั้นปีตามเกณฑ์ราชวิทยาลัยรังสี
และหลักสูตรของสถาบัน [ภาคผนวก ๔.๔:การวัด
และประเมินผลระหว่างการฝึกอบรมของแต่ละ
ชั้นปี (ข้อ ๖ และข้อ ๗)]   

๓.การรายงานประสบการณ์เรียนรู้จาก
ผู้ป่วย: log book 

 √  � แบบประเมิน logbook [ภาคผนวก ๑๒.๔] 

๔.การรายงานประสบการณ์วิจัย √ √  � แบบฟอร์มการติดตามงานวิจัย [ภาคผนวก 
๑๒.๘] 

� การสอบวิจัยของภาควิชาฯ 
� นําเสนอผลงานวิจัยของสมาคมรังสีวิทยาหลอด

เลือดและรังสีร่วมรักษาไทย 
๕.การร่วมกิจกรรมประชุมวิชาการทาง
รังสีร่วมรักษา 

√ √ √ � ประชุมสมาคมรังสีวิทยาหลอดเลือดและรังสีร่วม
รักษาไทยอย่างน้อย ๑ ครั้ง 

� แบบประเมินกิจกรรม conference [ภาคผนวก
๑๒.๗]  

๖.การรายงานประสบการณ์เรียนรู้จาก 
counselling, non-technical skills 
และ workshop 

√ √ √ � แบบประเมินการปฏิบัติงานแต่ละ rotation ตาม
สมรรถนะ [ภาคผนวก ๑๒.๖] 

� แบบประเมิน ๓๖๐ องศา [ภาคผนวก ๑๒.๒] 
๗.การประเมินสมรรถนะด้าน 
professionalism และ interpersonal 
and communication skills โดย
อาจารย์และผู้ร่วมงาน 

√ √ √ � แบบประเมินการปฏิบัติงานแต่ละ rotation ตาม
สมรรถนะ [ภาคผนวก ๑๒.๖]  

� แบบประเมิน ๓๖๐ องศา [ภาคผนวก ๑๒.๒] 
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ภาคผนวก ๒๐ 
รายช่ือคณาจารย์อนุสาขารังสีร่วมรักษาของลําตัวและคุณวุฒิ  

ภาควิชารังสิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
 

ท่ี ช่ือ - นามสกุล 
ตําแหน่งทาง

วิชาการ 
วุฒิการศึกษาระดับตรี-โท-เอก (สาขาวิชา),  

สถาบันท่ีสําเร็จการศึกษา,ปีท่ีสําเร็จการศึกษา 
๑ นายกีรติ  หงษ์สกุล 

 
 

ผศ. พ.บ.,ม.สงขลานครินทร์, ๒๕๔๓ 
วว.(รังสีวิทยาวินิจฉัย) ม.มหิดล, ๒๕๕๐ 
วว.(อนุสาขารังสีร่วมรักษาของลําตัว), ม.มหิดล, ๒๕๕๒ 

๒ นายจิตต์ปรีดี  สังข์ศิริ 
 

อ. พ.บ., ม.สงขลานครินทร์, ๒๕๔๒ 
วว.(รังสีวิทยาวินิจฉัย), ม.สงขลานครินทร์, ๒๕๔๖ 
Certificate (Vascular & Intervention Radiology), 
ม.สงขลานครินทร์, ๒๕๔๗ 
อว.(อนุสาขารังสีร่วมรักษาของลําตัว), แพทยสภา, 
๒๕๕๓ 

 ๓ นายสรชา  รุกขพันธ์ 
 

อ. พ.บ., ม.สงขลานครินทร์, ๒๕๔๓ 
วว.(รังสีวิทยาวินิจฉัย), ม.สงขลานครินทร์, ๒๕๕๑ 
วว.(อนุสาขารังสีร่วมรักษาของลําตัว), ม.สงขลา
นครินทร์, ๒๕๕๓ 

๔ นายกิตติพิชญ์  บรรณางกูร 
 

ผศ. พ.บ., ม.สงขลานครินทร์, ๒๕๕๑ 
วว.(รังสีวิทยาวินิจฉัย), ม.สงขลานครินทร์, ๒๕๕๕ 
วว.(อนุสาขารังสีร่วมรักษาของลําตัว), ม.สงขลา
นครินทร์, ๒๕๕๗ 

๕ นายสุรสิทธิ์  อรรคไกรสิงห์ อ. พ.บ., จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๔ 
วว.(รังสีวิทยาวินิจฉัย), ม.สงขลานครินทร์, ๒๕๖๐ 
วว.(อนุสาขารังสีร่วมรักษาของลําตัว), ม.สงขลา
นครินทร์, ๒๕๖๒ 

๖ นายภูริช เจนจินดามัย อ. พ.บ., ม.สงขลานครินทร์, ๒๕๕๖ 
วว.(รังสีวิทยาวินิจฉัย), ม.สงขลานครินทร์, ๒๕๖๐ 
วว.(อนุสาขารังสีร่วมรักษาของลําตัว), ม.สงขลา
นครินทร์, ๒๕๖๒ 

 
 
 
 


