
 
 

 
 

   

                                                                   

 

 

 

มคว 2 

 

หลักสูตรการฝกอบรมแพทยประจําบาน 

เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชพีเวชกรรม 

อนุสาขาภาพวินิจฉยัชั้นสูง  ฉบบัปรบัปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

 

 

 

ภาควชิารังสวีิทยา 

คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

   



      

สารบัญ 

                         หนา 

 

 ช่ือหลักสูตร                ๑ 

 ช่ือวุฒิบัตร                          ๑ 

 หนวยงานที่รับผิดชอบ               ๑ 

 พันธกิจของแผนการฝกอบรม / หลักสูตร            ๒ 

 ผลลัพธของแผนการฝกอบรม / หลักสูตร            ๓ 

 แผนการฝกอบรม / หลักสูตร                    ๖ 

 วิธีการใหการฝกอบรม                       ๖ 

เน้ือหาสังเขปของการฝกอบรม / หลักสูตร                              ๑๒ 

การทําวิจัย                       ๑๓ 

จํานวนปการฝกอบรม                       ๑๖ 

การบริหารการจัดการฝกอบรม                     ๑๖ 

การวัดและประเมินผล                      ๑๖ 

 การรับและคัดเลือกผูเขารับการฝกอบรม           ๒๐ 

 อาจารยผูใหการฝกอบรม                      ๒๑ 

 ทรัพยากรทางการศึกษา             ๒๒  

      การประเมินแผนการฝกอบรม / หลักสตูร           ๒๓ 

 การทบทวนและการพัฒนา                      ๒๔ 

 ธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการ                     ๒๔ 

 การประกันคุณภาพการฝกอบรม            ๒๔ 

 

ภาคผนวก 

       ภาคผนวกที่ ๑  คณะกรรมการหลักสตูรการฝกอบรมแพทยประจําบาน                            ๒๕ 

     ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร                        

      ภาคผนวกที่ ๒  รายนาม และคุณวุฒขิองอาจารยผูใหการฝกอบรมปฏิบัติงานเต็มเวลา            ๒๘ 

      ภาคผนวกที่ ๓   ขอมูลตามเกณฑการเปดหลักสูตรฝกอบรมแพทยประจําบาน                      ๓๐ 

                  อนุสาขาภาพวินิจฉัยช้ันสูง พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

 



      

 ภาคผนวกที่ ๔  เน้ือหาของการฝกอบรม / หลักสูตร                   ๓๕ 

๑.   ความรูพ้ืนฐานทางรังสีวิทยาวินิจฉัย โรคหรือภาวะของผูปวย             ๓๕ 

                    รวมถึงการตรวจ / หัตถการทางดานภาพวินิจฉัยช้ันสูงตามระบบ  

  Thoracic Imaging Rotation         ๓๕ 

 Cardiovascular Imaging Rotation        ๔๑ 

 Abdominal Imaging Rotation                            ๕๐ 

 Musculoskeletal Imaging Rotation        ๗๐ 

๒.   ความรูดานบูรณาการ                    ๗๖ 

๓.   การดําเนินการและจัดประสบการณการเรียนรูตาม                 ๗๙ 

              Competency ทัง้ ๖ ดาน  

๔.   การประเมิน EPA และ Milestone                            ๗๙ 

 ภาคผนวกที่ ๕  การวัดและประเมินผลระหวางการฝกอบรม                                          ๘๕ 

                           ๑.     การประเมินตามมิติตาง ๆ                              ๘๕ 

                           ๒.     การประเมิน EPA                    ๘๕ 

                           ๓.     ใบประเมิน  Multi-Disciplinary Teamwork (MDT)                     ๘๗ 

                           ๔.     ใบประเมิน mini-Imaging Interpretation Exercise (mini-IPX)       ๙๐ 

                           ๕.     ใบประเมิน Radiology Direct Observation of Procedural Skills  ๙๓ 

                                   (Rad-DOPS)                                    

      ภาคผนวกที่  ๖  การประเมินหลักสูตร (Program Evaluation)                                      ๙๖ 

      ภาคผนวกที่  ๗  นโยบายการรับและคัดเลือกแพทยเพ่ือเขาศึกษาฝกอบรมแพทย                ๙๙ 

      ประจําบานของภาควิชารังสีวิทยา 

 

 

 



      

หลักสูตร (มคว 2) การฝกอบรมแพทยประจาํบาน 

เพ่ือวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

อนุสาขาภาพวินิจฉัยช้ันสูง 

คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

๑.   ช่ือหลักสตูร 

    (ภาษาไทย)      หลักสูตรการฝกอบรมแพทยประจําบานเพ่ือวุฒิบัตรแสดงความรูความ 

                          ชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขาภาพวินิจฉัยช้ันสูง  

     (ภาษาอังกฤษ)    Fellowship Training in Advanced Diagnostic Body Imaging 

 

๒.   ช่ือวุฒิบัตร 

           ช่ือเต็ม 

     (ภาษาไทย)        วุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม  

                                     อนุสาขาภาพวินิจฉัยช้ันสูง  

     (ภาษาอังกฤษ)     Diploma of the Thai Subspecialty Board of Advanced Diagnostic  

                                     Body Imaging 

           ช่ือยอ 

              (ภาษาไทย)        วว. ภาพวินิจฉัยช้ันสูง  

       (ภาษาอังกฤษ)     Dip., Thai Subspecialty Board of Advanced Diagnostic Body  

                                     Imaging 

 

๓.   หนวยงานที่รับผิดชอบ  

    ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ภายใตการกํากับดูแลโดยราช     

      วิทยาลัยรงัสีแพทยแหงประเทศไทย 

 

๔.   พันธกิจของแผนการฝกอบรม / หลักสตูร 

หลักสูตรภาพวินิจฉัยช้ันสูงเปนสาขาวิชาตอยอดมาจากสาขารังสีวิทยาวินิจฉัยและรังสวิีทยาทั่วไป เพ่ือ

ฝกอบรมใหรังสีแพทยเปนผูมีความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพรังสีวิทยาเพ่ิมเติม เพ่ือใหเทาทัน

เทคโนโลยีในการวินิจฉัยโรคช้ันสูง เหมาะสมกับเหตุการณและนโยบายของประเทศ โดยคํานึงถึงความตองการ

ดานสุขภาพของชุมชนและสังคม ปญหาสุขภาพและโรคตาง ๆที่พบทั้งในประเทศไทยและในโลก รวมถึงโรคอุบัติ

ใหมตาง ๆ เปนตน โดยเสริมใหผูเขารับการฝกอบรมมีความเขาใจระบบสขุภาพของไทยในปจจุบัน ฝกใหมีความ

รับผิดชอบตอสังคม และเนนการใชรังสีเพ่ือการวินิจฉัยโรคอยางปลอดภัย  

๑ 

 



      

การฝกอบรมกาํหนดใหรังสีแพทยฝกฝนมีประสบการณเพ่ือใหเกิดความรูความชํานาญ สามารถทาํการ

ตรวจหรือควบคุมการตรวจ การอาน วิเคราะหและรายงานผลภาพวินิจฉัยทางการแพทย (practice-based 

learning) ในโรคที่หลากหลาย ทั้งระบบทางเดินหายใจ ระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบทางเดินอาหาร ระบบ

ทางเดินปสสาวะและระบบสืบพันธุ ระบบกระดูกและขอ ทั้งในภาวะที่ไมรีบดวน และในภาวะฉุกเฉินหรือวิกฤต 

โดยอาศัยเครื่องมือ อุปกรณ และเทคโนโลยีการแพทยทางดานรังสีวิทยาวินิจฉัยประเภทตาง ๆ (medical 

knowledge and technical skill)  สามารถพัฒนาความรู ความสามารถและทกัษะทางดานรังสีวิทยาวินิจฉัย

ไดอยางตอเน่ือง (continuing professional development) เพ่ือใหสอดคลองทันสมัยกับความกาวหนาและ

พัฒนาการทางการแพทย รวมถึงมีทักษะดานอ่ืน ๆ (non-technical skills) อาทิ ใหคําแนะนําและถายทอด

ความรูแกผูปวยและบุคลากรทางการแพทย (communication skill) สามารถปฏิบัติงานแบบสหวิชาชีพหรือ

เปนทีมในการบริบาลผูปวย (professionalism) มีจริยธรรมและเจตคติที่ดีตอผูปวยและญาติ ผูรวมงานและ

องคกร โดยยึดถือผูปวยเปนศูนยกลางบนพ้ืนฐานของการดูแลแบบองครวมที่คํานึงถึงประสิทธิภาพและความ

ปลอดภัย ในระบบบริการสุขภาพไดอยางเหมาะสม (patient care and system-based practice)  

 ดังน้ันคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จึงไดดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรการฝกอบรมแพทย

ประจําบานเพ่ือวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขาภาพวินิจฉัยช้ันสูง

เพ่ือใหการฝกอบรมสอดคลองกับเกณฑหลักสูตรของราชวิทยาลัยรังสีแพทยแหงประเทศไทย และได

มาตรฐานสากลตามเกณฑมาตรฐานเวชบัณฑิตศึกษาของสหพันธแพทยศาสตรศึกษาโลก ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 

๒๕๕๘ (Postgraduate Medical Education WFME Global Standards for Quality Improvement: the 

2015 Revision) โดยสรุปพันธกิจของหลักสตูรการฝกอบรม ดังน้ี 

 “ผลิตรังสแีพทยผูเช่ียวชาญดานภาพวินิจฉัยช้ันสูง ที่มีความรูความสามารถความชํานาญและทักษะดาน

รังสีวิทยาวินิจฉัยและศาสตรที่เกี่ยวของ สามารถเรียนรูตอเน่ืองตลอดชีวิตและประกอบวิชาชีพดวยเจตคติที่ดีมี

จริยธรรมและทันสมัย โดยยึดหลักการบริบาลแบบองครวมและมีผูปวยเปนศูนยกลาง รับผิดชอบและคํานึงถึง

ความตองการดานสุขภาพของคน ชุมชน สังคมและระบบบริการสุขภาพของประเทศ สามารถพัฒนาองคความรู

ดวยตนเอง มีพฤตินิสัยเหมาะสมในการทาํงานกับทีมสหสาขาหรือสหวิชาชีพและกับผูปวยและญาติ ตลอดจน

การครองตนอยางมีคุณคาและสุขภาพที่ดี” 

 

๕.   ผลลัพธของแผนการฝกอบรม / หลักสตูร  

 ภาควิชาฯ กําหนดผลลัพธการฝกอบรมที่พึงประสงค (intended learning outcomes / milestones) 

ของรังสีแพทยที่สําเร็จการฝกอบรมเปนแพทยเฉพาะทางอนุสาขาภาพวินิจฉัยช้ันสูง ครอบคลุมประเด็น ๖ ดาน 

ดังตอไปน้ี 

 ๕.๑   ทักษะและเจตคติในการบริบาลผูปวย (Patient care)  

๕.๑.๑  ทักษะในการใหคําปรึกษาและแนะนํา (consultation and recommendation) เกี่ยวกับการ

ตรวจและการทําหัตถการทางดานภาพวินิจฉัยช้ันสูงในภาวะหรือโรคที่หลากหลายใหแกแพทย

สาขาอ่ืนไดอยางเหมาะสมกับขอบงช้ีของโรค โดยยึดถือผูปวยเปนศูนยกลางบนพ้ืนฐานของการ

๒ 

 



      

ดูแลแบบองครวม พิจารณาและคํานึงถึงประสิทธิภาพ ความปลอดภัย ความเสี่ยง และประโยชน

ของผูปวยเปนหลัก 

๕.๑.๒  ทกัษะในการขอใบแสดงความยินยอม (obtaining informed consent) ในกรณีที่ทําการตรวจ

ทางดานภาพวินิจฉัยช้ันสูงทีม่ีการใช contrast agent และการทําหัตถการ  

๕.๑.๓  ทักษะในการเตรียมและดูแลผูปวยที่มารับการตรวจวินิจฉัย และการทําหัตถการ ทางดานภาพ

วินิจฉัยช้ันสูงไดอยางเหมาะสม 

๕.๑.๔  ทักษะในการตรวจพบภาวะแทรกซอนที่เกิดขึ้นระหวางการตรวจวินิจฉัย และการทําหัตถการ

ทางดานภาพวินิจฉัยช้ันสูง และสามารถใหการดูแลรักษาเบ้ืองตนไดอยางเหมาะสม 

 

๕.๒   ความรูทางดานภาพวินิจฉัยช้ันสูงทั้งในภาวะที่ไมรีบดวนและในภาวะฉุกเฉินหรือ 

        วิกฤต (Medical knowledge and technical skills) 

๕.๒.๑  มีความรูพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตรการแพทยที่สามารถประยุกตใชในการอาน วิเคราะห และรายงาน

ผลการตรวจดานภาพวินิจฉัยช้ันสูง 

๕.๒.๒  มีความรูดานภาพวินิจฉัยช้ันสูงทั้งในภาวะที่ไมรีบดวนและในภาวะฉุกเฉินหรือวิกฤต 

๕.๓.๓  มีความชํานาญในการทําหัตถการที่เกี่ยวของกับอนุสาขาภาพวินิจฉัยช้ันสูง  

 

๕.๓   การพัฒนาปรับปรุงตนเองและการเรียนรูจากการปฏิบัติ (Practice-based learning  

     and improvement)     

๕.๓.๑  เรียนรูและเพ่ิมพูนประสบการณไดดวยตนเองจากการปฏิบัติ  

๕.๓.๒  ดําเนินการวิจัยทางการแพทยและสาธารณสุขได  

๕.๓.๓  วิพากษบทความและงานวิจัยทางการแพทยได  

 

  ๕.๔   ทักษะปฏิสัมพันธ และการสื่อสาร (Interpersonal and communication skills) 

๕.๔.๑  สื่อสารใหขอมูลแกผูปวยและญาติไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยมีเมตตา เคารพการตัดสินใจและ

ศักด์ิศรีของความเปนมนุษย ไดแก 

• การสื่อสารเกี่ยวกับวิธีการตรวจทางดานภาพวินิจฉัยช้ันสูง การขอใบแสดง 

      ความยินยอม 

• การสื่อสารเก่ียวกับขอผิดพลาด ภาวะแทรกซอน หรือเหตุการณไมพึงประสงค   

๕.๔.๒  สื่อสารใหขอมูล โดยรายงานผลการตรวจเปนเอกสาร (reports) หรือดวยวาจา แกทีมดูแลสุขภาพ

ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

๕.๔.๓  นําเสนอขอมูลผูปวย และอภิปรายปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพ  

๕.๔.๔  ถายทอดความรูและทักษะดานภาพวินิจฉัยช้ันสูง ใหแพทย นักศึกษาแพทย และบุคลากรทางการ

แพทย 
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๕.๔.๕  เปนที่ปรึกษาและใหคําแนะนําดานภาพวินิจฉัยช้ันสูงแกแพทย นักศึกษาแพทย และบุคลากรอ่ืน 

๕.๔.๖  มีมนุษยสัมพันธที่ดี  ทํางานกับผูรวมงานทุกระดับไดอยางราบรื่น   

๕.๔.๗  มีพฤติกรรมที่เหมาะสมตอผูปวยและญาติ อาจารย รวมทั้งผูรวมงานในวิชาชีพทุกระดับ 

 

 ๕.๕   มีพฤติกรรมแหงวิชาชีพและความเปนมืออาชีพ (Professionalism) 

          แสดงใหเห็นถึงพฤติกรรมแหงวิชาชีพที่ดีของแพทยดังน้ี  

๕.๕.๑  มีคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติอันดีตอผูปวย ญาติ ผูรวมงาน เพ่ือนรวมวิชาชีพ และชุมชน  

๕.๕.๒ มีทักษะดานที่ไมใชเทคนิค (non-technical skills) และสามารถบริหารจดัการสถานการณที่

เกี่ยวของไดเหมาะสม 

๕.๕.๓  มีความสนใจใฝรู และสามารถพัฒนาไปสูความเปนผูเรียนรูตอเน่ืองตลอดชีวิต (continuing 

professional development) 

๕.๕.๔  มีทัศนคติที่ดีตอวิชาชีพและมีเจตคติที่จะใชวิชาภาพวินิจฉัยช้ันสูงใหเปนประโยชนแกชุมชนและ

ประเทศ 

๕.๕.๕  มีความรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย 

๕.๕.๖  คํานึงถึงผลประโยชนของสวนรวม 

๕.๕.๗  มีความเปนอิสระทางวิชาชีพเพ่ือใหสามารถปฏิบัติตอผูปวยและชุมชนไดอยางดีที่สุด 

 

๕.๖   การปฏิบัติงานตามระบบ (System-based practice)   

๕.๖.๑  มีความรูดานระบบพัฒนาคุณภาพ (quality improvement) ทางรังสีวิทยา ไดแก 

• กระบวนการในการกํากับดูแลความปลอดภัยทางดานการตรวจทางรังสีวิทยาวินิจฉัย (เชน 

radiation safety) ทั้งตอผูปวยและบุคลากรการแพทย   

• การรายงานอุบัติการณความเสี่ยงตาง ๆ 

๕.๖.๒  กระบวนการในการกํากับดูแลการใชเครื่องมือและระบบสารสนเทศทางดานภาพวินิจฉัยช้ันสูง 

๕.๖.๓  ความรูเกี่ยวกับระบบสุขภาพของประเทศ   

๕.๖.๔  มีความรูและมสีวนรวมในระบบพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผูปวย  

๕.๖.๕  ใชทรพัยากรสุขภาพอยางเหมาะสม (cost consciousness medicine) และสามารถปรับเปลี่ยน

การดูแลรักษาผูปวยใหเขากับบริบทของการบริการสาธารณสุขไดตามมาตรฐานวิชาชีพ 
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๖.   แผนการฝกอบรม / หลกัสูตร  

        ๖.๑   วิธีการใหการฝกอบรม 

 ภาควิชาฯ จัดการฝกอบรมโดยใชทรัพยากรตางๆที่เกี่ยวของของโรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกยีรติ

และคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร โดยมีเปาหมายใหใหผูเขารับการฝกอบรมบรรลุผลลัพธของ

แผนการฝกอบรม/หลักสูตรดังกลาว โดยใชการปฏิบัติเปนฐาน (practice-based training) ใหผูเขารับการ

ฝกอบรมมีสวนรวมในการบริบาลและรับผดิชอบผูปวย โดยคํานึงถึงศักยภาพและการเรียนรูของผูเขารับการ

ฝกอบรมเปนหลัก (trainee-centered) มกีารบูรณาการภาคทฤษฎีกับภาคปฏิบัติ บูรณาการการฝกอบรมกับ

งานบริบาลผูปวยอยางเหมาะสม โดยไดระบุวิธีการฝกอบรมและเปาประสงคหลักในแตละชวงหรือช้ันป 

(milestone) และระดับสมรรถนะการเรยีนรู ๖ ดาน (competency) ของการฝกอบรม  มีการติดตาม

ตรวจสอบ กํากับดูแล (supervision) และใหขอมูลปอนกลับ (feedback) แกผูเขารับการฝกอบรมอยาง

สม่าํเสมอ  

  ทั้งน้ี ไดกําหนด Entrustable Professional Activity (EPA) ทางดานภาพวินิจฉัยช้ันสูง ๑๐ ขอดังตาราง

ที่ ๑ และความสัมพันธระหวาง EPA และ competency ๖ ดาน ดังแสดงในตารางที่ ๒ 

 

         ตารางที่ ๑  Entrustable Professional Activity (EPA) ทางดานภาพวินิจฉัยช้ันสูง  

EPA 1  Collaborates as a member of an interprofessional team 

EPA 2 Triages and protocols exams 

EPA 3 Interprets exams and prioritizes a differential diagnosis 

EPA 4 Communicates diagnostic imaging findings 

EPA 5 Recommends appropriate next steps 

EPA 6 Obtains informed consent and performs diagnostic / interventional procedures 

EPA 7 Manages patients undergoing imaging and procedures 

EPA 8 Formulates clinical questions and retrieves evidence to advance patient care 

EPA 9 Behaves professionally 

EPA 10 Contributes to a culture of safety and improvement 
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       ตารางที่ ๒  แสดงความสัมพันธระหวาง EPA และ competency ทั้ง ๖ ดาน 

Competency EPA 

1 

EPA 

2 

EPA 

3 

EPA 

4 

EPA 

5 

EPA 

6 

EPA 

7 

EPA 

8 

EPA 

9 

EPA 

10 

Patient Care • •  • • • • •   

Medical 

Knowledge & 

Technical Skills 

• • • • • • • •   

Practice-based 

Learning & 

Improvement 

  • • • • • •  • 

Interpersonal & 

Communication 

Skills 

•   • • • •    

Professionalism •  • • • • •  •  

System-based 

Practice 

    • • • •  • 

  

๖.๑.๑  ภาควิชาฯจัดประสบการณการเรียนรูตาม competency ทั้ง ๖ ดาน  (ดูรายละเอียดใน

ภาคผนวกที่ ๓.๓)  ดังน้ี  

         ๑)    ทักษะและเจตคติในการบริบาลผูปวย (Patient care) 

 ภาควิชาฯ จัดตารางการฝกอบรม มอบหมายใหผูรับการฝกอบรมมีความรับผิดชอบในดานตาง ๆ 

โดยมีอาจารยผูใหการฝกอบรมดําเนินการตรวจสอบความถูกตอง เพ่ือใหครอบคลมุหวัขอหลักและระดับความซับซอน  

โดยจัดให 

• ในชวงที่ ๑ ของการฝกอบรม (๐-๑๒ เดือน) ใหแพทยประจาํบานอนุสาขาภาพวินิจฉัยช้ันสูง   

o มีการเรียนรูและฝกทักษะในการใหคําปรึกษาและแนะนําเกี่ยวกับการตรวจทางดาน

ภาพวินิจฉัยช้ันสูง ในกลุมโรคระดับที่ไมซบัซอน และกลุมโรคระดับทีซ่ับซอนภายใต

การกํากับดูแลของอาจารยผูใหการฝกอบรม   

o มีการเรียนรูและเลือกใช contrast agent ในแตละสถานการณไดดวยตนเอง 

o มีทักษะในการขอความยินยอมในการตรวจและการทําหัตถการทางดานภาพวินิจฉัย

ช้ันสูง 

• ในชวงที่ ๒ ของการฝกอบรม (๑๒-๒๔ เดือน) ใหแพทยประจําบานอนุสาขาภาพวินิจฉัย

ช้ันสูง 
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o มีทักษะในดานการใหคําปรึกษาและแนะนําเกี่ยวกับการตรวจทางดานภาพวินิจฉัย

ช้ันสูง ในกลุมโรคระดับที่ไมซับซอนไดดวยตนเอง และกลุมโรคระดับทีซ่ับซอนไดดวย

ตนเองหรือภายใตการกํากับดูแลของอาจารยผูใหการฝกอบรม   

o ใหคําแนะนําการตรวจวินิจฉัยเพ่ิมเติมทางดานภาพวินิจฉัยช้ันสูงตอแพทยเจาของไขได

ดวยตนเอง 

o ตระหนักถึงปญหาและภาวะแทรกซอนที่อาจเกิดขึ้นระหวางการตรวจทางทางดานภาพ

วินิจฉัยช้ันสูง และสามารถใหการดูแลรักษาเบ้ืองตนไดอยางเหมาะสมในแตละ

สถานการณไดดวยตนเอง หรือปรึกษาขอความชวยเหลือแพทยสาขาทีเ่กี่ยวของตอไป

ไดอยางเหมาะสม 

๒)   ความรู ความเช่ียวชาญ และความสามารถในการแกปญหาของผูปวยและสังคมรอบดาน 

(Medical knowledge and technical skills)  โดยจัดให   

• ในชวงที่ ๑ ของการฝกอบรม (๐-๑๒ เดือน) ใหแพทยประจาํบานอนุสาขาภาพวินิจฉัยช้ันสูง    

o เรียนรูเกี่ยวกับภาพวินิจฉัยช้ันสูงในดานตาง ๆ ดังตอไปน้ี thoracic imaging, 

cardiovascular imaging, abdominal (gastrointestinal, hepatobiliary and 

genitourinary imaging) และmusculoskeletal imaging 

o เรียนรู ฝกทักษะการวางแผน imaging protocol ทําการตรวจหรือควบคุมวิธีการ

ตรวจ และรายงานผลการตรวจภาพวินิจฉัยช้ันสูง ในกลุมโรคระดับทีไ่มซับซอนและ

กลุมโรคระดับที่ซับซอน ภายใตการกํากับดูแลของอาจารยผูใหการฝกอบรม  

o มีสวนชวยในการสอนและตรวจสอบรายงานผลการตรวจของแพทยประจําบานรุนนอง 

•   ในชวงที่ ๒ ของการฝกอบรม (๑๒-๒๔ เดือน) ใหแพทยประจําบานอนุสาขาภาพวินิจฉัย

ช้ันสูง     

o เรียนรู ฝกทักษะการวางแผน imaging protocol ทําการตรวจหรือควบคุมวิธีการ

ตรวจ และรายงานผลการตรวจภาพวินิจฉัยช้ันสูงในกลุมโรคระดับที่ไมซับซอนไดดวย

ตนเอง และกลุมโรคระดับที่ซับซอนไดดวยตนเอง หรือภายใตการกํากับดูแลของ

อาจารยผูใหการฝกอบรม  

o สามารถนําความรูใหม ๆ จาก รายงานการวิจัย (medical research) มาประยุกตใช

กับการตรวจภาพวินิจฉัยช้ันสูงได และริเริ่มในการทํางานวิจัยทางคลินิก  

o มีสวนชวยในการสอนและตรวจสอบรายงานผลการตรวจของแพทยประจําบานรุนนอง 

• ใหแพทยประจาํบานอนุสาขาภาพวินิจฉัยช้ันสูงทุกช้ันป เขารวมในกิจกรรมการเรียนการ

สอนและกิจกรรมทางวิชาการของภาควิชาฯอยางสม่ําเสมอ อาทิ lectures, topics, 

journal club, interesting cases, interdepartmental conferences, 
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clinicopathology and radiology conferences, morbidity/mortality conferences 

เปนตน       

๓)  การพัฒนาตนเองและการเรียนรูจากการปฏิบัติ (Practice-based learning and 

improvement)  โดยจัดให 

• แพทยประจําบานอนุสาขาภาพวินิจฉัยช้ันสูงทุกช้ันป เรียนรู และมีความคิดวิเคราะหอยาง

เปนระบบในการดูแลผูปวย 

• แพทยประจําบานอนุสาขาภาพวินิจฉัยช้ันสูงทุกช้ันป ไดพัฒนาการเรียนรู และสามารถ

ปรับปรุงการเรียนรูดวยตนเอง จากการสะทอนตนเองและการสะทอนกลับจากหลกัสูตร 

รวมทั้งมีวิจารณญาณในการประเมินขอมูลดวยหลักการของวิทยาการระบาดคลินิกและเวช

ศาสตรเชิงประจักษ 

• การฝกการเปนนักวิชาการ (scholarly activity) แพทยประจําบานอนุสาขาภาพวินิจฉัย

ช้ันสูงทุกช้ันป ตองทํางานวิจัยที่ไดคนควาวิจัยดวยตนเอง ในรูปแบบ original research ที่

มีการเก็บขอมูลแบบ retrospective, prospective หรือ cross-sectional study ที่มีการ

กลาวถึงความเปนมาของปญหา วัตถุประสงค ระเบียบวิธีการศึกษาวิจัย ผลการวิจัย การ

วิเคราะห วิจารณ และการสรุปผล ภายใตการกํากับดูแลของอาจารยผูใหการฝกอบรม 

๔)   ทักษะปฏิสัมพันธ และการสื่อสาร (Interpersonal and communication skills)  โดยจัดให 

• แพทยประจําบานอนุสาขาภาพวินิจฉัยช้ันสูงทุกช้ันป เรียนรูเกี่ยวกับทักษะปฏิสัมพันธและ

การสื่อสาร 

• แพทยประจําบานอนุสาขาภาพวินิจฉัยช้ันสูงทุกช้ันป ฝกทักษะในการขอความยินยอมใน

การตรวจทางรังสีวิทยาวินิจฉัย และการฉีด contrast agent  จากผูปวยหรือญาติ 

• แพทยประจําบานอนุสาขาภาพวินิจฉัยช้ันสูงทุกช้ันป ฝกทักษะการสือ่สารในสถานการณ

เฉพาะ เชน การแจงขาวราย การจัดการเมื่อเกิดขอผิดพลาด เปนตน 

• แพทยประจําบานอนุสาขาภาพวินิจฉัยช้ันสูงทุกช้ันป ปฏิบัติงานสอนแพทยประจําบานรุน

นอง  

• แพทยประจําบานอนุสาขาภาพวินิจฉัยช้ันสูงทุกช้ันป นําเสนอขอมูลผูปวยและภาพวินิจฉยั 

แปลผล และวินิจฉัยแยกโรคในกิจกรรมวิชาการ เชน interdepartmental conferences, 

interesting cases เปนตน 

• แพทยประจําบานอนุสาขาภาพวินิจฉัยช้ันสูงทุกช้ันป สามารถเขียนรายงานผลตรวจดวย

ภาษาอังกฤษไดอยางถูกตอง ชัดเจน และเหมาะสม 

๕)   ความเปนมืออาชีพ  (Professionalism)  โดยจัดให 

• แพทยประจําบานอนุสาขาภาพวินิจฉัยช้ันสูงทุกช้ันป  ใหการบรบิาลตามหลักเวชจริย

ศาสตร 
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• แพทยประจําบานอนุสาขาภาพวินิจฉัยช้ันสูงทุกช้ันป  มคีวามรับผิดชอบและมีจริยธรรมอัน

ดีตอวิชาชีพ 

• แพทยประจําบานอนุสาขาภาพวินิจฉัยช้ันสูงทุกช้ันป เขารวมในกิจกรรมการเรียนการสอน

ของภาควิชาและคณะฯ กิจกรรมแพทยศาสตรศึกษาตอเน่ือง และกิจกรรมทีใ่หความรู

ทางดานบูรณาการทั่วไปทางการแพทย 

• แพทยประจําบานอนุสาขาภาพวินิจฉัยช้ันสูงทุกช้ันป ไดรับการพัฒนาใหมีเจตคติที่ดีระหวาง

การปฏิบัติงานดูแลผูปวย โดยเขาอบรม counselling และ non-technical skills ตาง ๆ  

• มีแพทยประจําบานอนุสาขาภาพวินิจฉัยช้ันสูงทุกช้ันป  มีความสนใจใฝรู และสามารถ

พัฒนาไปสูความเปนผูเรียนรูตอเน่ืองตลอดชีวิต 

๖)   การปฏิบัติงานใหเขากับระบบ (System-based practice)  โดยจัดให 

• แพทยประจําบานอนุสาขาภาพวินิจฉัยช้ันสูงทุกช้ันป มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับระบบ

สุขภาพและระบบยาของประเทศ อาทเิชน ระบบประกันสุขภาพ ระบบประกันสังคม ระบบ

สวัสดิการการรักษาพยาบาลของขาราชการ ระบบประกันชีวิต ระบบการชดเชยการรักษา 

และระบบบัญชียาหลักแหงชาติ เปนตน 

• แพทยประจําบานอนุสาขาภาพวินิจฉัยช้ันสูงทุกช้ันปมีความรูและมสีวนรวมในการพัฒนา

คุณภาพการดูแลรักษาผูปวย เชน hospital accreditation โดยเฉพาะการดูแลและการใช

เครื่องมือทางรังสีวิทยา การควบคุมคุณภาพทางรังสีวิทยา การรายงานอุบัติการณความ

เสี่ยงทางรังสีวิทยา และคาตรวจทางรังสีวิทยาที่พบบอย 

• แพทยประจําบานอนุสาขาภาพวินิจฉัยช้ันสูงทุกช้ันปมีความรูเรื่องความปลอดภัยของผูปวย 

(patient safety) ทั้งที่เกี่ยวของกับ contrast agent, radiation safety, ultrasound 

safety และ magnetic resonance (MR) safety  

• แพทยประจําบานอนุสาขาภาพวินิจฉัยช้ันสูงทุกช้ันป มีความรูความเขาใจในเรื่องการใช

ทรัพยากรสุขภาพอยางเหมาะสม (cost consciousness) 

• แพทยประจําบานอนุสาขาภาพวินิจฉัยช้ันสูงทุกช้ันปมีความรูความเขาใจเรื่องกฎหมายทาง

การแพทย รวมถึงสิทธิผูปวย  

 

 

 

 

 

 

 

๙ 

 



      

๖.๑.๒  การหมุนเวียนศึกษาและปฏิบัติงาน  

 หลักสูตรกําหนดใหมีการหมุนเวียนปฎิบัติงานในระบบตอไปน้ีไมนอยกวา ๓ เดือนรวมทั้งสิ้น ๑๙ 

เดือน ไดแก 

o Thoracic imaging      ๓ เดือน 

o Cardiovascular imaging    ๓ เดือน     

o Gastrointestinal and hepatobiliary imaging   ๓ เดือน 

o Genitourinary imaging   ๓ เดือน 

o Musculoskeletal imaging    ๓ เดือน 

o Gray-scale and Doppler ultrasound   ๔ เดือน    

                          หลักสตูรกําหนดใหแพทยประจําบานศึกษาตามความสนใจหรือ free elective ภายในและ

ภายนอกสถาบัน ทั้งในและตางประเทศ เปดโอกาสใหผูเขารับการฝกอบรมไดมีประสบการณกับการตอบสนองของ

ระบบสุขภาพระดับทองถิ่น ระดับภูมิภาค และระดับชาติ ตอความจําเปนดานสุขภาพของประชาชน จํานวน ๒ ถึง ๔ 

เดือน  และกาํหนดใหมีการทําวิจัย จํานวน ๑ ถึง ๓ เดือน โดยการทําวิจัยอาจใชระยะเวลาตอเน่ืองกันไป หรือ 

สอดแทรกในระหวางปฏิบัติงานตามหนวยตางๆก็ได และปฏิบัติงานรวมตลอดหลักสูตร ๒๔ เดือน 

  

ตัวอยางตารางศึกษาปฏิบัติงาน 

หนวย ชวงที่ ๑ (๑-๑๒เดือน) ชวงที่ ๒ (๑๓-๒๔เดือน) 

CT/MRI thoracic and 

cardiovascular imaging 

๓ 

(thoracic rotation ๑,๒ , 

CVS rotation ๑) 

๓ 

(thoracic rotation ๓, 

CVS rotation ๒,๓) 

CT/MRI abdominal imaging ๓ ๓ 

CT/MRI and others in MSK imaging ๒ ๑ 

Gray-scale and doppler US ๒ ๒ 

Free elective - ๒ 

Research ๒ ๑ 

          รวม ๑๒ เดือน ๑๒ เดือน 

 

   ในชวงเวลาของการทําวิจัย ภาควิชาฯจะสนับสนุนใหแพทยประจําบานไดศึกษาอบรม Intensive 

course in clinical epidemiology และ clinical statistics  หลักสูตรละ ๑ เดือน ของคณะแพทยศาสตร 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทีจ่ัดในชวงกันยายน และ มีนาคม ของทุกป 

 

 

 

๑๐ 

 



      

๖.๒   เน้ือหาสังเขปของการฝกอบรม / หลกัสูตร  

๖.๒.๑  ความรูพ้ืนฐานของรังสีวิทยาวินิจฉัย รวมถึง basic anatomy ของระบบตาง ๆ ที่เกี่ยวของ  (ดู

รายละเอียดในภาคผนวกที่ ๓.๑)    

๖.๒.๒  โรคหรือภาวะของผูปวยของระบบตาง ๆ ที่สําคญั  (ดูรายละเอียดในภาคผนวกที่ ๓.๑)  โดย

แบงเปน 

• ระดับที่  ๑  โรคชนิดที่มีความสําคัญและพบบอย ซึ่งแพทยประจําบานอนุสาขาภาพวินิจฉัย

ช้ันสูงตองสามารถตรวจวินิจฉัยไดดวยตนเอง  

• ระดับที่  ๒  โรคที่พบนอยกวาระดับ ๑ แตมีความสําคัญ ซึ่งแพทยประจําบานอนุสาขาภาพ

วินิจฉัยช้ันสูงควรตรวจวินิจฉัยไดดวยตัวเองหรือภายใตการควบคุมของอาจารย 

• ระดับที่  ๓  โรคที่ซับซอน หรือพบไดนอยมาก ซึ่งแพทยประจําบานอนุสาขาภาพวินิจฉัย

ช้ันสูง อาจตรวจวินิจฉัยได หรือสามารถเรยีนรูโดยการศึกษาดวยตนเอง หรือจากการฟง

บรรยาย และสถาบันฝกอบรมควรจัดใหมีการเรียนรูโรคในระดับน้ีอยางพอเพียง 

๖.๒.๓  การตรวจหรือหัตถการทางดานภาพวินิจฉัยช้ันสูงที่สําคัญ  (ดูรายละเอียดในภาคผนวกที่ ๓.๑)  

แบงเปน 

• ระดับที่ ๑  การตรวจหรือหัตถการที่แพทยประจําบานอนุสาขาภาพวินิจฉัยช้ันสูงตองปฏิบัติ

ไดดวยตนเอง  

• ระดับที่ ๒  การตรวจหรือหัตถการที่แพทยประจําบานอนุสาขาภาพวินิจฉัยช้ันสูงควรปฏิบัติ

ได ภายใตการควบคุมของอาจารยหรือผูเช่ียวชาญ  

• ระดับที่ ๓  การตรวจหรือหัตถการที่แพทยประจําบานอนุสาขาภาพวินิจฉัยช้ันสูงอาจปฏิบัติ

ได ชวยปฏิบัติ หรือไดเห็นภายใตการควบคุมของอาจารยหรือผูเช่ียวชาญ   

๖.๒.๔  ความรูดานบูรณาการ (ดูรายละเอียดในภาคผนวกที่ ๓.๒)  

• ทักษะในการติดตอสื่อสารและการสรางสัมพันธภาพ (Interpersonal and 

communication skill)   

• ความเปนวิชาชีพแพทย (Professionalism) 

• จริยธรรมทางการแพทย (Medical ethics) 

• การเรียนรูแบบเนนปฏิบัติ (Practice-based learning) และการเรียนรูอยางตอเน่ืองตลอด

ชีวิต (Lifelong learning skill) 

• การปฎิบัติงานตามระบบสุขภาพ (System-based practice) 

 

 

 

 

๑๑ 

 



      

๖.๓   การทําวิจัย 

๖.๓.๑  การทาํงานวิจัย เพ่ือวุฒิบัตรฯ อนุสาขาภาพวินิจฉัยช้ันสูง  

• ขั้นตอนการทํางานวิจัย  แพทยประจําบานอนุสาขาภาพวินิจฉัยช้ันสูงตองทํางานวิจัย ไดแก 

งานวิจัยแบบ retrospective, prospective หรือ cross sectional study อยางนอย ๑ 

เรื่อง หรือทํา systematic review หรือ meta-analysis ๑ เรื่อง ในระหวางการปฏิบัติงาน 

๒ ป โดยเปนผูวิจัยหลัก และงานวิจัยดังกลาวตองประกอบดวยหัวขอหลักดังน้ี  

o ความเปนมาของปญหา 

o วัตถุประสงคของการวิจัย 

o วิธีการวิจัย 

o ผลการวิจัย 

o การวิจารณผลการวิจัย 

o การสรุปผล 

o บทคัดยอ 

• ขอบเขตความรับผิดชอบ 

ภาควิชาฯ รับผิดชอบและเตรียมความพรอมใหกับแพทยประจําบานอนุสาขาภาพ

วินิจฉัยช้ันสูงต้ังแตการเตรียมโครงรางการวิจัย ไปจนสิน้สุดการทํางานวิจัย และจัดทํา

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณเพ่ือนําสงราชวิทยาลัยฯ โดยจะดําเนินการรายงานช่ืองานวิจัย 

อาจารยที่ปรึกษา และความคืบหนาของงานวิจัย ตามกรอบเวลาที่กําหนดไปยังราชวิทยาลัย

ฯ  

• คุณลักษณะของงานวิจัย 

o เปนผลงานที่ริเริ่มใหม หรือเปนงานวิจัยที่ใชแนวคิดทีม่ีการศึกษามากอนทั้งในและ

ตางประเทศ แตนํามาดัดแปลงหรือทําซ้ําในบริบทของสถาบัน 

o แพทยประจําบานอนุสาขาภาพวินิจฉัยช้ันสูงและอาจารยผูดําเนินงานวิจัยทุกคน ควร

ผานการอบรมดานจริยธรรมการวิจัยในคน และ good clinical practice (GCP) 

o งานวิจัยทุกเรื่องตองไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการจรยิธรรมการวิจัยฯ ของ

สถาบัน 

o งานวิจัยทุกเรื่อง ควรดําเนินภายใตขอกําหนดของ GCP หรือระเบียบวิจัยที่ถูกตองและ

เหมาะสมกับคาํถามวิจัย 

o สงเสริมใหใชภาษาอังกฤษในการนําเสนอผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ 

• ขอปฏิบัติสําหรับการดําเนินการวิจัยที่เกี่ยวของกับผูปวย 

o เมื่อไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยฯ แลว ตองดําเนินการทําวิจัย

ตามขอตกลงโดยเครงครัด รวมถึงมีการลงนามในเอกสารช้ีแจงผูปวยหรือผูแทนเพ่ือให

๑๒ 

 



      

ยินยอมเขารวมวิจัย โดยเฉพาะในกรณีของ randomized control trial หรือ 

prospective study 

o หากเกิดกรณีอ่ืนนอกเหนือการคาดการณ ใหรีบปรึกษาอาจารยที่ปรึกษาโครงการวิจัย 

หรือคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยฯ กรณีที่ไมสามารถปรึกษาได ใหยอนกลับไปใช

หลักการพ้ืนฐาน ๓ ขอของจรยิธรรมทางการแพทยในการตัดสินใจ กลาวคือ 

 การถือประโยชนสุขของผูปวยเปนหลัก และการไมกอใหเกิดความทุกขทรมานกับ

ผูปวย  

 การเคารพสิทธิของผูปวย 

 การยึดมั่นในหลักความเสมอภาคของทุกคนในสังคมทีจ่ะไดรับบริการทาง

การแพทยตามมาตรฐาน  

• กรอบการดําเนินงานวิจัย ในเวลา ๒ ป (ไมนอยกวา ๒๔ เดือนของการฝกอบรม) 

ระยะเวลาประมาณการมีดังน้ี   

    เดือนที่    ประเภทกิจกรรม 

    ๒-๓    จัดเตรียมคําถามวิจยัและติดตออาจารยที่ปรึกษา 

     ๔-๖     จัดทาํโครงรางงานวิจัย 

    ๖-๘     นําเสนอโครงรางงานวิจัย 

                ขออนุมติัจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยฯ 

                   ขอทุนสนับสนุนการวิจัยจากแหลงทุนทั้งภายในและนอกสถาบัน  

                  (หากมี) 

        ๘-๑๐   เริ่มเก็บขอมูล 

        ๑๕       นําเสนอความคืบหนางานวิจัย 

        ๑๖       วิเคราะหขอมูลและสรุปผลงานวิจัย 

        ๑๗     จัดทํารายงานวิจัยฉบับรางใหอาจารยที่ปรึกษาปรับแกไข 

        ๒๐       สงรายงานวิจัยฉบับสมบูรณตอภาควิชาฯ เพ่ือสงตอไปยังราชวิทยาลัยฯ  

                  ใหทําการประเมินผล สําหรบัประกอบคุณสมบัติการเขาสอบเพ่ือวุฒิบัตรฯ 

        ๒๑      นําเสนอผลงานวิจัยตอคณะกรรมการฝกอบรมและสอบ 

๖.๓.๒  การรบัรอง วุฒิบัตรฯ อนุสาขาภาพวินิจฉัยช้ันสูง ใหมคีุณวุฒิ “เทียบเทาปริญญาเอก”  

การรับรองคุณวุฒิหรือวุฒิการศึกษา วุฒิบัตร (วว.) ฯ อนุสาขาภาพวินิจฉัยช้ันสูง ให 

“เทียบเทาปริญญาเอก” น้ัน ถือเปนสิทธิสวนบุคคลและของแตละสถาบันที่ใหการฝกอบรม โดย

ใหเปนไปตามความสมัครใจของแตละสถาบันที่ใหการฝกอบรมฯ และความสมัครใจของแพทย

ประจําบานอนุสาขาภาพวินิจฉัยช้ันสูงแตละรายดวย หากแพทยประจําบานอนุสาขาภาพวินิจฉัย

ช้ันสูงมีความประสงคดังกลาว จะตองแจงใหภาควิชาฯทราบเปนลายลักษณอักษรกอนวาจะรับ

การฝกอบรมทีม่ีโอกาสไดรับทั้ง วว. และการรับรองวุฒิดังกลาวให “เทยีบเทาปริญญาเอก” กรณี

๑๓ 

 



      

น้ีผูเขารับการฝกอบรมจะตองมีผลงานวิจัยโดยที่เปนผูวิจัยหลัก และผลงานน้ันตองตีพิมพใน

วารสารที่เปนที่ยอมรับ 

ในกรณีจําเปนที่ภาควิชาฯ มีอาจารยและทรัพยากรอันจํากัดในการทํางานวิจัยเพ่ือใหไดการ

รับรองคุณวุฒิดังกลาว ภาควิชาฯจะติดตอขอความรวมมือจากอาจารยและทรัพยากรจากสถาบัน

อ่ืนดวยก็ได 

การที่แพทยประจําบานอนุสาขาภาพวินิจฉัยช้ันสูงสอบผานและมีสทิธ์ิไดรับวุฒิบัตรฯ อนุ

สาขาภาพวินิจฉัยช้ันสูงแลว หากมีความประสงคจะใหราชวิทยาลัยรังสีแพทยแหงประเทศไทย 

ดําเนินการออกเอกสารเพ่ือรับรองวา วุฒิบัตรฯ อนุสาขาภาพวินิจฉัยช้ันสูง มีคุณวุฒ ิ “เทียบเทา

ปริญญาเอก” น้ัน จะตองทําใหผลงานวิจัยหรือสวนหน่ึงของผลงานวิจัยที่สงมาใหราชวิทยาลัยฯ 

ประกอบการเขาสอบ วุฒิบัตรฯ ในครั้งน้ัน มีลักษณะดังน้ี 

• ผลงานวิจัยตองไดรับการตีพิมพหรืออยางนอยไดรับการตอบรับใหตีพิมพในวารสาร

ระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง 

หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการ สําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ 

• ใหใชภาษาอังกฤษในการเขยีนบทคัดยอ 

การตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพที่อยูนอกเหนือประกาศของ TCI 

ใหเปนบทความที่ตีพิมพในวารสารที่ถูกคัดเลือกใหอยูใน PubMed, Scopus, Web of Science 

หรือ Google Scholar หรือในวารสารนานาชาติที่ใชภาษาอังกฤษในบทความหรือในบทคัดยอ

และมีการตีพิมพวารสารฉบับน้ีมานานเกิน ๑๐ ป  

ในกรณีที ่วว. ของทานไดรับการรับรองวา “เทียบเทาปริญญาเอก” ราชวิทยาลัยฯ แนะนํา

วา หามใชคําวา Ph.D. หรือ ปร.ด. ทายช่ือในคุณวุฒิ หรอืวุฒิการศึกษา และหามเขียนคําวา ดร. 

นําหนาช่ือตนเอง แตสถาบันการศึกษาสามารถใช วุฒิบัตรฯ ที่ “เทียบเทาปริญญาเอก” น้ี มาใช

ใหทานเปนอาจารยประจําหลักสูตรการศึกษา อาจารยรับผิดชอบหลักสูตรการศึกษา อาจารยคุม

วิทยานิพนธ หรือเปนวุฒิการศึกษาประจําสถานศึกษาได โดยเสนอใหสถาบันการศึกษาแสดงวุฒิ

การศึกษาแยกกันดังน้ี 

• มีอาจารย “เทยีบเทาปริญญาเอก” จํานวนกี่ทาน จาก วว.  

• มีอาจารย “Ph.D หรือ ปร.ด. หรือ ปรญิญาเอก” จํานวนกี่ทาน 

ดังน้ัน วุฒิบัตรฯ หรือ หนังสอือนุมัติฯ ของทานที่ไดรับการรับรองวุฒิการศึกษาน้ีอาจจะมีคํา

วา “เทียบเทาปริญญาเอก” ตอทายไดเทาน้ัน 

 

 

๖.๔   จํานวนปการฝกอบรม  ไมนอยกวา  ๒  ป  

 

 

๑๔ 

 



      

๖.๕   การบรหิารการจัดการฝกอบรม 

    ภาควิชาฯ จะจัดสภาวะการปฏิบัติงาน ดังตอไปน้ี (รายละเอียดตามคูมือแพทยประจําบาน อนุสาขาฯ)  

๖.๕.๑  ใหผูเขารับการอบรมเขารวมกิจกรรมวิชาการ (รวมถึงการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ) ที่

เกี่ยวของกับการฝกอบรม โดยมีกฎเกณฑและประกาศที่ชัดเจนเรื่องเง่ือนไขงานบริบาล และ

ความรับผิดชอบของผูเขารับการฝกอบรม  

๖.๕.๒  ภาควิชาฯกําหนดใหแพทยประจําบานตองมีการฝกอบรมทดแทนในกรณทีี่ผูเขารับการฝกอบรมมี

การลาพัก เชน การลาคลอดบุตร การเจ็บปวย การเกณฑทหาร การถูกเรียกฝกกาํลังสํารอง 

การศึกษาดูงานนอกแผนการฝกอบรม / หลักสูตร เปนตน ทั้งน้ีไมรวมสิทธ์ิในการลาพักผอน ลา

กิจ ลาปวยตามปกติ 

๖.๕.๓  คาตอบแทนของแพทยประจําบานผูเขารับการฝกอบรมไดกําหนดอยางเหมาะสมตามนโยบาย 

ประกาศ และ/หรือ ระเบียบของโรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ และคณะ

แพทยศาสตร 

๖.๕.๔  ช่ัวโมงการทํางาน การลาพักผอน และการลาปวย เปนไปตามประกาศ และ/หรือ ระเบียบของ

ภาควิชา ฯ โรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลมิพระเกียรติ และคณะแพทยศาสตร   

๖.๕.๕  ภาควิชาฯไดจัดสภาวะสิ่งแวดลอมการทํางานที่เหมาะสมใหกับผูรับการฝกอบรม อาท ิหองทํางาน 

หองพักเวร หองพักผอน ตลอดจนบรรยากาศการทํางานที่เหมาะสม 

 

๖.๖   การวัดและประเมินผล 

              การวัดและประเมินผลผูเขารับการฝกอบรม ประกอบดวย 

๖.๖.๑  แจงกระบวนการวัดและประเมินผลใหผูรับการฝกอบรม 

• ภาควิชาฯแจงกระบวนการวัดและประเมินผลใหผูรับการฝกอบรมรับทราบกอนเริ่มการ

ฝกอบรมในการปฐมนิเทศ รายละเอียดตามคูมือแพทยประจําบาน อนุสาขาฯ 

• มีการตรวจสอบความถูกตองของการวัดและการประเมินผล โดยอาจารยผูใหการฝกอบรม 

• แพทยประจําบานสามารถอุทธรณผลการประเมินไดตามแนวทางที่กําหนดไวตามคูมือแพทย

ประจําบาน 

๖.๖.๒  การวัดและประเมินผลระหวางการฝกอบรม 

            การประเมินระหวางการฝกอบรม  

ในระหวางการฝกอบรม ภาควิชาฯจัดใหมีการประเมินแพทยประจําบานอนุสาขาภาพ

วินิจฉัยช้ันสูงที่เขารับการฝกอบรม ใหครอบคลุมทั้งดานความรู ทักษะ เจตคติ และกิจกรรม

ทางการแพทย ในมิติตาง ๆ ดังน้ี (ดูรายละเอียดในภาคผนวกที่ ๔) 

มิติที่ ๑  ประเมินสมรรถนะ EPA โดยอาจารยผูฝกอบรมตามที่กําหนดในหลักสูตร      

มิติที่ ๒  การรายงานผลการสอบจัดโดยสถาบัน  (ผาน / ไมผาน)  

มิติที่ ๓  การรายงานประสบการณเรียนรูจากผูปวย (portfolio / logbook) 

๑๕ 

 



      

มิติที่ ๔  การรายงานประสบการณวิจัย 

มิติที่ ๕  การรวมกิจกรรมประชุมวิชาการทางรังสีวิทยา 

มิติที่ ๖  การรายงานประสบการณเรียนรูจาก counselling, non-technical skills    

           และ workshop  

มิติที่ ๗  การประเมินสมรรถนะดาน professionalism และ interpersonal and  

           communication skills โดยอาจารยและผูรวมงาน 

๖.๖.๓  เกณฑการการเลื่อนช้ันปและแนวทางการดําเนินการ 

• เกณฑการเลื่อนช้ันป ประกอบดวย 

o การบันทึกขอมูล portfolio ในแตละการหมุนปฏิบัติงาน (rotation) เปนไปตามที่ราช

วิทยาลัยฯ กําหนด  

o ผลการประเมนิผูเขารับการฝกอบรมในมิติ ๑-๖ เปนไปตามที่ราชวิทยาลัยฯ กําหนด 

• แนวทางในการดําเนินการบันทึกขอมูลการประเมินแพทยประจําบานอนุสาขาภาพวินิจฉัย

ช้ันสูงที่เขารับการฝกอบรม ทําโดย 

o   ผูเขารับการฝกอบรมทําการบันทึกขอมูลในสวนที่เกี่ยวของลงใน portfolio ตามที่ราช

วิทยาลัยฯ กําหนด ในแตละการหมุนเวียนปฏิบัติงาน 

o   สถาบันฝกอบรมทําการบันทึกขอมูลการประเมินแพทยประจําบานอนุสาขาภาพ

วินิจฉัยช้ันสูงที่เขารับการฝกอบรมในมิติที่ ๑-๖ ทั้งรายบุคคลและรายสถาบัน สงมาที่

ราชวิทยาลัยฯ เพ่ือรายงานผลมายังคณะกรรมการฝกอบรมและสอบฯ ตามที่กําหนด 

(สวนผลการประเมินในมิติที ่ ๗ คณะ กรรมการฝกอบรมและสอบฯ อาจรองขอเพ่ือ

ประกอบการพิจารณาหรือไมก็ได) 

๖.๖.๔  การวัดและประเมินผลเพ่ือวุฒิบัตรฯ  

• ผูเขารับการประเมินการสอบเพ่ือวุฒิบัตรฯ   

ในการประเมินเพ่ือวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

อนุสาขาภาพวินิจฉัยช้ันสูงน้ัน ผูเขารับการประเมินตองเปนผูที่ไดรับใบอนุญาตประกอบ

วิชาชีพเวชกรรมตามพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๒๕ และจะตองมีคุณสมบัติ

ครบถวนดังตอไปน้ี  

o คุณสมบัติผูมีสทิธ์ิเขาสอบ  

 ผานการฝกอบรมตามหลักสูตรการฝกอบรมแพทยประจําบานเพ่ือวุฒิบัตรแสดง

ความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขาภาพวินิจฉัยช้ันสูง 

ในสถาบันฝกอบรมที่ไดรับการรับรองจากแพทยสภา ไมนอยกวารอยละ ๘๐ ของ

ระยะเวลาการฝกอบรม และสถาบันฝกอบรมเห็นสมควรใหเขาสอบ 

 ผานการประเมินภายในของสถาบันฝกอบรม และสถาบันฝกอบรมเห็นสมควรให

เขาสอบ 

๑๖ 

 



      

 เปนผูไดรับวุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมัติแสดงความรูความชํานาญในการประกอบ

วิชาชีพเวชกรรม สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย หรอืสาขารังสีวิทยาทั่วไป 

 มีผลงานวิจัย ๑ เรื่อง 

o เอกสารประกอบ  

 เอกสารรับรองจากสถาบันฝกอบรมตามที่กําหนด  

 บทความงานวิจัยฉบับสมบูรณหรือในรูปแบบที่พรอมสงตีพิมพ (manuscript) 

และใบรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน 

 สําเนาวุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมัติแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพ

เวชกรรม สาขารังสวิีทยาวินิจฉัย หรือสาขารังสีวิทยาทั่วไป   

• วิธีการประเมิน   

o  ผูเขารับการประเมิน จะตองผานการทดสอบความรู ดังตอไปน้ี  

 การสอบขอเขียน. 

 การสอบปากเปลา   

o เกณฑการสอบผาน  

 เกณฑการสอบผาน ตองสอบผานเกณฑขั้นตํ่าตามเกณฑที่คณะอนุกรรมการ

ฝกอบรมและสอบฯ อนุสาขาภาพวินิจฉัยช้ันสูง กําหนด ทั้งน้ีคุณสมบัติของผูมี

สิทธิสอบ วิธีการประเมิน เกณฑการตัดสินตองสอดคลองกับขอบังคับแพทยสภา 

วาดวยหลักเกณฑการออกหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญใน

การประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๕๒ 

 ผูผานการประเมินตองสอบผานเกณฑขั้นตํ่าในการสอบขอเขียนและการสอบปาก

เปลา จึงจะมีสิทธิไดรับวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพ

เวชกรรม อนุสาขาภาพวินิจฉัยช้ันสูง จากแพทยสภา 

o ในกรณีทีผู่เขารับการประเมินสอบไมผานการประเมินในประเภทใด ใหสอบซอม

เฉพาะการประเมินในประเภทน้ัน ๆ ตามการเปดสอบของราชวิทยาลัยฯ เปนกรณีไป 

o ผูผานการฝกอบรม แตไมผานการประเมินจะมีสิทธิไดรบัใบรับรองการฝกอบรม อนุ

สาขาภาพวินิจฉัยช้ันสูงจากสถาบันที่เขารับการฝกอบรม 

 

 

๖.๖.๕  การประเมินเพ่ือหนังสืออนุมัติฯ   

ในการประเมินเพ่ือหนังสืออนุมัติแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุ

สาขาภาพวินิจฉัยช้ันสูง ผูเขารับการประเมินตองเปนผูที่ไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมตาม

พระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๒๕ และตองมีคุณสมบัติอยางใดอยางหน่ึงดังตอไปน้ี 

๑๗ 

 



      

• เปนผูไดรับวุฒิบัตรฯ หรือหนังสืออนุมัติฯ อนุสาขาภาพวินิจฉัยช้ันสูง หรือเทียบเทา จาก

สถาบันในตางประเทศที่ราชวิทยาลัยรังสีแพทยแหงประเทศไทยรับรอง โดยความเห็นชอบ

ของแพทยสภา 

• เปนผูที่ไดปฏิบัติงานในอนุสาขาภาพวินิจฉัยช้ันสูงมาเปนเวลาไมนอยกวา ๕ ป ตามเง่ือนไข

ที่ราชวิทยาลัยรังสีแพทยแหงประเทศไทยกาํหนด ทั้งน้ีสถานที่ปฏิบัติงาน ลักษณะและ

ปริมาณงานที่ปฏิบัติ เปนไปตามเกณฑที่กําหนด ดังน้ี 

o สถานบริการทางการแพทยและสาธารณสุขที่สามารถเปนสถานที่ปฏิบัติงานจะตองมี

คุณสมบัติและมีภาระงานของอนุสาขาภาพวินิจฉัยช้ันสูง อนุโลมตามเกณฑทั่วไปและ

เกณฑเฉพาะสําหรับสถาบันฝกอบรมที่ราชวิทยาลัยรังสีแพทยแหงประเทศไทยกําหนด 

ในเกณฑหลักสตูรการฝกอบรมสําหรับอนุสาขาภาพวินิจฉัยช้ันสูง และไดรับการ

รับรองจากราชวิทยาลัยรังสีแพทยแหงประเทศไทย 

o   ลักษณะและปริมาณงานที่จะตองปฏิบัติเพ่ือการสอบหนังสืออนุมัติฯ ใหเปนไปตาม

เกณฑที่ราชวิทยาลัยรังสีแพทยแหงประเทศไทยกําหนดสําหรับอนุสาขาภาพวินิจฉัย

ช้ันสูง 

• สําหรับการสอบเพ่ือหนังสืออนุมัติฯ คณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบฯ มีสิทธิพิจารณา

ยกเวนการสอบขั้นตอนใดหรือสวนใดใหแกผูที่ไดรับวุฒิบัตรฯ หรือหนังสืออนุมัติฯ อนุสาขา

ภาพวินิจฉัยช้ันสูงหรือเทียบเทา จากสถาบันในตางประเทศที่ราชวิทยาลัยรังสีแพทยแหง

ประเทศไทยรบัรองโดยความเห็นชอบจากแพทยสภา และอาจพิจารณายกเวนการสอบ

ขั้นตอนใดหรือสวนใดเปนการเฉพาะรายใหแกผูที่ปฏิบัติงานในอนุสาขาภาพวินิจฉัยช้ันสูง

มาแลวเกิน ๑๐ ป ทั้งน้ีตองเปนการปฏิบัติงานในอนุสาขาฯ ตอเน่ืองกันมาตลอดจนถึงวันที่

ย่ืนคําขอสอบ 

นอกจากน้ี อาจตองมีคุณสมบัติอ่ืนเพ่ิมเติมตามเกณฑที่คณะอนุกรรมการฝกอบรมและ

สอบฯ อนุสาขาภาพวินิจฉัยช้ันสูงกําหนด   

ผูเขารับการประเมินจะตองผานการทดสอบความรู โดยคณะอนุกรรมการฝกอบรม

และสอบฯอนุสาขาภาพวินิจฉัยช้ันสูง โดยการทดสอบความรูเปนไปตามเกณฑที่

คณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบฯกําหนด ทั้งน้ีคณุสมบัติของผูมีสิทธิสอบ วิธีการ

ประเมิน เกณฑการตัดสินตองสอดคลองกับขอบังคับ แพทยสภาวาดวยหลักเกณฑการออก

หนังสืออนุมัติและวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 

๒๕๕๒ 

ผูผานการประเมินจะมีสิทธิไดรับหนังสืออนุมัติแสดงความรูความชํานาญในการ

ประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขาภาพวินิจฉัยช้ันสูงจากแพทยสภา 

  

๑๘ 

 



      

๗.   การรับและคัดเลือกผูเขารับการฝกอบรม  

๗.๑   คุณสมบัติของผูเขารับการฝกอบรม 

๗.๑.๑  ผูเขารบัการฝกอบรมจะตองเปนผูที่ไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมแลว  

          และตองมีคุณสมบัติอยางใดอยางหน่ึงดังตอไปน้ี 

• เปนผูไดรับวุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมัติแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวช

กรรม สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย หรือสาขารังสวิีทยาทั่วไป 

• เปนผูมีสิทธ์ิสอบเพ่ือวุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมัติแสดงความรูความชํานาญในการประกอบ

วิชาชีพเวชกรรม สาขารังสีวิทยาวินิจฉัยในปการศึกษาน้ัน (ในกรณีทีส่อบวุฒิบัตรฯ สาขา

รังสีวิทยาวินิจฉัยไมผาน อนุญาตใหเรียนได แตกอนที่จะสอบวุฒิบัตรฯ อนุสาขาภาพวินิจฉัย

ช้ันสูง ตองผานวุฒิบัตรฯ สาขารังสีวิทยาวินิจฉัยกอน) 

๗.๑.๒  มีคุณสมบัติครบถวนตามเกณฑแพทยสภาในการเขารับการฝกอบรมแพทยเฉพาะทาง 

๗.๑.๓  เอกสารประกอบตามประกาศของแพทยสภา ราชวิทยาลัยรังสีแพทย รวมถึงขอกําหนดของ

ภาควิชาฯ         

ทั้งน้ี ภาควิชาฯจะดําเนินการใหสอดคลองกับนโยบายและกรอบการฝกอบรมของแพทยสภา และ

ราชวิทยาลัยรังสีแพทยแหงประเทศไทย 

๗.๒   การคัดเลือกผูเขารับการฝกอบรม 

       ภาควิชาฯ จะดําเนินการเกี่ยวกับการคัดเลือกผูเขารับการฝกอบรมดังน้ี 

๗.๒.๑  แตงต้ังคณะกรรมการการคัดเลือกผูเขารับการฝกอบรม 

๗.๒.๒  มีเกณฑการคัดเลือกผูเขารับการฝกอบรมเปนลายลักษณอักษร 

๗.๒.๓  กระบวนการคัดเลือกผูเขารับการฝกอบรมมีวิธีการยึดหลักความเสมอภาค โปรงใส และตรวจสอบ

ได 

ทั้งน้ี ภาควิชาฯจะดําเนินการใหสอดคลองกับนโยบายและกรอบการฝกอบรมของแพทยสภา และ

ราชวิทยาลัยรังสีแพทยแหงประเทศไทย 

 

๗.๓   จํานวนผูเขารับการฝกอบรม 

ราชวิทยาลัยรังสีแพทยแหงประเทศไทย กําหนดใหสถาบันฝกอบรมรับผูเขารับการฝกอบรมไดในสัดสวนป

ละ ๑ คน ตออาจารยผูใหการฝกอบรมเต็มเวลาอยางนอย ๒ คน รวมทั้งตองมีงานบริการขั้นตํ่าสุด ตามที่กําหนด

ตามตารางตอไปน้ี  

 

 

 

 

๑๙ 

 



      

**สามารถใชสถิติจากสถาบันฝกอบรมสมทบ หรือรวมฝกอบรม หรือฝกอบรมกิจกรรมเลือกได 

 

 ภาควิชาฯมีเปาหมายจํานวนผูเขารับการฝกอบรมดังน้ี 

ต้ังแตปการฝกอบรม ๒๕๖๒          ปละ ช้ันละ ๒ คน 

 

๘.   อาจารยผูใหการฝกอบรม 

คณะกรรมการหลักสูตรการฝกอบรมแพทยประจําบานภาควิชารังสีวิทยา (ภาคผนวก ๑) มีหนาที่

รับผิดชอบและมอํีานาจในการจัดการ การประสานงาน การบริหาร และการประเมินผล สําหรับแตละขั้นตอน

ของการฝกอบรม รวมถึงการใหผูมสีวนไดสวนเสียที่เหมาะสมมีสวนรวมในการวางแผนการฝกอบรม  

๘.๑.  คุณสมบัติของประธานการฝกอบรม 

ตองเปนแพทยซึ่งไดรับวุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมัติแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวช

กรรม อนุสาขาภาพวินิจฉัยช้ันสูง และปฏิบัติงานดานภาพวินิจฉัยช้ันสูง อยางนอย ๕ ป ภายหลังไดรับ

วุฒิบัตรฯ หรือหนังสืออนุมัติฯ 

ประธานการฝกอบรม คือ ผูชวยศาสตราจารยนายแพทยพิศิษฐ วัฒนเรอืงโกวิท (อว. ภาพวินิจฉัยช้ันสูง 

พ.ศ. ๒๕๕๓) 

๘.๒.  คุณสมบัติและจํานวนของอาจารยผูใหการฝกอบรม 

๘.๒.๑  คณุสมบัติของอาจารยผูใหการฝกอบรม 

ตองเปนแพทยซึ่งไดรับวุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมัติแสดงความรูความชํานาญในการประกอบ

วิชาชีพเวชกรรม อนุสาขาภาพวินิจฉัยช้ันสูง และตองปฏิบัติงานดานภาพวินิจฉัยช้ันสูง อยางนอย 

๒ ป  

๘.๒.๒  จํานวนอาจารยผูใหการฝกอบรม    

หลักสูตรจัดใหมีจํานวนอาจารยผูใหการฝกอบรมปฏิบัติงานเต็มเวลา อยางนอย ๒ คน ตอจํานวน

ผูเขารับการอบรม ๑ คน  โดยคณะแพทยศาสตรและภาควิชาฯ ไดกําหนดและดําเนินนโยบาย

 จํานวนผูเขารับการฝกอบรมช้ันปละ ตอ จํานวนอาจารยผูใหการฝกอบรม 

(ราย / ป) 

จํานวนผูปวย / หัตถการ / สิ่งสงตรวจ

ฯลฯ  (ปละ) 
๑:๒ ๒:๔ ๓:๖ ๔:๘ ๕:๑๐ ๖:๑๒ ๗:๑๔ ๘:๑๖ 

๑. Grayscale Ultrasound  ๒๐๐ ๔๐๐ ๖๐๐ ๘๐๐ ๑๐๐๐ ๑๒๐๐ ๑๔๐๐ ๑๖๐๐ 

๒. Color Doppler Ultrasound ๑๐๐ ๑๕๐ ๒๐๐ ๒๕๐ ๓๐๐ ๓๕๐ ๔๐๐ ๔๕๐ 

๓. Computed Tomography (CT) ๓๕๐ ๗๐๐ ๑๐๕๐ ๑๔๐๐ ๑๗๕๐ ๒๑๐๐ ๒๔๕๐ ๒๘๐๐ 

๔. Magnetic Resonance Imaging 

(MRI) 

๑๐๐ ๒๐๐ ๓๐๐ ๔๐๐ ๕๐๐ ๖๐๐ ๗๐๐ ๘๐๐ 

๒๐ 

 



      

การสรรหาและคัดเลือกอาจารยผูใหการฝกอบรมใหสอดคลองกับพันธกิจของแผนการฝกอบรม / 

หลักสูตร มคีุณสมบัติของอาจารยผูใหการฝกอบรมครอบคลุมความชํานาญที่ตองการ ไดแก 

คุณสมบัติทางวิชาการ ความเปนครู และความชํานาญทางคลินิก 

ภาควิชาฯระบุหนาที่ความรับผิดชอบ ภาระงานของอาจารย ใหสมดุลระหวางงานดาน

การศึกษา การวิจัย โดยจํานวนอาจารยตอผูเขารับการฝกอบรมเปนไปตามเกณฑที่แพทยสภา

กําหนดไว อาจารยมีเวลาเพียงพอสําหรับการใหการฝกอบรม ใหคําปรึกษา และกํากับดูแล 

นอกจากน้ันอาจารยทุกคนมีการพัฒนาตนเองอยางตอเน่ืองทั้งทางดานการแพทยและดาน

แพทยศาสตรศกึษา โดยคณะแพทยศาสตรดปนผูดําเนินการหลักในดานการพัฒนาอาจารยอยาง

เปนระบบ และจัดใหมีการประเมินอาจารยเปนระยะทุกป 

 ณ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ภาควิชามีอาจารยผูใหการฝกอบรมปฎิบัติงานเต็มเวลาจํานวน ๕ 

คน รายนามและคุณวุฒิแสดงในภาคผนวกที่ ๒ 

 

๙.   ทรัพยากรทางการศึกษา  

ภาควิชาฯกําหนดและดําเนินนโยบายเกี่ยวกับทรัพยากรการศึกษาใหครอบคลุมประเด็น ดังตอไปน้ี 

๙.๑  สถานทีแ่ละโอกาสในการเรียนรูทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ การเขาถึงแหลงขอมูลทางวิชาการที่ทันสมัย 

มีชุดคอมพิวเตอรรายงานผลที่มีคุณภาพเพียงพอ มีหองสมุดภาควิชา ฐานขอมูลอิเลคทรอนิกของหองสมุด

กลุมวิทยาศาสตรสุขภาพ และของคณะแพทยศาสตร 

๙.๒   ภาควิชาฯ คณะ และ โรงพยาบาล มบีริการและสามารถใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได

อยางเพียงพอ  มี wifi ครอบคลุมพ้ืนที่ มีรหสัผูเขาใชและมาตรการความปลอดภัยที่ไดมาตรฐาน มี

อุปกรณสําหรบัฝกอบรมภาคปฏิบัติและมีสิ่งแวดลอมทางการศึกษาที่ปลอดภัย โดยมีการตรวจสอบ

เครื่องมือและอุปกรณเปนประจํา มีระบบรักษาความปลอดภัยของบุคลากรและทรัพยสินที่ไดมาตรฐาน

โรงพยาบาล  

๙.๓   โรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกยีรติเปนสถานที่หลักสําหรับการฝกอบรม โดยมีจํานวนผูปวยเพียงพอ 

และชนิดของผูปวยหลากหลายสอดคลองกับผลลัพธของการเรียนรูที่คาดหวัง ทั้งผูปวยนอก ผูปวยใน และ

ผูปวยนอกเวลาราชการ 

๙.๔   ภาควิชาฯจัดใหแพทยประจําบานเขาถึงสิ่งอํานวยความสะดวกทางคลินิก และการเรียนภาคปฏิบัติที่

พอเพียงสําหรับการเรียนรู สือ่อิเล็กทรอนิกสสําหรับการเรยีนรูที่ผูเขารับการฝกอบรมสามารถเขาถึงได มี

การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใหเปนสวนหน่ึงของการฝกอบรมอยางมีประสิทธิภาพและถูก

หลักจริยธรรม 

๙.๕   หลักสูตรจัดใหมีประสบการณในการปฏิบัติงานเปนทีมรวมกับผูรวมงานและบุคลากรวิชาชีพอ่ืน อาทิ 

แพทยสาขาอ่ืน นักรังสีเทคนิค พยาบาล เพ่ือใหสามารถประยุกตความรูพ้ืนฐานและกระบวนการทาง

วิทยาศาสตรในสาขาวิชาที่ฝกอบรม รวมทัง้มีการบูรณาการและสมดุลระหวางการฝกอบรมกับการวิจัย

อยางเพียงพอ 

๒๑ 

 



      

๙.๖  ภาควิชาฯมีผูเช่ียวชาญดานแพทยศาสตรศึกษาเปนอาจารยผูใหการฝกอบรม และนําองคความรูและความ

เช่ียวชาญทางแพทยศาสตรศกึษามาใชในการจัดทําแผนการฝกอบรม การดําเนินการฝกอบรม การ

ประเมินการฝกอบรม อยางตอเน่ืองสม่ําเสมอ 

๙.๗   ในชวง free elective แพทยประจําบานสามารถแสดงความจํานงเพ่ือไปฝกอบรมในสถาบันอ่ืน ทั้งในและ

ตางประเทศ โดยหลักสตูรจะใชผลการประเมินจากสถาบันเหลาน้ันมาประกอบในการประเมินผลแพทย

ประจําบาน ทั้งน้ี แพทยประจําบานตองเปนผูรับผิดชอบคาใชจาย คาธรรมเนียมหรือภาระอ่ืนใดที่

นอกเหนือจากการที่คณะแพทยศาสตรหรือโรงพยาบาลไดจัดใหตามประกาศหรือระเบียบที่เกี่ยวของเอง 

 

๑๐. การประเมินแผนการฝกอบรม / หลักสตูร 

  ภาควิชาฯกํากับดูแลการฝกอบรมใหเปนไปตามแผนการฝกอบรม / หลักสูตรเปนประจํา มีกลไกสาํหรับ

การประเมินหลักสูตรและนําไปใชจริง การประเมินแผนการฝกอบรม / หลักสูตร จะครอบคลุม 

๑๐.๑   พันธกิจของแผนการฝกอบรม / หลกัสูตร 

๑๐.๒   ผลลัพธการเรียนรูที่พึงประสงค 

๑๐.๓   แผนการฝกอบรม 

๑๐.๔   ขั้นตอนการดําเนินงานของแผนการฝกอบรม 

๑๐.๕   การวัดและประเมินผล 

๑๐.๖   พัฒนาการของผูรับการฝกอบรม 

๑๐.๗   ทรัพยากรทางการศึกษา 

๑๐.๘   คุณสมบัติของอาจารยผูใหการฝกอบรม 

๑๐.๙   ความสัมพันธระหวางนโยบายการรับสมัครผูรับการฝกอบรมและความตองการของระบบสุขภาพ   

๑๐.๑๐ สถาบันฝกอบรมรวม 

๑๐.๑๑ ขอควรปรับปรุง 

   ทั้งน้ี ภาควิชาฯจะแสวงหาขอมูลปอนกลบัเกี่ยวกับการฝกอบรม / หลักสูตร จากผูใหการฝกอบรม ผูเขา

รับการฝกอบรม นายจาง และผูมีสวนไดสวนเสียหลัก รวมถึงการใชขอมูลปอนกลับเกีย่วกับความสามารถในการ

ปฏิบัติงานของแพทยผูสําเร็จการฝกอบรม ในการประเมินการฝกอบรม / หลักสูตร  

 

๑๑. การทบทวนและการพัฒนา 

ราชวิทยาลัยรังสีแพทยแหงประเทศไทย เปนผูรับผิดชอบดูแลการฝกอบรมและทบทวน / พัฒนาสถาบัน

ฝกอบรม  จดัใหมีการทบทวนและพัฒนาคุณภาพของหลักสูตรฝกอบรมเปนระยะ ๆ หรืออยางนอยทุก ๕ ป  

ปรับปรุงกระบวนการ โครงสราง เน้ือหา ผลลัพธ และสมรรถนะของผูสาํเร็จการฝกอบรม รวมถึงการวัดและการ

ประเมินผลและสภาพแวดลอมในการฝกอบรม ใหทันสมยัอยูเสมอ ปรบัปรุงแกขอบกพรองที่ตรวจพบ มีขอมลู

อางอิง และแจงผลการทบทวน และพัฒนาใหแพทยสภารับทราบ ภาควิชาฯจะดําเนินการตามแนวทางและ

กรอบเวลาที่ราชวิทยาลัยรังสีแพทยแหงประเทศไทยกําหนด 

๒๒ 

 



      

 

๑๒. ธรรมาภิบาลและการบรหิารจัดการ 

ภาควิชาฯดําเนินการฝกอบรมโดยยึดหลักธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการหลักสูตรฯ ดังตอไปน้ี 

๑๒.๑  บริหารจัดการหลักสตูรใหสอดคลองกับกฎระเบียบที่กําหนดไวในดานตาง ๆ ไดแก การรับสมัครผูเขารับ

การฝกอบรม (เกณฑการคัดเลือกและจํานวนที่รับ) กระบวนการฝกอบรม การวัดและประเมินผล และ

ผลลัพธของการฝกอบรมที่พึงประสงค การออกเอกสารที่แสดงถึงการสําเร็จการฝกอบรมในแตละระดับ 

หรือ หลักฐานอยางเปนทางการอ่ืน ๆ ที่สามารถใชเปนหลักฐานแสดงการผานการฝกอบรมในระดับน้ัน

ไดทั้งในประเทศและตางประเทศ 

๑๒.๒  กําหนดหนาที่รับผิดชอบและอํานาจในการบริหารจัดการงบประมาณของแผนการฝกอบรม / หลักสูตรให

สอดคลองกับความจําเปนดานการฝกอบรม 

๑๒.๓   มีบุคลากรปฏิบัติงานและมีความเช่ียวชาญที่เหมาะสมเพ่ือสนับสนุนการดําเนินการของการฝกอบรมและ

กิจกรรมอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของ  

๑๒.๔   มีการบริหารจัดการที่ดีและใชทรัพยากรไดอยางเหมาะสม 

๑๒.๕   จัดใหมีใหมีจํานวนสาขาความเช่ียวชาญทางการแพทยและหนวยงานสนับสนุนดานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของ

ครบถวนสอดคลองกับขอบังคับและประกาศของแพทยสภาในการเปดการฝกอบรม 

 

๑๓. การประกนัคุณภาพการฝกอบรม  

 ราชวิทยาลัยรังสีแพทยแหงประเทศไทย กําหนดใหสถาบันฝกอบรมที่จะไดรับการอนุมัติใหจัดการ

ฝกอบรม จะตองผานการประเมินความพรอมในการเปนสถาบันฝกอบรม และสถาบันฝกอบรมจะตองจัดใหมีการ

ประกันคุณภาพการฝกอบรมอยางตอเน่ืองดังน้ี 

 ๑๓.๑.  การประกันคุณภาพการฝกอบรมภายใน สถาบันฝกอบรมจะตองจัดใหมีระบบและกลไกการ  

          ประกนัคุณภาพการฝกอบรมภายใน อยางนอยทุก ๒ ป 

๑๓.๒.  การประกันคุณภาพการฝกอบรมภายนอก สถาบันฝกอบรมจะตองไดรับการประเมิน 

          คุณภาพจากคณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบฯ อยางนอยทุก ๕ ป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๒๓ 

 



      

ภาคผนวกที่ ๑ 

คณะกรรมการหลักสูตรการฝกอบรมแพทยประจําบาน ภาควิชารังสีวิทยา  

คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

 
 

 

๒๔ 

 



      

 

๒๕ 

 



      

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๒๖ 

 



      

ภาคผนวกที่  ๒ 

รายนาม และคุณวุฒิของอาจารยผูใหการฝกอบรมปฏิบัติงานเต็มเวลา 

อนุสาขาภาพวินิจฉัยช้ันสูง 

ลําดับ ชื่อ - สกุล คุณวุฒ ิ

ประเภท 

(ถาเปนบางเวลา ระบุ

จํานวนช่ัวโมง/สัปดาห) 

เต็มเวลา บางเวลา 

๑ ผศ.นพ.พิศิษฐ วัฒนเรืองโกวิท  

ประธานการฝกอบรม 

- พบ. (เชียงใหม) 

- รปบ. นบ. (สุโขทัยธรรมาธิราช)  

- ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร 

การแพทย คลนิิก (เชียงใหม) 

- Master of Medical Education 

(Dundee, UK) 

- วว. รังสีวิทยาทั่วไป (แพทยสภา)  

- อว. เวชศาสตรครอบครัว (แพทยสภา)  

- อว. ภาพวินิจฉัยช้ันสูง (แพทยสภา)  

 

 

 

๒ รศ.พญ.อุทัยรศัมิ ์ เช่ือมรัตนกุล  

 

- พบ. (เชียงใหม) 

- ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร

การแพทยคลนิิก (เชียงใหม) 

- วว. รังสีวิทยาทั่วไป (แพทยสภา)  

- อว. เวชศาสตรครอบครัว (แพทยสภา) 

-  อว. ภาพวินิจฉัยช้ันสูง (แพทยสภา)  

 

 

 

๓ ผศ.นพ.กอเกียรติ วิวิธมงคลไชย  

 

- พบ. (เกียรตินิยมอันดับ 2) (จุฬาฯ) 

- ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร 

การแพทย คลนิิก (เชียงใหม) 

- วว. รังสีวิทยาทั่วไป (แพทยสภา) 

- Clinical Fellow in Musculoskeletal 

Imaging, NUH, Singapore 

- อว. เวชศาสตรครอบครัว (แพทยสภา)  

- อว. ภาพวินิจฉัยช้ันสูง (แพทยสภา)  

 

 

 

๔ ผศ.นพ.กานต  แตงเที่ยง - พบ. (เกียรตินิยมอันดับ 2) (จุฬาฯ) 

- ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร

 

 

 

๒๗ 

 



      

ลําดับ ชื่อ - สกุล คุณวุฒ ิ

ประเภท 

(ถาเปนบางเวลา ระบุ

จํานวนช่ัวโมง/สัปดาห) 

เต็มเวลา บางเวลา 

การแพทยคลนิิก (จุฬาฯ) 

- ประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูงทาง

วิทยาศาสตรการแพทยคลินิก (จุฬาฯ) 

- วว. รังสีวิทยาวินิจฉัย (แพทยสภา) 

- Fellowship in Abdominal Imaging, 

Wake Forest Baptist Medical 

Center, USA 

- อว. ภาพวินิจฉัยช้ันสูง (แพทยสภา) 

๕ อ.นพ.วิเชษฐ  ปยะวงศ - พบ. (ธรรมศาสตร) 

- ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร 

การแพทยคลนิิก (จุฬาฯ) 

- ประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูงทาง

วิทยาศาสตรการแพทยคลินิก (จุฬาฯ) 

- วว. รังสีวิทยาวินิจฉัย (แพทยสภา)

Fellowship in Abdominal Imaging, 

UNC, USA 

- อว. ภาพวินิจฉัยช้ันสูง (แพทยสภา) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๒๘ 

 



      

ภาคผนวกที่ ๓ 

ขอมูลตามเกณฑการเปดหลักสูตรฝกอบรมแพทยประจําบาน 

อนุสาขาภาพวินิจฉัยชั้นสูง พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

๑.   เกณฑทั่วไปสําหรับสถาบันฝกอบรม 

๑.๑   คุณสมบัติทั่วไป 

   คณะแพทยศาสตร และโรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

ก. ไดรับการรับรองคุณภาพ หรือกําลังดําเนินการพัฒนาเพ่ือการรับรองคุณภาพ 

ข. มีบรรยากาศทางวิชาการในลักษณะสังคมนักวิชาการเพ่ือเสริมสรางคุณสมบัติในการใฝรูใหแกผูเขา

รับการฝกอบรม 

ค. มีระบบการบริหารจัดการที่ดีมีสถานที่เครื่องมืออุปกรณและจํานวนผูปวยทั้งประเภทผูปวยในและ

ผูปวยนอกพอเหมาะแกการฝกอบรมและผูเขารับการฝกอบรมไดมีสวนดําเนินการดูแลรักษาและ

ใหบริการกับผูปวยโดยตรง 

ง. มีหนวยงานเทียบเทาภาควิชาในคณะแพทยศาสตร วิทยาลัยแพทยศาสตร หรือแผนกในโรงพยาบาล

เปนผูรับผิดชอบดําเนินการโดยผูบริหารของคณะแพทยศาสตร วิทยาลัยแพทยศาสตรหรือ

โรงพยาบาลที่รับผิดชอบดําเนินการตองไมมีผลประโยชนสวนตัวที่อาจขัดขวางการบริหารงานและ

การพัฒนางานการฝกอบรมแพทยประจําบานอนุสาขาภาพวินิจฉัยช้ันสูง 

จ. มีปณิธานและพันธกิจระบุไวชัดเจนวามุงผลิตแพทยประจําบานอนุสาขาภาพวินิจฉัยช้ันสูงที่มีความรู

ความสามารถและคุณสมบัติสอดคลองกับหลักสูตร และมีความสามารถในการเปนนักวิชาการและที่

จะศึกษาตอเน่ืองได รวมทั้งมีวัตถุประสงคของหลักสูตรที่สอดคลองกับพันธกิจ 

ฉ. มีระบบบริหารงานที่ชัดเจนเพ่ือสนับสนุนการจัดการฝกอบรมใหบรรลุตามปณิธาน ไดแก การ

บริหารงานทั่วไป การบริหารการศึกษา เปนตน ระบบบริหารงานดังกลาวใหทําเปนระเบียบของ

คณะแพทยศาสตร วิทยาลัยแพทยศาสตร สถาบันทางการแพทย หรือโรงพยาบาล และประกาศให

ผูเกี่ยวของทราบทั่วกัน 

ช. มีแพทยผูทรงคุณวุฒิจํานวนเพียงพอรับผิดชอบในสาขาที่ฝกอบรมและในสาขาเกี่ยวของ และมีความ

มุงมั่นความเต็มใจในการเปนอาจารยประจําหลักสูตรฝกอบรม 

 

๑.๒   หนวยงานกลางพื้นฐาน  

     คณะแพทยศาสตร และโรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

มีหนวยงานกลางใหบริการดังตอไปน้ี 

ก.   หองปฏิบัติการสําหรับการชันสูตร มีการใหบริการตรวจทางหองปฏิบัติการ หรือติดตอขอรับบริการ

ตรวจทางหองปฏิบัติการใหครอบคลุมการชันสูตรประเภทพ้ืนฐานและประเภทจําเพาะที่จําเปน

๒๙ 

 



      

สําหรับการฝกอบรม ซึ่งหองปฏิบัติการมีพยาธิแพทยหรือแพทยหรือบุคลากรอ่ืนที่มีความรูความ

ชํานาญเปนผูควบคุม 

• หองปฏิบัติการดานพยาธิวิทยากายวิภาค สามารถทําการตรวจศพ ตรวจช้ินเน้ือ และสิ่งสง

ตรวจทางเซลลวิทยาที่ไดจากการผาตัดหรือการทําหัตถการ สามารถเตรียมสไลดช้ินเน้ือเย่ือ

และสิ่งสงตรวจเพ่ือตรวจดวยกลองจุลทรรศนไดเอง พยาธิแพทยตองมีเวลา มีความสามารถ 

และเต็มใจใหคําปรึกษาหารือ หรือสอนแพทยประจําบานทุกสาขาได อัตราการตรวจศพซึ่ง

เปรียบเสมือนดัชนีช้ีบงความสนใจทางวิชาการ และความใสใจในการคนหาสาเหตุ การดําเนิน

โรค และการประเมินผลการรักษาของแพทยในโรงพยาบาล ไมนอยกวารอยละ ๑๐ ของจํานวน

ผูปวยที่ถึงแกกรรม (ไมรวมการตรวจศพทางดานนิติเวชศาสตร) การตรวจศพ การตรวจช้ินเน้ือ 

และการตรวจทางเซลลวิทยากระทําโดยครบถวนจนสามารถใหการวินิจฉัยขั้นสุดทายและมี

รายงานการตรวจเก็บไวเปนหลักฐานทุกราย  

• หองปฏิบัติการดานพยาธิวิทยาคลินิกหรือเวชศาสตรชันสูตร สามารถใหบริการตรวจดาน

โลหิตวิทยา เคมีคลินิก จุลทรรศนศาสตร จุลชีววิทยา วิทยาภูมิคุมกัน ไดเปนประจํา รวมทั้ง

จะตองมีการใหบริการทางดานธนาคารเลือดที่จําเปนสําหรับการฝกอบรม 

ข.   หนวยรังสีวิทยา มีรังสีแพทยผูทรงคุณวุฒิ สามารถตรวจทางรังสีที่จําเปนสําหรับการฝกอบรมได 

ค.  หองสมุดทางแพทย มีหองสมุดซึ่งมีตํารามาตรฐานทางการแพทย วารสารการแพทยที่ใชบอยและ

หนังสือดรรชนีสําหรับชวยคน รายงานที่ตีพิมพในวารสารสําหรับใหแพทยประจําบานอนุสาขาภาพ

วินิจฉัยช้ันสูงใชไดสะดวก ซึ่งอาจเปนรูปแบบอิเล็กทรอนิกสก็ได 

ง.    หนวยเวชระเบียนและสถิติ ผูปวยทุกคนมีแฟมประจําตัวซึ่งบันทึกประวัติผลการตรวจรางกายการ

สั่งการรักษาที่เปนมาตรฐาน และมีระบบการจัดเก็บคนหาและการประมวลสถิติที่มีประสิทธิภาพ 

 

๑.๓   หนวยงานทางดานคลนิิกที่เก่ียวกับการดูแลรักษาผูปวยสาขาทีฝ่กอบรม มีหนวยงานทางคลินิกที่สําคญั 

ไดแก อายุรศาสตร ศัลยศาสตร กุมารเวชศาสตร สูติศาสตร-นรีเวชวิทยา เพ่ือใหการดูแลรักษาผูปวยใน

สาขาที่ฝกอบรมหากจําเปน 

 

๑.๔   กิจกรรมวิชาการ มีกจิกรรมวิชาการสม่ําเสมอ ทั้งในหนวยงานที่รับผิดชอบในการสาขาที่ฝกอบรม ที่มี

การจัดประสบการณการเรียนรู โดยเนนใหผูเขาฝกอบรมมีสวนรวมรับผดิชอบในการเตรียม นําเสนอ 

อภิปราย และเรียนรูดวยตนเอง เชน กิจกรรม journal club หรือ กิจกรรมวิชาการระหวางหนวยงาน

หรือระดับโรงพยาบาล (Interdepartmental conferences) อาทิเชน Radio-pathology 

conference, Tumor conference, Morbidity / mortality conference, Clinicopathological 

conference ฯลฯ นอกจากน้ี ไดจัดใหผูเขารับการฝกอบรมเรียนวิทยาศาสตรการแพทยพ้ืนฐานประยุกต 

หรือวิทยาศาสตรคลินิกสัมพันธและสนับสนุนใหผูเขารับการฝกอบรมไดรวมประชุมวิชาการนอกสถาบัน

ฝกอบรมตามโอกาสสมควร  

๓๐ 

 



      

 

๒.   เกณฑเฉพาะสําหรับสถาบันฝกอบรม 

สถาบันไดรับการรับรองจากราชวิทยารังสีแพทยแหงประเทศไทย โดยมีสถานที่ เครื่องมืออุปกรณ จํานวน

ผูปวย การบริการ และผูดําเนินการฝกอบรม เปนไปตามเกณฑที่คณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบฯ อนุสาขา

ภาพวินิจฉัยช้ันสูงกําหนด โดยความเห็นชอบของราชวิทยาลัยรังสีแพทยแหงประเทศไทยและแพทยสภาดังน้ี 

       ๒.๑    มีจํานวนและคุณวุฒิของแพทยผูใหการฝกอบรมที่เหมาะสม 

สถาบันฝกอบรมจะตองมีแพทยซึ่งไดรับวุฒิบัตรฯ หรือหนังสืออนุมัติฯ อนุสาขาภาพวินิจฉัยช้ันสูง ใหเปน

อาจารยผูสอนเต็มเวลาอยางนอย ๒ คน และอาจารยผูทําหนาที่หัวหนาสถาบันฝกอบรม หรือประธาน

การฝกอบรมจะตองปฏิบัติงานทางดานภาพวินิจฉัยช้ันสูงมาแลวไมนอยกวา ๕ ป 

๒.๑.๑  มีสถานที่และเครื่องมืออุปกรณที่เพียงพอสําหรับงานบริการ และการฝกอบรมอนุสาขาภาพ

วินิจฉัยชั้นสูง  ไดแก 

• เครื่องถายเอกซเรยธรรมดา ๖ เครื่อง 

• เครื่องถายเอกซเรยเคลื่อนที่ (portable X-ray machine) ๔ เครื่อง 

• เครื่อง Fluoroscopy ๑ เครื่อง 

• เครื่อง digital subtraction angiography (DSA) ๑ เครื่อง 

• เครื่อง ultrasonography (US) และ color-doppler ultrasound ๗ เครื่อง 

• เครื่องเอกซเรยคอมพิวเตอร (computed tomography scanner) ๒ เครื่อง (iCT256 

และ Spectral CT) 

• เครื่องเอ็มอารไอ (magnetic resonance system)  ๒ เครื่อง  (๑.๕ และ ๓ เทสลา) 

• Radiation protection มีการปองกันอันตรายจากรังสีตามมาตรฐานของสํานักงาน

พลังงานปรมาณูเพ่ือสันติ และการปองกันอันตรายจากรังสี กรมวิทยาศาสตรการแพทย 

o Film badge หรือ thermoluminescent dosimeter badge ตามจํานวน

บุคลากรที่ปฏิบัติงานดานรังสี (OSL ๗๑ อัน) 

o Survey meter ๑ เครื่อง 

o เสื้อตะก่ัวพอเพียงสําหรับบุคลากรที่ปฏิบัติงาน ๓๐ ชุด 

o ฉากตะกั่วปองกันรังสี ๑๐ ช้ิน 

o ปายเตือนและสัญญาณไฟวา กําลังปฏิบัติงาน ทุกหอง 

สถานที่และเครื่องมืออุปกรณเหลาน้ี มีความเหมาะสมที่จะรองรับผูปวยที่มีความเสี่ยงสูงนอกจากน้ี 

ในสวนของอาคารสถานที่ นอกเหนือจากหองตรวจที่มีเครื่องมือตางๆ ขางตน  ภาควิชารังสีวิทยา มีหองเรียน 

หองประชุม หองอานฟลมพรอมชุดคอมพิวเตอรเพ่ือแปลผลการตรวจทางรังสีวินิจฉัยและรังสีรวมรักษา

สําหรับอาจารยและแพทยประจําบาน หองพักอาจารย หองพักแพทยประจําบาน หองพักและหองทํางาน

๓๑ 

 



      

ของเจาหนาที่ฝายตาง ๆ รวมทั้งหองพักเวรอยางเพียงพอแกความตองการของบุคลากรและแพทยประจํา

บาน ไดแก 

๑. สถานที่สําหรับการเรียนการสอน  

- หองเรียนและหองประชุม จํานวน ๓ หอง ช้ัน ๑ อาคารกิตติวัฒนา รพ.ธ.  

- หองอานฟลม จํานวน ๔ หอง ช้ัน ๑ อาคารกิตติวัฒนา รพ.ธ. 

๒. เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับแปลผลภาพรังสี จํานวน ๓๕ ชุด  

๓. ปริ้นเตอร จํานวน ๓ เครื่อง 

๔. หองพักเวรของแพทยประจําบาน จํานวน ๓ หอง 

๒.๑.๒  มีงานบริการทางรังสีวิทยาที่มีคุณภาพ และจํานวนเพยีงพอสําหรับการฝกอบรม   

 สถาบันมีกิจกรรมประกันคุณภาพและมีงานบริการดังน้ี 

• Plain radiography / films ของระบบตาง ๆ ของรางกาย 

• การตรวจทางเดินอาหาร: esophagography, upper gastrointestinal (GI) study, GI 

follow through, barium enema, fistulography, T-tube cholangiography, 

percutaneous transhepatic cholangiography (PTC) และ endoscopic 

retrograde cholangiopancreatography (ERCP) 

• การตรวจทางเดินปสสาวะและอวัยวะสืบพันธโดยเครื่องเอกซเรย  

o   Intravenous / excretory urography (IVU)  

o   Voiding cystourethrography  

o   Hysterosalpingography 

o   Mammography 

• การตรวจดวยเครื่องเอกซเรยคอมพิวเตอรของสมอง ศีรษะ คอ ทรวงอก หัวใจ ชองทอง 

กระดูก ไขสันหลัง และหลอดเลือด 

• การตรวจดวยเครื่องคลื่นเสียงความถี่สูงของชองทอง อุงเชิงกราน ไทรอยด เตานม สมอง

สําหรับเด็กเล็ก หลอดเลือด กระดูก และกลามเน้ือ 

• การตรวจหลอดเลือดดวยเครื่องเอกซเรย 

• การตรวจหลอดเลือดดวย color-doppler ultrasound หรือ duplex ultrasound 

• การตรวจดวย MRI  

• Biopsy, aspiration, drainage โดยใช imaging guidance 

• จํานวนหัตถการ / สิ่งสงตรวจ (ขอมูลยอนหลัง ๓ ป) 

 

 

 

๓๒ 

 



      

   ตารางงานบริการทางรังสีวิทยา และจํานวนสําหรับการฝกอบรม  

 

 ลําดับ จํานวนหัตถการ / สิ่งสงตรวจ พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 เฉลี่ย 3 ป 

 1 จํานวนการตรวจทางเอกซเรย (ครั้ง/ป) 143,963 150,046 150,479 148,163 

 2 จํานวนการตรวจทาง Ultrasound (ครั้ง/ป) 12,536 12,281 13,967 12,928 

 3 จํานวนการตรวจ Color Doppler US (ครัง้/ป) 625 726 783 711 

 4 จํานวนการตรวจทาง CT scan (ครั้ง/ป) 16,256 17,230 18,793 17,426 

 5 จํานวนการตรวจทาง Body CT scan (ครั้ง/ป) 11,530 11,779 12,915 12,075 

 6 จํานวนการตรวจ MRI (ครั้ง/ป) 8,433 8,855 9,465 8,918 

 7 จํานวนการตรวจ MRI Body (ครั้ง/ป) 5,006 4,972 5,138 5,039 

 8 จํานวนการตรวจ Breast Imaging (ครั้ง/ป) 3,614 4,095 4,296 4,002 

 9 จํานวนการตรวจ Fluoroscopy (ครั้ง/ป) 558 504 455 506 

 
11 

จํานวนการทํา Intravenous pyelography 

(ครั้ง/ป) 252 155 106 171 

 
10 

จํานวนการทํา Interventional radiology 

(ครั้ง/ป) 1,510 1,802 1,776 1,696 

 12 จํานวนการทํา BMD (ครั้ง/ป) 3,680 3,924 4,155 3,920 

 
 

๒.๑.๓  หองปฏิบัติการและหนวยงานสนบัสนนุ มีหองปฏิบัติการที่สามารถใหการสนับสนุนและรองรับ

งานวิจัยได   

๒.๑.๔  หองสมุดและระบบบริการเวชสารสนเทศที่เหมาะสมกับการฝกอบรม มีหองสมุดหรือระบบ

บริการเวชสารสนเทศที่เหมาะสมกับการฝกอบรม เปนแหลงคนควาทางดานการแพทย

โดยเฉพาะอยางยิ่ง ทางดานภาพวินิจฉัยช้ันสูง กายวิภาคศาสตร พยาธิวิทยา  

๒.๑.๕  กิจกรรมวิชาการ 

จัดใหมีกิจกรรมวิชาการสม่ําเสมอ ไดแก 

• การบรรยายอยางนอย ๑๒ ครั้ง / ปการศึกษา 

• Conferences ทั้งในและนอกแผนกอยางนอย ๒๐ ครั้ง / ปการศึกษา 

• Journal clubs อยางนอย ๒๐ ครั้ง / ปการศึกษา 

๓๓ 

 



      

• Case discussion หรือ Interesting cases อยางนอย ๒๐ ครั้ง / ปการศึกษา 

• Seminar / Topic reviews อยางนอย ๑๒ ครั้ง / ปการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๓๔ 

 



      

ภาคผนวกที่ ๔ 

เนื้อหาของการฝกอบรม / หลักสูตร 

๑.     ความรูพ้ืนฐานทางรังสีวิทยาวินิจฉัย โรคหรือภาวะของผูปวย รวมถึงการตรวจ / หัตถการทางดานภาพวินิจฉัย

ช้ันสูงตามระบบ  

1. THORACIC IMAGING ROTATION 

2. CARDIOVASCULAR IMAGING ROTATION 

3. ABDOMINAL IMAGING ROTATION  

4. MUSCULOSKELETAL IMAGING ROTATION 

 

1.   THORACIC IMAGING ROTATION  

การประเมิน EPA และ Milestones ของ Thoracic Imaging 

Thoracic Imaging – Skills  

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ:  *  จํานวนการตรวจที่ไดรายงานผลหรือรับรองการตรวจของแพทยประจําบานอนุสาขาภาพ 

                        วินิจฉัยช้ันสูง 

  #   จํานวนการตรวจที่ไดรายงานผล หรือ case study   

       โดยจํานวนการตรวจใหบันทึกใน log book  

 

Thoracic Imaging - Knowledge (K) and Competency (C)    

Imaging Procedures 
Minimum 

Requirement 
Rotation 1 Rotation 2 Rotation 3 

CT Chest / HRCT 120* 40 40 40 

CT Pulmonary Artery 30* 10 10 10 

PET- CT 20# 20 

MRI Thorax 5# 5 

๓๕ 

 



      

 

Modality - based 

CT Chest / HRCT CTA Chest PET - CT MRI 

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

1 2 3 1 2 3 2 3 2 3 

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

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

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

 

หมายเหตุ 

Medical knowledge ระดับที่ ๑ หมายถงึ โรคหรือการตรวจที่มีความสําคัญและพบ / ทําบอย ซึ่งแพทยประจําบาน

อนุสาขาภาพวินิจฉัยช้ันสูงตองตรวจวินิจฉัยไดดวยตนเอง  

Medical knowledge ระดับที่ ๒ หมายถงึ โรคหรือการตรวจที่พบ / ทํานอยกวาระดับ ๑ แตมีความสําคัญ ซึ่งแพทย

ประจําบานอนุสาขาภาพวินิจฉัยช้ันสูงควรตรวจวินิจฉัยได ภายใตการควบคุมของอาจารย  

Medical knowledge ระดับที่ ๓ หมายถึง โรคหรือการตรวจที่ซับซอนซึ่งแพทยประจําบานอนุสาขาภาพวินิจฉัย

ช้ันสูง อาจตรวจวินิจฉัยได หรือสามารถเรียนรูโดยการศึกษาดวยตนเอง หรือจากการฟงบรรยาย และสถาบัน

ฝกอบรมควรจดัใหมีการเรียนรูโรคในระดับน้ีอยางพอเพียง 

 

การประเมินระดับศักยภาพโดยรวม (Competency level; C - level) 

  Level 1: ขาดความรับผิดชอบในหนาที่ ไมสามารถปฏิบัติงานไดอยางเหมาะสม 

  Level 2: สามารถปฏิบัติงาน ใหการวินิจฉยัหรือวินิจฉัยแยกโรคไดอยางเหมาะสม ภายใตการควบคุมของ 

                อาจารยอยางใกลชิด 

  Level 3: สามารถปฏิบัติงาน ใหการวินิจฉยัหรือวินิจฉัยแยกโรคไดอยางเหมาะสม ภายใตการช้ีแนะของ 

                อาจารย 

  Level 4: สามารถปฏิบัติงาน ใหการวินิจฉยัหรือวินิจฉัยแยกโรคไดอยางเหมาะสม โดยอาจขอหรือไมขอคํา 

                ช้ีแนะจากอาจารย 

  Level 5: สามารถปฏิบัติงาน ใหการวินิจฉยัหรือวินิจฉัยแยกโรคไดอยางเหมาะสมสามารถปฏิบัติงาน และ 

                ใหการวินิจฉัยหรือวินิจฉัยแยกโรคไดเอง และสามารถใหการช้ีแนะหรือควบคุมผูทีม่ีประสบการณ 

                นอยกวาได 

๓๖ 

 



      

Medical Knowledge  

Medical Knowledge ระดับที่ ๑ ระดับที่ ๒ ระดับที่ ๓ 

1.  Methods: Physics, Imaging 

techniques; Positioning; 

Indications vs contraindications; 

Radiation safety  

1. CT chest / HRCT including low-

dose technique 

2. CTA chest, especially CTA 

pulmonary artery  

 

1. CTA chest other than CTA 

pulmonary artery 

2. Special investigation e.g. digital 

tomosynthesis or dual energy 

3. PET- CT 

4. US Chest 

5. MR Chest 

1. Quantitative and functional CT 

2. Artificial intelligence (AI) in Chest  

2.  Normal anatomy and physiology 1. Airway: Large and small airway 

2. Lung parenchyma: Lobe, 

interlobar, secondary 

pulmonary lobule 

3. Pulmonary vessels: pulmonary 

artery and vein, bronchial artery 

4. Mediastinum 

5. Diaphragm 

6. Pleura 

7. Chest wall 

8. Lymphatic system 

1. Variation of each chest structure 

2. Pulmonary circulation 

3. Pulmonary ventilation  

 

๓๗ 

 



      

Medical Knowledge ระดับที่ ๑ ระดับที่ ๒ ระดับที่ ๓ 

3.  Disease of chest wall, diaphragm 

and pleura 

1. Chest trauma 

2. Developmental anomaly: 

Poland syndrome, rib 

anomalies, diaphragmatic 

hernias 

3. Pleural effusion: transudate vs 

exudate, chylothorax 

4. Pleural fibrosis 

5. Diaphragm paralysis 

6. Neoplastic diseases: metastasis, 

multiple myeloma  

7. Hematopoietic diseases: 

thalassemia  

1. Chest wall infection: empyema 

necessitans 

2. Neoplastic diseases: 

mesothelioma, localized fibrous 

tumor, fibrous dysplasia, 

osteochondroma, chondroma  

 

4.  Pathology of airway and lungs 1. Developmental anomalies: 

bronchopulmonary 

sequestration, bronchial atresia, 

anomalies of pulmonary 

vessels, etc.  

2. Trauma / injury and post-

1. Neoplasm: hematologic 

malignancy, neuroendocrine 

tumor 

2. Follow up after treatment of 

cancer: RECIST criteria 

3. ILD (interstitial lung disease): 

1. Occupational lung diseases. 

(pneumoconiosis),  

2. ILO reading system 

3. AIR Pneumo or NIOSH B reader  

4. ILD other than UIP, NSIP  

5. Inhalational lung diseases other 

๓๘ 

 



      

Medical Knowledge ระดับที่ ๑ ระดับที่ ๒ ระดับที่ ๓ 

surgical changes 

3. Neoplasm: benign and 

malignant (primary vs 

secondary); screening and 

staging of bronchogenic 

carcinoma 

4. Infection: bacterial, viral, fungal 

and parasites 

5. Immune-mediated disease: 

connective tissue disease. 

vasculitis, eosinophilic lung 

disease, hypersensitivity 

pneumonitis 

6. Pulmonary thromboembolism 

7. Disease of the airway: upper vs 

lower airway obstruction, 

bronchiectasis, atelectasis, 

COPD, etc.  

UIP, NSIP 

4. Pulmonary hypertension  

5. Miscellaneous: alveolar 

proteinosis, Langerhans cell 

histiocytosis, metastatic 

pulmonary calcification, 

pulmonary hemosiderosis, 

lymphangioleiomyomatosis 

(LAM), Aspiration & GERD  

than smoking-related 

6. Post-transplantation lung 

changes 

 

 

5.  Pathology of mediastinum, NOT 1. Mediastinitis: acute 1. Mediastinitis: fibrosing  

๓๙ 

 



      

Medical Knowledge ระดับที่ ๑ ระดับที่ ๒ ระดับที่ ๓ 

included heart mediastinitis, abscess 

2. Neoplasm 

3. Lymphatic system: loco-regional 

nodal station  

mediastinitis   

6.  Lung cancer 1. Diagnostic criteria 

2. Staging of lung cancer 

1. Screening lung cancer 

2. RECIST Criteria  

1. Radiogenomics 

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

infection 

1. PET-CT in lymphoma 

8.  Intensive / Critical care unit  1. Chest radiography in ICU 

conditions 

a. Tubes and lines 

b.  Atelectasis 

c. Pneumonia 

d. Pulmonary edema 

(cardiogenic vs non 

cardiogenic) 

e. Pneumothorax 

f. Pleural effusion  

1. CT in ICU conditions 

a. Atelectasis 

b. Pneumonia 

c. Pulmonary edema 

(cardiogenic vs non 

cardiogenic) 

d. Pneumothorax 

e. Pleural effusion 

1. Ultrasound in ICU conditions 

a. Atelectasis 

b. Pneumonia 

c. Pulmonary edema 

(cardiogenic vs non 

cardiogenic)  

d. Pneumothorax 

๔๐ 

 



      

 

2.  CARDIOVASCULAR IMAGING ROTATION  

 

การประเมิน EPA และ Milestone ของ Cardiovascular Imaging Rotation 

 

 

 

หมายเหตุ: จํานวนเคสที่ไดเรียนรูและ / หรอืไดรายงานผล 

 

 

 

Imaging procedures Minimum requirement Rotation 1 Rotation 2 Rotation 3 

Coronary CTA / Cardiac CT 15 5 5 5 

Cardiac MRI 15 5 5 5 

CT angiography (CTA) 30 10 10 10 

MR angiography (MRA) 5 0-5 0-5 0-5 

Doppler ultrasound 50 50 

๔๑ 

 



      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ 

Medical knowledge ระดับที่ ๑ หมายถงึ มีความสําคญัและพบบอย ซึ่งแพทยประจําบานอนุสาขาภาพวินิจฉัยช้ันสูงตองสามารถตรวจวินิจฉัยไดดวยตนเอง  

Medical knowledge ระดับที่ ๒ หมายถึง โรคที่พบนอยกวาระดับ ๑ แตมีความสําคัญ ซึ่งแพทยประจําบานอนุสาขาภาพวินิจฉัยช้ันสูงควรตรวจวินิจฉัยได ภายใตการ

ควบคุมของอาจารย  

Medical knowledge ระดับที่ ๓ หมายถงึ โรคหรือหัตถการที่ซับซอนซึ่งแพทยประจาํบานอนุสาขาภาพวินิจฉัยช้ันสูง อาจตรวจวินิจฉัยได หรือสามารถเรียนรูโดยการศึกษา

ดวยตนเอง หรือจากการฟงบรรยาย และสถาบันฝกอบรมควรจัดใหมีการเรียนรูโรคในระดับน้ีอยางพอเพียง 

 

 

 Cardiovascular Imaging 

Coronary CTA / Cardiac CT CTA / MRA Doppler US Cardiac MRI 

ระดับ Medical 

knowledge  

๑ ๒-๓ ๑ ๒-๓ ๑ ๒-๓ ๑ ๒-๓ 

Rotation 1 Level 3  Level 3  Level 3  Level 3  

Rotation 2 Level 4 Level 3 Level 4 Level 3 Level 4 Level 3 Level 4 Level 3 

Rotation 3 Level 5  Level 4 Level 5  Level 4 Level 5 Level 4 Level 5 Level 4 

๔๒ 

 



      

 

 

 

การประเมินระดับศักยภาพโดยรวม (Competency level) 

  Level 1: ขาดความรับผิดชอบในหนาที่ ไมสามารถปฏิบัติงานไดอยางเหมาะสม 

  Level 2: สามารถปฏิบัติงาน ใหการวินิจฉยัหรือวินิจฉัยแยกโรคไดอยางเหมาะสม ภายใตการควบคุมของอาจารยอยางใกลชิด 

  Level 3: สามารถปฏิบัติงาน ใหการวินิจฉยัหรือวินิจฉัยแยกโรคไดอยางเหมาะสม ภายใตการช้ีแนะของอาจารย 

  Level 4: สามารถปฏิบัติงาน ใหการวินิจฉยัหรือวินิจฉัยแยกโรคไดอยางเหมาะสม โดยอาจขอหรือไมขอคําช้ีแนะจากอาจารย 

  Level 5: สามารถปฏิบัติงาน ใหการวินิจฉยัหรือวินิจฉัยแยกโรคไดอยางเหมาะสมสามารถปฏิบัติงาน และใหการวินิจฉัยหรือวินิจฉยัแยกโรคไดเอง และสามารถ  

                ใหการช้ีแนะหรือควบคุมผูที่มปีระสบการณนอยกวาได 

 

แพทยประจําบานอนุสาขาภาพวินิจฉัยช้ันสูงในแตละ rotation ศึกษา ฝกทักษะ และหรือปฏิบัติงานเกี่ยวกับโรคหรือหัตถการ ดังตอไปน้ี 

• Rotation 1: Medical knowledge ระดับที่ ๑ (มีความสําคัญและพบบอย)  ซึ่งแพทยประจําบานอนุสาขาภาพวินิจฉัยช้ันสูงตองสามารถตรวจวินิจฉัยไดดวยตนเอง  

• Rotation 2: Medical knowledge ระดับที่ ๑ และ ระดับที่ ๒ (โรคที่พบนอยกวาระดับ ๑ แตมีความสําคัญ) ซึ่งแพทยประจาํบานอนุสาขาภาพวินิจฉัยช้ันสูงควรตรวจ

วินิจฉัยได ภายใตการควบคุมของอาจารย  

• Rotation 3:  Medical knowledge ตาง ๆ มากขึ้น ทั้งระดับที่ ๑, ระดับที่ ๒,  และระดับที่ ๓  (โรคหรือหัตถการที่ซับซอนซึ่งแพทยประจําบานอนุสาขาภาพวินิจฉัย

ช้ันสูง  อาจตรวจวินิจฉัยได หรือสามารถเรียนรูโดยการศึกษาดวยตนเอง หรือจากการฟงบรรยาย และสถาบันฝกอบรมควรจัดใหมีการเรียนรูโรคในระดับน้ีอยาง

พอเพียง) 

 

๔๓ 

 



      

 

 

Skills and Medical Knowledge  

Medical Knowledge ระดับที่ ๑ ระดับที่ ๒ ระดับที่ ๓ 

1. Imaging methods and 

positioning, indication, 

contraindication, 

techniques, physics 

and radiation savings 

1.  CT angiography (CTA) 

 

 

1.  Coronary CTA / Cardiac CT 

2.  MR angiography (MRA) 

 

 

1.  Cardiac MRI 

 

2. Normal anatomy and 

physiology 

1. Normal cardiac anatomy on CT 

and MRI 

2. Standard cardiac views 

3. Standard 17 cardiac segments  

4. Cardiac chambers, valve, 

pulmonary vessels, aorta 

1. Embryology of cardiovascular 

system 

2. Normal coronary artery anatomy 

and myocardial territory 

3. Differentiation between normal 

and abnormal anatomy on each 

cardiac imaging modality 

 

3. Normal anatomy of the 

arteries and veins of 

the body 

1.  Aorta and branches 

2.  IVC, systemic vein, pulmonary  

1.  Body arterial and venous collateral 

vessels 

 

๔๔ 

 



      

     vein and branches 

4. Basic functional 

evaluation of the heart 

 1.  Normal and abnormal cardiac 

function. 

2.  Normal value of cardiac function 

and measurement  

3.  Basic functional evaluation of the 

heart 

1.  Grading severity of abnormal 

cardiac function 

2.  Post-processing cardiac function 

3.  Regional and global left and 

right ventricular function 

4.   Left and right heart chamber 

sizes and function.  

5.   Flow quantification in major 

great vessels, aorta and 

pulmonary arteries 

5. Coronary artery disease  1.  Coronary artery atherosclerosis 

including plaque morphology and 

assessment of stenosis severity 

2.  Coronary artery stenosis and acute 

coronary artery syndrome 

3.  Anomalous coronary artery and 

aneurysm 

1.  Indications for assessment of 

myocardial viability 

2.  Cardiac MRI indications and 

characteristic findings of 

myocardial ischemia, 

myocardial infarction, acute 

coronary syndromes and other 

๔๕ 

 



      

4.  Coronary artery bypass graft 

5.  Myocardial disease related to 

coronary artery disease e.g. 

infarction 

causes of myocardial injury. 

3.  Technique, indication and 

contraindication and basic 

principle of stress CMR. 

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

congenital valvular heart disease 

and prosthesis 

2. Cardiac MRI indication of valvular 

heart disease 

1. Cardiac MRI findings and CT 

and CMR grading severity of 

valvular heart disease 

7. Cardiac mass  1.  Common cardiac tumor eg. 

myxoma 

2.  Differential cardiac thrombus from 

cardiac tumor 

 

 

1. Other cardiac tumor eg. 

angiosarcoma, lymphoma 

2. Cardiac MRI indications and 

essential pulse sequences for 

cardiac mass 

3. Approach the cardiac mass by 

cardiac CT and / or cardiac MRI 

8. Cardiomyopathy and 

myocardial disease 

 1. Common cardiomyopathy 

a. DCM 

b. HCM 

c. RCM 

d. ARVD 

1. Uncommon cardiomyopathy / 

myocardial disease 

a. EMF 

b. Loeffler endocarditis 

2. Cardiac T2* for diagnosis of 

๔๖ 

 



      

2. Acute myocarditis myocardial iron overload 

3. Cardiac T1 mapping for 

myocardial disease. 

9. Pericardial disease 1. Pericardial calcification  

2. Pericardial effusion 

1. Constrictive pericarditis 

2. Cardiac tamponade 

 

1. Congenital absence of 

pericardium 

2. Pericardial mass eg. Pericardial 

cyst, metastasis 

10. Congenital heart 

disease 

1. Segmental approach of 

congenital heart disease by 

cardiac CT and / or cardiac MRI 

2. Common congenital heart disease 

a. Non-cyanotic CHD eg. 

ASD,VSD,PDA,ECCD,AP window 

b. Cyanotic CHD eg. TOF, TGA, 

TAPVR, Ebstein’s anomaly 

1. Common congenital heart disease 

a. Heterotaxy syndrome 

b. Coarctation of aorta and 

variants 

c. Aortic arch anomaly related to 

CHD 

1. Common postoperative CHD 

eg. Palliative modified Blalock-

Taussig shunt, Fontan 

operation 

2. Congenital valvular heart 

disease eg. Congenital aortic 

stenosis  

11. Thoracic and 

abdominal aorta 

1. Aortic aneurysm 

2. Traumatic aortic disease 

3.   Acute aortic syndrome  

4.   Coarctation of aorta 

5.   Aortic arch anomalies 

6.   Aortoiliac syndrome 

1.  Postoperative imaging of aorta 1.  MRI evaluation of coarctation of 

aorta and hypoplastic aorta 

๔๗ 

 



      

7.   TEVAR / EVAR evaluation 

8.   Aortitis, arteritis 

12. Pulmonary vascular, 

peripheral and visceral 

vessel disorders 

1. Pulmonary thromboembolism 

2. Venous thrombosis 

1. Pulmonary hypertension 

2. Vascular aspect of  liver, kidneys, 

pancreas, small and large bowels  

e.g. stenosis, post traumatic 

vascular complication (fistula) 

3. Acute and chronic peripheral 

obstructive vascular diseases 

4. Vascular injury 

5. Venous thrombosis, venous 

obstruction 

1. Pulmonary arteriovenous 

malformation 

2. Scimitar syndrome 

3. Pulmonary sling 

4. Vascular aspect of organ 

transplantation  

13. Doppler ultrasound 1. Basic knowledge of Doppler 

ultrasound 

2. Normal Doppler waveform of 

vessels  

3. Deep vein thrombosis 

4. Abdominal aortic aneurysm 

5. Carotid artery stenosis 

6.  Renal artery stenosis / occlusion 

1. Venous thrombosis of upper limb 

and central vein 

2. Peripheral artery stenosis 

3. Venous insufficiency 

4. Portal hypertension 

 

1.   Renal transplantation 

2.   Liver transplantation 

3.   Dialysis access, AVF 

4.   Other postoperative 

assessment eg. Post stent or 

revascularization 

๔๘ 

 



      

3.  ABDOMINAL IMAGING ROTATION  

Abdominal Imaging (Gastrointestinal, Hepatobiliary, Pancreas, and Genitourinary Systems) 

 

การประเมิน EPA และ Milestones ของ Abdominal Imaging 

Imaging procedures Minimum requirement 

(ทําและแปลผลดวยตนเอง) 

1st year 2nd year 

US of abdomen (upper abdomen, whole abdomen, pelvis, 

KUB, scrotum, prostate) 

200 100 100 

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

KUB) 

200 100 100 

MR of abdomen  (upper abdomen, MRCP, whole abdomen, 

pelvis, KUB, prostate, scrotum) 

60 30 30 

PET-CT or PET-MR 20 10 10 

 

 Abdominal imaging 

Ultrasound CT* MRI PET-CT or PET-MRI 

ระดับ Medical 

knowledge  

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

Fellow 1 Level 4 Level 3-

4 

Level 3 Level 4 Level 3-

4 

Level 3 Level 4 Level 3-

4 

Level 3 Level 3 Level 2 Level 2 

๔๙ 

 



      

Fellow 2 Level 5 Level 4-

5 

Level 4 Level 5 Level 4-

5 

Level 4 Level 5 Level 4-

5 

Level 4 Level 4 Level 3 Level 2 

* CT includes CT colonography  

หมายเหตุ 

Medical knowledge ระดับที่ ๑ หมายถงึ มีความสําคญัและพบบอย ซึ่งแพทยประจําบานอนุสาขาภาพวินิจฉัยช้ันสูงตองสามารถตรวจวินิจฉัยไดดวยตนเอง  

Medical knowledge ระดับที่ ๒ หมายถึง โรคที่พบนอย แตมีความสําคัญ ซึ่งแพทยประจําบานอนุสาขาภาพวินิจฉัยช้ันสูงควรตรวจวินิจฉัยได ภายใตการควบคุมของ

อาจารย  

Medical knowledge ระดับที่ ๓ หมายถงึ โรคหรือหัตถการที่ซับซอน หรือพบไดนอยมาก ซึ่งแพทยประจําบานอนุสาขาภาพวินิจฉัยช้ันสูง ควรตรวจวินิจฉัยไดดวยตนเอง 

หรือภายใตการควบคุมของอาจารย  

 

การประเมินระดับศักยภาพโดยรวม (Competency level) 

  Level 1: ขาดความรับผิดชอบในหนาที่ ไมสามารถปฏิบัติงานไดอยางเหมาะสม 

  Level 2: สามารถปฏิบัติงาน ใหการวินิจฉยัหรือวินิจฉัยแยกโรคไดอยางเหมาะสม ภายใตการควบคุมของอาจารยอยางใกลชิด 

  Level 3: สามารถปฏิบัติงาน ใหการวินิจฉยัหรือวินิจฉัยแยกโรคไดอยางเหมาะสม ภายใตการช้ีแนะของอาจารย 

  Level 4: สามารถปฏิบัติงาน ใหการวินิจฉยัหรือวินิจฉัยแยกโรคไดอยางเหมาะสม โดยอาจขอหรือไมขอคําช้ีแนะจากอาจารย 

  Level 5: สามารถปฏิบัติงาน ใหการวินิจฉยัหรือวินิจฉัยแยกโรคไดอยางเหมาะสมสามารถปฏิบัติงาน และใหการวินิจฉัยหรือวินิจฉยัแยกโรคไดเอง และสามารถ 

                ใหการช้ีแนะหรือควบคุมผูที่มปีระสบการณนอยกวาได 

 

 

 

๕๐ 

 



      

 

 

 

ระบบ Gastrointestinal (GI) and hepatobiliary imaging 

Skills and Medical Knowledge  

 

Medical knowledge ระดับที่ ๑ ระดับที่ ๒ ระดับที่ ๓ 

1. Imaging method and 

positioning including 

indications, 

contraindications, limitation, 

and possible complications 

of each modality 

 

1. Ultrasonography of abdomen 

2. CT of abdomen including low-

dose technique 

3. Special CT (e.g. CT 

colonography, dual-energy etc.) 

4. MRI of abdomen 

 

 

1. Ultrasonography of abdomen 

2. CT of abdomen including low-

dose technique 

3. Special CT (e.g. CT 

colonography, dual-energy etc.) 

4. MRI of abdomen 

 

1. Ultrasonography of  abdomen 

and elastography 

2. CT of abdomen including low-

dose technique 

3. Special CT (e.g. CT 

colonography, dual-energy CT 

etc.) 

4. MRI of  abdomen and 

elastography 

5. Quantitative and functional CT 

and / or MR 

2. Normal roentgenographic 

anatomy, common 

1. Alimentary tract: pharynx, 

esophagus, stomach, small 

  

๕๑ 

 



      

variations and dynamic 

physiology 

bowel and large bowel  

a. Histology and physiology 

b. Developmental anatomy 

c. Cross-sectional anatomy 

d. Arterial supply and venous 

drainage 

2. Hepatobiliary system 

a. Function of the liver and 

basic histology 

b. Developmental anatomy 

c. Cross-sectional anatomy 

(Hepatic lobes and fissures, 

anatomical and functional 

lobes, peritoneal 

attachments  

d. Extrahepatic biliary system 

e.g. gallbladder, hepatic 

ducts, common, hepatic 

ducts, cystic duct, common 

bile duct  

e. Internal anatomy: portal 

triads and hepatic sinusoids 

๕๒ 

 



      

f. Vascular structures of the 

liver: normal and their 

variations 

g. Hemodynamics of the liver in 

either normal or abnormal 

conditions 

3. Pancreas  

a. Function: exocrine and 

endocrine portions 

b. Developmental anatomy 

c. Cross-sectional anatomy 

d. Pancreatic ducts: main and 

accessory 

e. Arterial supply including 

anastomoses and collateral 

flow 

f. Venous drainage 

4. Spleen 

a. Function 

b. Developmental anatomy 

c. Cross-sectional anatomy 

d. Arterial supply and venous 

๕๓ 

 



      

drainage 

5. Abdominal wall, peritoneal 

cavity, mesentery and omentum 

a. Developmental anatomy 

b. Cross-sectional normal 

anatomy and variations 

c. Intraabdominal and pelvic 

nodes and spreading 

pathways 

 

3.  Pathologic images of liver    

3.1  Congenital abnormalities Common abnormalities (such as 

simple cysts, polycystic liver 

diseases, etc.) 

  

3.2 Inflammatory / 

infectious  process 

Common inflammatory / infectious 

process (such as pyogenic and 

amebic liver abscess, etc.) 

Other inflammatory / infectious 

process (such as parasitic abscess, 

viral hepatitis, etc.) 

1. Rare inflammatory process 

(such as fungal infection) 

2. Atypical or unusual pattern of 

common diseases 

3. Applied or advanced imaging on 

common diseases 

3.3 Trauma Blunt and penetrating injuries Iatrogenic injuries  

๕๔ 

 



      

3.4  Diffuse liver diseases Common diffuse liver diseases (such 

as cirrhosis, fatty liver, etc.) 

Other diffuse liver diseases (such as 

hemochromatosis, uncommon 

pattern of fatty infiltration, etc.) 

 

1. Rare diffuse liver diseases (such 

as storage disease, etc.) 

2. Applied or advanced imaging on 

common diseases 

3.5  Vascular diseases Common vascular diseases (such as 

perfusion alteration, portal vein 

thrombosis, etc.) 

Other vascular diseases (such as 

portal hypertension, liver in cardiac 

diseases, Hepatic venous outflow 

obstruction, etc.) 

Rare vascular diseases (such as 

telangiectasia, etc.) 

3.6 Neoplasms and 

neoplastic-like lesions  

Common neoplasms (such as 

cavernous hemangioma, 

Hepatocellular carcinoma, 

cholangiocarcinoma, metastasis, 

etc.) 

Other neoplasms and neoplastic-

like lesion (such as adenoma, focal 

nodular hyperplasia, hepatic 

nodules in cirrhosis, fibrolamellar 

carcinoma, transient hepatic 

attenuation difference, etc.) 

1. Rare neoplasms and neoplastic-

like lesion (such as combined 

HCC-CCA, lymphoma, 

lipomatous tumor, 

angiosarcoma, sarcoma, 

inflammatory pseudotumor, 

etc.) 

2. Atypical or unusual pattern of 

common diseases 

3. Applied or advanced imaging on 

common diseases 

3.7  Liver transplantation   Pre - and post-transplantation 

evaluation 

๕๕ 

 



      

4.  Pathologic images of 

gallbladder and bile duct 

 

 

  

4.1 Congenital 

abnormalities   

Common congenital abnormalities   

(such as choledochal cysts) 

Other congenital abnormalities   

(such as Caroli disease) 

 

 

4.2 Inflammatory diseases Common inflammatory diseases 

(such as acute cholecystitis, 

ascending cholangitis, 

adenomyomatosis, etc.) 

Other inflammatory diseases (such 

as chronic cholecystitis, 

emphysematous cholecystitis, 

Porcelain gallbladder, Primary 

sclerosing cholangitis, Recurrent 

pyogenic cholangiohepatitis, 

parasitic infestation, etc.) 

 

1. Rare inflammatory diseases 

(such as xanthogranulomatous 

cholecystitis, AIDS 

cholangiopathy, etc.) 

2. Atypical or unusual pattern of 

common diseases 

3. Applied or advanced imaging on 

common diseases 

4.3 Trauma  Common traumatic conditions 

(hemobilia, bile ducts and 

gallbladder injuries) 

 

4.4 Neoplasms and 

neoplastic-like lesions  

Common neoplasms (such as 

cholangiocarcinoma, gallbladder 

carcinoma, etc.) 

Other neoplasms and neoplastic-

like lesions (such as adenoma, 

biliary cystadenoma, etc.) 

1. Rare neoplasms and neoplastic-

like lesions (such as metastasis, 

IPNB etc.) 

2. Atypical or unusual pattern of 

common diseases 

๕๖ 

 



      

3. Applied or advanced imaging on 

common diseases 

4.5  Miscellaneous  Choledocholithiasis, cholelithiasis 

 

Postoperative complications  

5. Pathologic images of 

pancreas 

   

5.1 Embryology / normal 

anatomy / congenital 

anomalies 

Annular pancreas 

Variation of pancreatic shape 

Focal fat infiltration / replacement 

Fusion abnormalities (pancreatic 

divisum) 

Intrapancreatic accessory spleen 

Agenesis / hypoplasia 

5.2 Inflammatory disease  Acute pancreatitis Acute pancreatitis with 

classification, and chronic 

pancreatitis  

Uncommon conditions (such as 

autoimmune pancreatitis) 

5.3 Tumor Common tumors (such as 

adenocarcinoma, etc.) 

Other tumors (such as common 

cystic tumors of pancreas, 

neuroendocrine tumor, etc.) 

1. Rare tumors (such as rare cystic 

tumors, metastasis, lymphoma, 

etc.) 

2. Applied or advanced imaging on 

common diseases 

6. Pathologic images of spleen    

6.1 Anatomical variants Accessory spleen Wandering spleen, polysplenia, 

asplenia 

Ectopic spleen 

6.2 Focal mass lesion of the 

spleen 

Splenic cyst Splenic infarction, hematoma 

Splenic infection  or abscess (e.g. 

Splenic tumor (e.g. hemangioma, 

lymphangioma, lymphoma, 

๕๗ 

 



      

tuberculosis, fungus, melioidosis, 

etc.) 

angiosarcoma, metastasis, etc.) 

6.3 Miscellaneous  Splenomegaly Splenic calcification, hemosiderosis  

7. Pathologic images of 

alimentary tract 

   

7.1 Neoplasms Common neoplasms (such as 

carcinoma, etc.) 

Other neoplasms (such as 

lymphoma, GIST, lipoma, etc.) 

1. Rare neoplasms (such as 

neuroendocrine tumor, 

melanoma, metastasis, etc.) 

2. Atypical or unusual pattern of 

common neoplasms 

3. Applied or advanced imaging on 

common diseases 

7.2 Inflammatory and 

infectious diseases 

Common inflammatory and 

infectious diseases (such as 

appendicitis, diverticulitis, colitis, 

enteritis, etc.) 

Other inflammatory and infectious 

diseases (such as gastritis / 

duodenitis, peptic ulcer, esophagitis, 

unusual enteritis / colitis, vasculitis, 

inflammatory bowel disease, 

parasitic infestation, etc.) 

Rare inflammatory and infectious 

diseases (such as Crohn’s disease, 

sarcoidosis, amyloidosis, syphilis, 

sprue, solitary rectal ulcer, etc.) 

7.3 Congenital 

abnormalities 

Common congenital abnormalities Other congenital abnormalities Rare congenital abnormalities 

7.4 Trauma  Blunt and penetrating injuries  

7.5 Miscellaneous 1. Diverticular disease 1. Foreign bodies 1. Postoperative evaluation and 

๕๘ 

 



      

2. Gut obstruction 2. Motility disorder 

3. Vascular diseases 

4. Varices 

5. Polyposis syndrome 

6. Intussusception 

complications 

2. Chronic idiopathic intestinal 

pseudo-obstruction 

3. Fistula-in-ano and perianal 

abscess 

8. Pathologic images of 

abdominal wall, peritoneal 

cavity, mesentery and 

omentum 

   

8.1 Abdominal wall 1. Hematoma / abscess 

2. Common neoplasms (such as 

lipoma, etc.) 

1. Common types of hernia 

2. Uncommon neoplasms (such 

as desmoid tumor, etc.) 

1. Rare types of hernia (such as 

internal hernia, etc.) 

2. Rare neoplasms (such as 

metastasis, sarcoma, etc.) 

8.2 Peritoneal cavity 1. Supramesocolic and 

inframesocolic compartment 

2. Distribution of ascetic fluid 

3. Intraperitoneal hematoma / 

abscess 

Pathway of metastatic tumor 

spreading 

Lymphocele 

8.3 Mesentery and 

omentum 

 1. Common infectious process 

(such as peritoneal 

tuberculosis, etc.) 

2. Neoplasms (benign or 

Cystic masses / neoplasms 

๕๙ 

 



      

malignant tumors) 

3. Miscellaneous (such as epiploic 

appendagitis, omental 

infarction, mesenteric 

panniculitis, and peritoneal 

calcifications, etc.)  

9. Miscellaneous    

9.1 Abnormal air 1. Pneumoperitoneum and 

perforation 

2. Gut obstruction 

3. Paralytic ileus 

1. Retroperitoneal air 

2. Pneumatosis intestinalis 

3. Air in portal vein, aerobilia 

4. Volvulus 

5. Emphysematous infection 

 

9.2 Abnormal fluid Ascites, hemoperitoneum, fluid 

collection 

  

9.3 Diseases secondary to 

or associated with 

diseases of 

  1. Alimentary tract 

2. Hepatobiliary system 

3. Pancreas and spleen 

4. Abdominal wall, peritoneal 

cavity, mesentery and 

omentum 
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ระบบ Genitourinary (GU) imaging  

Skills and Medical Knowledge  

 

Medical Knowledge ระดับที่ ๑ ระดับที่ ๒ ระดับที่ ๓ 

1. Imaging methods 

and positioning 

1. Ultrasonography for KUB system, 

Transabdominal ultrasonography of pelvis, 

scrotum ultrasonography 

- Indications and contraindications 

- Scanning Techniques and optimization 

2. CT for GU system including low dose 

technique 

- Indications and contraindications 

- Techniques and protocols of the 

following CT examinations 

- CT for KUB system and CT urography 

- CT for Adrenal Glands (wash-out 

protocol) 

- CT for Pelvic organ 

- CT for retroperitoneum 

- CT cystograghy 

 

1. Transrectal / transvaginal 

ultrasonography for male and 

female genital organ  

- Indications and  

contraindications 

- Scanning Techniques and 

optimization 

2.   Indications, contraindications,   

techniques and protocols of the 

following MRI examinations 

- MRI for KUB System  

- MRI for adrenal glands 

- MRI for retroperitoneum 

- MRI of prostate gland 

3.   PET / molecular imaging in GU 

oncology 

1. Prostate and Penile 

ultrasonography 

- Indications and 

contraindications 

- Scanning Techniques and 

optimization 

2. Dual energy CT  

- Indications and 

contraindications 

- Scanning Techniques and 

optimization 

- Stone decomposition 

3. Indications, contraindications, 

techniques and protocols of the 

following MRI examinations 

- MR urography  

- MRI of female genital organs 

๖๑ 

 



      

 

 

- MRI of female pelvic floor 

- MRI of scrotum and penis  

4. PET / molecular imaging in GU 

oncology  

2. Normal 

roentgenographic 

anatomy, 

common 

variation  and 

dynamic 

physiology 

1. Normal anatomy, Physiology, and 

excretory function of kidney 

2. Normal imaging anatomy of kidney and 

urinary system on  

- Ultrasonography 

- CT 

3.   Normal imaging anatomy of male genital 

tract on 

- Ultrasonography 

- CT 

4. Normal imaging anatomy of female genital 

tract on 

- Ultrasonography 

- CT 

5. Normal imaging anatomy of adrenal gland 

on  

- Ultrasonography 

- CT 

1. Normal imaging anatomy of 

kidney and urinary system on MRI 

2. Normal imaging anatomy of 

prostate gland and seminal 

vesicles on MRI 

3. Normal imaging anatomy of 

female genital tract on MRI 

4. Normal imaging anatomy of 

adrenal gland on MRI 

5. Normal imaging of the 

retroperitoneum on MRI 

1. Normal imaging anatomy of 

scrotum and penis on MRI 

2. Normal imaging anatomy of 

pelvic floor on MRI 

3. Normal imaging anatomy of 

female urethra on MRI 
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6.  Normal imaging of the retroperitoneum on  

- Ultrasonography 

- CT 

3. Pathologic images 

of Kidney and 

Urinary tract 

1. Stone, Urinary tract obstruction and 

nephrocalcinosis 

2. Infection and Inflammation 

- TB 

- Bacterial  

3. Renal cystic diseases 

- Simple cyst 

- Multilocular cyst 

- Parapelvic cyst 

4. Neoplastic disease 

a. Benign tumors 

‐ Angiomyolipoma 

b. Malignant tumors 

‐ Renal cell carcinoma 

‐ Urothelial cell CA of renal pelvis, 

ureter, and bladder 

5. Trauma (Grading according to the American 

Association for the Surgery of Trauma: 

1. Renal cystic diseases 

a. Medullary sponge kidney 

b. Multicystic kidney disease 

c. Polycystic kidney disease 

‐ Autosomal dominant 

polycystic kidney disease 

2. Neoplastic disease 

a. Benign tumors 

‐ Oncocytoma 

‐ Multilocular cystic nephroma 

b. Malignant tumors 

‐ Lymphoma 

‐ Metastasis 

3. Infection and Inflammation 

- Xanthogranulomatous 

pyelonephritis 

- Malakoplakia 

- Post radiation change 

1. Renal vascular disease 

- Aneurysm 

- Stenosis 

- Fistula 

- Occlusion 

- Malformation  

2. Neoplastic disease 

- Hemangioma  

- Mesenchymal tumors 

- Mixed mesenchymal and 

epithelial tumors 

- Neuroendocrine tumors 

3.   IgG4 related disease  
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AAST) 

- Renal injury 

- Ureteric injury 

- Bladder rupture 

- Urethral rupture 

6. Vascular disease 

- Renal infarction 

 

 

4. Papillary necrosis 

5. Calyceal diverticulum 

6. Common congenital anomalies of 

kidney and urinary tract system 

a.  Anomalies in number 

- Renal agenesis 

- Supernumerary kidney 

b.  Anomalies in size and form 

- Hypoplasia 

- Hyperplasia 

- Horseshoe kidney 

- Cross ectopia 

c.  Anomalies in position 

- Malrotation 

- Ectopia 

7. Other common congenital 

anomalies of kidney and urinary 

tract system 

- Persistent column of Bertin 

- Megacalyces 

- Anomalies of renal pelvis, 

ureter and urethra 

๖๔ 

 



      

- Ureteropelvic junction 

obstruction 

- Duplication of pelvis and 

ureter 

- Retrocaval ureter 

- Ureterocele 

- Patent urachus  

- Vesicoureteral reflux 

8. Nephroptosis 

9. Miscellaneous 

- Neurogenic bladder  

- Vesico-vaginal fistula 

10. Renal transplant 

- Technique 

- Complication 

11. Urachal anomalies and tumors 

4. Pathologic images 

of Male Genital 

Organs 

1. Normal imaging anatomy of male genital 

organs 

1.  Pathology of male genital tract 

a. Scrotum and testis 

- Congenital: cryptorchism, 

ectopic testis  

- Infection 

1. Pathology of male genital tract 

a. Prostate gland and seminal 

vesicles 

- Benign prostatic hyperplasia 

- Prostatitis and abscess 

๖๕ 

 



      

- Torsion 

- Trauma 

- Tumor 

- Varicocele 

- Microlithiasis 

- Prostatic cysts 

- Prostatic cancers including 

post hormonal and 

radiation change 

- PIRADS classification 

5. Pathologic images 

of Female Genital 

Organs 

1. Normal imaging anatomy of female genital 

organs 

1. Pathology of female genital tract 

a. Uterus and cervix 

- Adenomyosis 

- Benign tumor: myoma 

- Congenital anomalies  

- Hydrosalpinx and tubal 

occlusion 

b. Ovary and adnexa 

- Ovarian cysts: 

endometrioma, functional 

cyst 

- Torsion 

- Infection 

- Polycystic ovarian disease 

1. Pathology of female genital tract 

a. Uterus and cervix 

- Malignant tumor: CA corpus, 

CA cervix 

- Mullerian duct anomalies 

finding on MRI 

b. Ovary and adnexa 

- Benign tumor 

- Malignant tumor 

6. Pathologic images 

of Adrenal gland 

1.   Normal imaging anatomy of adrenal gland  

2.   Pathology of adrenal gland 

1. Tumor and non-tumor of adrenal 

gland 

1.   Management of adrenal 

incidentaloma 
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- Adrenal adenoma - Adrenal hemorrhage 

- Adrenal cyst 

- Adrenal hyperplasia 

- Pheochromocytoma 

- Myelolipoma 

- Adrenocortical carcinoma 

2. Infection of adrenal gland 

- Histoplasmosis 

- TB 

7. Retroperitoneum  1. Pathology of the retroperitoneum 

- Retroperitoneal fibrosis 

- Pelvic lipomatosis 

2. Retroperitoneal Tumor 

 

8. Pelvic floor   1.   Pelvic floor anatomy 

2.   Pelvic floor and organ prolapse 

9. Obstetric   1. Acute abdomen in pregnancy  

patients 

2. Identify abnormalities and 

complications  

‐ Ectopic pregnancy 

‐ Molar pregnancy 
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‐ Placenta abnormalities: 

placenta previa, increta, 

accrete, percreta 

 

๖๘ 

 



      

4.   MUSCULOSKELETAL IMAGING ROTATION  

 

การประเมิน EPA และ Milestones ของ Musculoskeletal Imaging Rotation 

Imaging procedures Minimum requirement 1st year 

 

2nd year 

 

Musculoskeletal radiographs 90 45 45 

Musculoskeletal ultrasound 10 5 5 

CT scan & related technique 

Musculoskeletal system & spine 

20 10 10 

MRI & related technique 

Musculoskeletal system & spine 

40 20 20 

 

 Musculoskeletal Imaging 

Plain radiographs US CT MRI 

ระดับ Medical 

knowledge  

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

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

fellow 2 Level 4-5 Level 4 Level 4 Level 3-4 Level 4 Level 3-4 Level 4 Level 3-4 
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หมายเหตุ 

Medical knowledge ระดับที่ ๑ หมายถงึ มีความสําคญัและพบบอย ซึ่งแพทยประจําบานอนุสาขาภาพวินิจฉัยช้ันสูงตองสามารถตรวจวินิจฉัยไดดวยตนเอง  

Medical knowledge ระดับที่ ๒ หมายถงึ โรคที่พบนอยกวาระดับ ๑ และมีความสาํคัญ ซึ่งแพทยประจําบานอนุสาขาภาพวินิจฉัยช้ันสูงตองตรวจวินิจฉัยไดดวยตนเองหรือ

ภายใตการควบคุมของอาจารย  

Medical knowledge ระดับที่ ๓ หมายถงึ โรคหรือหัตถการที่ซับซอนซึ่งแพทยประจาํบานอนุสาขาภาพวินิจฉัยช้ันสูง ควรตรวจวินิจฉัยไดดวยตนเองหรือภายใตการควบคุม

ของอาจารย 

 

การประเมินระดับศักยภาพโดยรวม (Competency level) 

  Level 1: ขาดความรับผิดชอบในหนาที่ ไมสามารถปฏิบัติงานไดอยางเหมาะสม 

  Level 2: สามารถปฏิบัติงาน ใหการวินิจฉยัหรือวินิจฉัยแยกโรคไดอยางเหมาะสม ภายใตการควบคุมของอาจารยอยางใกลชิด 

  Level 3: สามารถปฏิบัติงาน ใหการวินิจฉยัหรือวินิจฉัยแยกโรคไดอยางเหมาะสม ภายใตการช้ีแนะของอาจารย 

  Level 4: สามารถปฏิบัติงาน ใหการวินิจฉยัหรือวินิจฉัยแยกโรคไดอยางเหมาะสม โดยอาจขอหรือไมขอคําช้ีแนะจากอาจารย 

  Level 5: สามารถปฏิบัติงาน ใหการวินิจฉยัหรือวินิจฉัยแยกโรคไดอยางเหมาะสมสามารถปฏิบัติงาน และใหการวินิจฉัยหรือวินิจฉยัแยกโรคไดเอง และสามารถ 

                ใหการช้ีแนะหรือควบคุมผูที่มปีระสบการณนอยกวาได 

 

แพทยประจําบานอนุสาขาภาพวินิจฉัยช้ันสูงในแตละ rotation ศึกษา ฝกทักษะ และหรือปฏิบัติงานเกี่ยวกับโรคหรือหัตถการ ดังตอไปน้ี 

• Fellow 1: Medical knowledge ระดับที่ ๑ (มีความสําคัญและพบบอย) ซึ่งแพทยประจําบานอนุสาขาภาพวินิจฉัยช้ันสูงตองสามารถตรวจวินิจฉัยไดดวยตนเอง และ 

ระดับที่ ๒ (โรคที่พบนอยกวาระดับ ๑ แตมีความสาํคัญ) ซึ่งแพทยประจําบานอนุสาขาภาพวินิจฉัยช้ันสูงตองตรวจวินิจฉัยไดดวยตัวเองหรือภายใตการควบคุมของ

อาจารย 

• Fellow 2: Medical knowledge ระดับที่ ๒ และระดับที่ ๓ (โรคหรือหัตถการที่ซับซอน) ซึ่งแพทยประจําบานอนุสาขาภาพวินิจฉัยช้ันสูงควร ตรวจวินิจฉัยไดดวยตัวเอง

หรือภายใตการควบคุมของอาจารย 

๗๐ 

 



      

 

Skills and Medical Knowledge  

 

Skills ระดับที่ ๑ ระดับที่ ๒ ระดับที่ ๓ 

1. Imaging procedure 1.   Plain radiograph 

- Conventional plain film of bone 

and joint 

1. Plain radiograph 

- Special and specific positioning of 

bone and joint 

- Recognizes the errors in image 

acquisition (mal-positioning and 

artifacts) 

2. Ultrasonography 

3. CT 

4. MRI 

- Recognize normal MRI anatomy 

- Understand the proper MR 

protocol 

1. Plain radiograph 

- Recognize the subtle findings 

and integrates the information 

for appropriate diagnosis and 

further investigation 

2. Ultrasonography 

3. CT 

4. MRI 

- Design and adjust MR protocol. 

Medical Knowledge ระดับที่ ๑ ระดับที่ ๒ ระดับที่ ๓ 

1. Indications & 

Contraindications of 

each modalities 

1. Plain radiographs of bones and 

joints 

1. US of bones and joints 

2. CT of bone and joints 

3. MRI of bones and joints 

1. MRI of bones and joints 

2. MR arthrogram 

๗๑ 

 



      

2. Principal physiology 1. Physiology of bone and joints 1. Bone metabolism and calcium 

homeostasis 

 

3. Normal imaging 

anatomy 

1. Spines and pelvis 

2. Upper and lower extremities 

1. Normal variation 

2. Bone marrow 

 

4. Degenerative disease 1. Degenerative disease of spinal 

column Degenerative disease of 

extraspinal sites 

1. Diffuse idiopathic skeletal 

hyperostosis 

2. Calcification and ossification of 

spinal ligament and tissue 

 

5. Trauma and sport injury 1. Concept and terminology 

2. Physical injury: spine 

3. Physical injury: extraspinal site 

1. Common classification 

2. Understand common mechanism 

of injury 

1. Interpretation internal 

derangement of the joints. 

2. Physical injury: muscle and 

tendon injury 

6. Bone and soft tissue 

tumors 

1. Basic approach to bone tumors.  1. Diagnosis of common benign and 

malignant bone tumors. 

2. Diagnosis of common benign and 

malignant soft tissue tumors 

 

1. Diagnosis of tumor-liked 

condition and tumor-related 

condition. 

2. Diagnosis of uncommon benign 

and malignant bone tumors. 

3. Diagnosis of uncommon benign 

and malignant soft tissue tumors 

๗๒ 

 



      

7. Infection 1. Pathophysiology of infection of 

bone and joint 

2. Radiographic findings of bone and 

joint infection  

 

1. CT and MRI findings of bone and 

joint infection 

2. US, CT and MRI findings of soft 

tissue infection  

1. CT and MRI findings of bone and 

joint infection 

2. US, CT and MRI findings of soft 

tissue infection 

3. Spondylodiscitis 

 

8. Hematopoietic and 

marrow diseases 

 1. Thalassemia 

2. Hemoglobinopathy and other 

anemia 

3. Bleeding disorders 

- Hemophilia 

- Bleeding diatheses and 

hemangioma 

 

1. Plasma cell dyscrasia and 

dysgammaglobulinemia 

2. Lymphoproliferative and 

myeloproliferative disorders 

- Leukemia 

- Lymphoma 

9. Inflammatory diseases 1. Rheumatoid arthritis 

2. Spondyloarthropathies 

3. Crystal-induced and related disease: 

gout, CPPD, HAD 

 

1. Connective tissue disease 

- SLE 

- Systemic sclerosis 

- Dermatomyositis, polymyositis 

and other inflammatory 

myopathies 

 

1. Mixed connective tissue disease 

and collagen vascular overlap 

syndromes 

- Rheumatic fever 

2. Hemochromatosis 

3. Other crystal-induced disease: 

amyloid deposition 

๗๓ 

 



      

10. Metabolic and 

endocrine     

diseases 

 

 1. Osteoporosis 

2. Parathyroid disorders and renal 

osteodystrophy 

1. Osteomalacia 

2. Paget’s disease 

3. Thyroid disorder 

4. Other disorders of endocrine 

glands 

11. Diseases due to  

medications and 

chemical   

agents 

 1. Steroid induced disorders 

- Osteoporosis 

- Osteonecrosis 

- Neuropathic-like articular 

destruction 

1. Atypical femoral fracture  

2. Fluorosis 

3. Lead poisoning 

4. Other medications and chemical 

agents 

12. Congenital and  

developmental skeletal   

conditions 

 1. Developmental dysplasia of the hip 2. Spinal anomalies and curvature 

13. Miscellaneous 1. Osteochondrosis 

 

1. Osteonecrosis 

2. Fibrous dysplasia, 

neurofibromatosis and tuberous 

sclerosis. 

3. Perthes disease 

1. Radiation change 

๗๔ 

 



      

๒.     ความรูดานบูรณาการ  

๒.๑  ทักษะในการติดตอสื่อสารและการสรางสัมพันธภาพ (Interpersonal and communication 

skill)  

• การสรางความสัมพันธที่ดีระหวางแพทยและผูปวย 

• ปจจัยที่สงเสรมิความสัมพันธที่ดีระหวางแพทยและผูปวย 

• การสื่อสารกับผูปวย ญาติผูปวย และผูรวมงาน 

• การสรางความสัมพันธที่ดีระหวางแพทยและผูรวมงาน  

๒.๒   ความเปนวิชาชีพแพทย (Professionalism) 

• การบริบาลโดยมีผูปวยเปนศูนยกลาง (Patient-centered care)  

o การยึดถือประโยชนของผูปวยเปนหลัก 

o การรักษาความนาเช่ือ ถือแกผูปวย สังคม 

 การรักษามาตรฐานการดูแลผูปวยใหดีและปลอดภัย  

 การใหเกียรติและยอมรับเพ่ือนรวมวิชาชีพ เพ่ือนรวมงาน ผูปวย และญาติ 

 ความสามารถปรับตนเองใหเขากับสภาวะหรือเหตุการณที่ไมคาดคิดไวกอน 

• พฤตินิสัย 

o ความรับผิดชอบ และความตรงตอเวลา 

o การแตงกายใหเหมาะสมกับกาลเทศะ 

๒.๓   จริยธรรมทางการแพทย (Medical ethics) 

• การหลีกเลี่ยงการรับผลประโยชนสวนตัว รวมถึงการรับของจากบริษัทผลิตภัณฑทาง

การแพทย 

• การนับถือใหเกียรติและสิทธิ รวมทั้งความเห็นของผูปวย ในกรณีผูปวยไมเห็นดวยกับการ

รักษาหรือปฏิเสธการรักษา กรณีญาติและผูปวยรองขอตามสิทธิในกรณีที่ผูปวยตัดสินใจ

ไมไดตองสามารถเลือกผูตัดสนิใจแทนผูปวยได 

• การปฏิบัติในกรณีที่ผูปวยรองขอการรักษาที่ไมมีประโยชนหรือมีอันตราย 

• การรักษาความลับและการเปดเผยขอมูลผูปวย 

• การประเมินขีดความสามารถ และยอมรับขอผิดพลาดของตนเอง 

๒.๔   การเรียนรูแบบเนนปฏิบัติ (Practice-based learning) และการเรียนรูอยางตอเน่ืองตลอดชีวิต 

(Lifelong learning skill) 

• การกําหนดความตองการในการเรียนรูของตนเอง 

• การคนควาความรู และประเมินความนาเช่ือถือไดดวยตนเอง 

• การประยุกตความรูที่คนควากับปญหาของผูปวยไดอยางเหมาะสม 

• การวิเคราะหและวิจารณบทความทางวิชาการ 

๗๕ 

 



      

• ทักษะและจริยธรรมในการวิจยั 

• การเขารวมกิจกรรมวิชาการอยางสม่ําเสมอ 

• การใช electronic databases และการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรในการเรียนรู 

• การถายทอดความรูแกแพทย บุคลากรทางการแพทย นักศึกษาแพทย ผูปวยและญาติ 

๒.๕   การปฎิบัติงานตามระบบสุขภาพ (System-based practice) 

• เขาใจระบบสุขภาพและการพัฒนาสาธารณสุขของชาติ 

• เขาใจระบบประกันสุขภาพ เชน ระบบประกันสุขภาพ ระบบประกันสังคม ระบบสวัสดิการ

การรักษาพยาบาลของขาราชการ ระบบประกันชีวิต เปนตน 

• มีสวนรวมในการประกันคุณภาพ และกระบวนการ hospital accreditation 

• ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดูแลรักษา 

• เขาใจ cost consciousness medicine 

• เขาใจความรูกฎหมายทางการแพทย 

• เขาใจนโยบายการใชยาระดับชาติ เชน องคการอาหารและยา บัญชียาหลักแหงชาติ เปน

ตน 
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๓.     การดําเนินการและจัดประสบการณการเรียนรูตาม competency ทั้ง ๖ ดาน  

       ดังน้ี  

 

สมรรถนะหลัก ผลการเรียนรู การจัดประสบการณการเรียนรู การวัดและประเมินผล     

 

๑. การบริบาลผูปวย

และทักษะทาง

หัตถการ 

    (Patient care 

and procedural 

skills) 

๑. มีการเรียนรูและฝก

ทักษะในการให

คําปรึกษา และ

แนะนําเกี่ยวกับการ

ตรวจและการวินิจฉัย

ทางดานภาพวินิจฉัย

ช้ันสูง  

๒. มีการเรียนรูและ

เลือกใช contrast 

agent ที่เหมาะสมใน

แตละสถานการณ 

๓. มีทักษะในการขอ

ความยินยอมในการ

ตรวจและการทํา

หัตถการทางดานภาพ

วินิจฉัยช้ันสูง 

๔. มีความรูและสามารถ

ทําการตรวจหรือ

ควบคุมการตรวจภาพ

วินิจฉัยช้ันสูง ในกลุม

โรคที่ไมซับซอนและ

กลุมโรคทีซ่ับซอนได

ดวยตนเองหรือ

ภายใตการกํากับดูแล

ของอาจารยผูใหการ

ฝกอบรม 

๕. ตระหนักถึงปญหา

และภาวะแทรกซอน

ที่อาจเกิดขึ้นระหวาง

๑. ฝกวางแผนการตรวจ ใหคาํ 

ปรึกษา และแนะนําการตรวจ

ทางดานภาพวินิจฉัยช้ันสูงกับ

ผูปวย 

๒. ฝกเลือกใช contrast agent ที่

เหมาะสมในแตละการตรวจ 

๓. ฝกทักษะการขอความยินยอม ใน

การตรวจและการทําหัตถการทาง

ภาพวินิจฉัยช้ันสูงจากผูปวยและ

ญาติ 

๔. ทําการตรวจ วาง protocol หรือ

ควบคุมการตรวจภาพวินิจฉัย

ช้ันสูง 

๕. ดูแลผูปวยที่มีภาวะแทรกซอนจาก

การตรวจทางดานภาพวินิจฉัย

ช้ันสูง 

๖. ปฎิบัติงานจริงกับผูปวย ในการ

ตรวจทางรังสีวิทยา โดยทําการ

อานและรายงานผลภาพโดยผาน

การคนหาความรูดวยตนเอง 

(self-directed learning) และ

รวมอภิปรายกับอาจารย 

๗. Lecture 

๘. Morbidity and Mortality 

Conference 

๑. ขอสอบขอเขียน (SAQ) 

๒. สอบปากเปลา 

๓. สังเกตการปฏิบัติงานใน

สถานการณจรงิโดย

อาจารยผูดูแล (direct 

observation of 

procedure skills, 

DOPS) 

๔. ประเมินการอภิปราย

ผูปวยในความดูแล 

(case-based 

discussion, CBD) 

๕. ประเมินสมรรถนะ EPA 

โดยอาจารยผูฝกอบรม

ตามที่กําหนดใน

หลักสูตร (EPA2, 

EPA6 และ EPA7) 
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สมรรถนะหลัก ผลการเรียนรู การจัดประสบการณการเรียนรู การวัดและประเมินผล     

 

การตรวจทางดาน

ภาพวินิจฉัยช้ันสูง 

และสามารถใหการ

ดูแลรักษาเบ้ืองตนได

อยางเหมาะสมในแต

ละสถานการณไดดวย

ตนเอง หรือปรึกษา

ขอความชวยเหลือ

แพทยสาขาที่

เกี่ยวของไดอยาง

ถูกตอง 

๒. ความรูทาง

การแพทย 

    (Medical 

knowledge) 

๑. มีความรูเกีย่วกับภาพ

วินิจฉัยช้ันสูงในดาน

ตาง ๆ ดังตอไปน้ี 

thoracic imaging, 

cardiovascular 

imaging, 

abdominal 

(gastrointestinal, 

hepatobiliary, 

pancreas, 

genitourinary) 

imaging และ 

musculoskeletal 

imaging รวมถึง

สามารถใหการ

วินิจฉัยและวินิจฉัย

แยกโรคไดอยาง

ถูกตอง 

๒. สามารถนําความรูใหม 

จากรายงานการวิจัย

๑. การเรียนรูโดยการปฎิบัติงานกับ

ผูปวยจริง ในการตรวจทางรังสี

วิทยา อานและรายงานผลภาพ

วินิจฉัยช้ันสูง โดยผานการคนหา

ความรูดวยตนเอง (self-directed 

learning) และรวมอภิปรายกับ

อาจารย 

๒. เปนผูนําหรอืเขารวมในการทํา

กิจกรรมเกี่ยวกับงานวิจัย เชน 

การอาน การวิพากษ และ

ประเมินบทความวิจัย เปนตน 

๓. นําเสนอขอมูลผูปวย ภาพทางรังสี

วิทยา และแนะแนวทางในการ

วินิจฉัย ตลอดจนการวินิจฉัยแยก

โรค หรือเขารวมในกิจกรรม

วิชาการ ตาง ๆ เชน Topic 

review, Radiology and 

Interdepartmental 

conference, Interesting case 

conference เปนตน 

๑. ประเมินสมรรถนะEPA 

โดยอาจารยผูฝกอบรม

ตามที่กําหนดใน

หลักสูตร  

๒. ประเมินโดยการ

ตรวจสอบรายงานการ

ตรวจทางรังสีวิทยา

วินิจฉัย 

๓. Formative evaluation 

ในแตละ Rotation 

๔. การสะทอนตนเอง  

(self reflection)  

๕. ขอเสนอแนะ 

(feedback) จาก

อาจารยในแตละ 

Rotation 

๖. ผลการสอบเลื่อนช้ันจัด

โดยสถาบัน  (ผาน / 

ไมผาน)  

๗. สมุดบันทึกการ

๗๘ 

 



      

สมรรถนะหลัก ผลการเรียนรู การจัดประสบการณการเรียนรู การวัดและประเมินผล     

 

มาประยุกตใชกับการ

ตรวจภาพวินิจฉัย

ช้ันสูงได และรเิริ่ม

การทํางานวิจัยทาง

คลินิก 

๓. มีสวนชวยในการสอน

และตรวจสอบ

รายงานผลการตรวจ

ของแพทยประจําบาน

รุนนอง 

๔. บันทึกรายงานผลการตรวจทาง

รังสีวิทยาวินิจฉัย (radiology 

report) และแกไขเมื่อไดรับ

คําแนะนําจากอาจารย 

๕. Lecture 

ปฏิบัติงาน (logbook 

และ portfolio) 

 

๓. การเรียนรูแบบเนน

ปฏิบัติและการ

พัฒนาตนเอง 

(Practice-based 

learning and 

    improvement) 

๑. มีความคิดวิเคราะห

อยางเปน ระบบใน

การดูแลผูปวย 

๒. มีการพัฒนาการ

เรียนรู การประเมิน 

และการปรับปรุงการ

เรียนรูดวยตนเอง 

จากการสะทอน

ตนเองและการ

สะทอนกลับจาก

หลักสูตร รวมทั้งมี

วิจารณญาณในการ

ประเมินขอมูล ดวย

หลักการของ

วิทยาการระบาด

คลินิกและเวชศาสตร

เชิงประจักษ 

๓. การฝกการเปน

นักวิชาการ 

(Scholarly activity) 

 

๑. การเรียนรูโดยการปฏิบัติงานกับ

ผูปวยจริง ในการตรวจทางรังสี

วิทยา อานและรายงานผลภาพ

โดยผานการคนหาความรูดวย

ตนเอง (self-directed learning) 

และรวมอภิปรายกับอาจารย 

๒. การทํางานวิจัยที่ไดคนควาวิจัย

ดวยตนเองในรูปแบบตนฉบับ 

(original research) ภายใตการ

กํากับดูแลของอาจารยผูใหการ

ฝกอบรม 

๓. เปนผูนําหรอืเขารวมในการทํา

กิจกรรมเกี่ยวกับงานวิจัย เชน การ

อาน การวิพากษ และประเมิน

บทความหรืองานวิจัย เปนตน 

๑. สมุดบันทึกรายละเอียด

การปฏิบัติงาน (logbook 

และ portfolio) 

๒. การสะทอนตนเอง (self 

reflection) 

๓. ขอเสนอแนะ (feedback) 

จากอาจารย 

๔. การประเมินการนําเสนอ

ในกิจกรรมวิชาการ เชน

ใน journal club หรือ

topic review  

๗๙ 

 



      

สมรรถนะหลัก ผลการเรียนรู การจัดประสบการณการเรียนรู การวัดและประเมินผล     

 

 

 

๔. ทักษะในการ

ติดตอสื่อสารและ

การสราง 

    สัมพันธภาพ 

    (Interpersonal 

and 

communication 

    skills) 

๑. สรางสัมพันธภาพกับ

ผูรวมงาน ผูปวยและ

ญาติไดอยางมี 

    ประสิทธิภาพ 

๒. สามารถถายทอด

ความรูและทักษะ

ใหแกผูอ่ืนได 

๓. เขียนรายงานผล

ตรวจดวย

ภาษาอังกฤษได

อยางถูกตอง 

๔. มีความเปนผูนํา และ

นําความรูไปใช

ชวยเหลือผูปวย 

     ในเชิงสวนรวมและ 

     สังคม 

 

 

๑. ฝกทักษะในการใหขอมูลเกี่ยวกับ

การตรวจภาพวินิจฉัยช้ันสูง การขอ

ความยินยอมในการตรวจ และการ

ฉีด contrast agent จากผูปวย

หรือญาติ 

๒. ฝกทักษะในดานการแจงผลการ

ตรวจใหผูปวยและแพทยเจาของไข

ทราบ 

๓. ฝกทักษะการสื่อสารในสถานการณ

เฉพาะ เชน การแจงขาวราย การ

จัดการเมื่อเกิดขอผิดพลาด เปนตน 

๔. รับปรึกษาการสงตรวจทางรังสี

วิทยาจากแพทยตางแผนกทั้งใน

เวลาราชการและนอกเวลาราชการ 

๕. ปฏิบัติงานรวมกับอาจารยแพทย 

แพทยประจําบานรุนนอง 

เจาหนาที่รังสีเทคนิค พยาบาลได

อยางราบรื่น  

๖. สอนแพทยประจําบานรุนนอง 

ตลอดจนนักศึกษาแพทยที่มาดูงาน 

ทั้งในดานความรู วิธีการปฏิบัติงาน 

ทักษะในการทาํหัตถการ ตลอดจน

วิธีการสื่อสารกับผูรวมงาน ผูปวย

และญาติ   

๗. นําเสนอขอมูลผูปวย ภาพทางรังสี

วิทยา และแนะแนวทางในการ

วินิจฉัย ตลอดจนการวินิจฉัยแยก

โรค หรือเขารวม ในกิจกรรม

วิชาการ ตาง ๆ เชน Radiology 

๑. การประเมินสมรรถนะดาน  

interpersonal and  

    communication skills  

โดยอาจารยและผูรวมงาน 

๒.  สังเกตพฤติกรรมโดย 

  อาจารยและผูรวมงาน  

 

 

 

๘๐ 

 



      

สมรรถนะหลัก ผลการเรียนรู การจัดประสบการณการเรียนรู การวัดและประเมินผล     

 

and Interdepartmental 

conference, Interesting case 

เปนตน 

๘. บันทึกรายงานผลการตรวจทางรังสี

วิทยาวินิจฉัย (Radiology report)  

และแกไขเมื่อไดรับคําแนะนําจาก

อาจารย 

๙. รวมกิจกรรมชวยเหลือสังคมตามที่

มีโอกาสสมควร เชน การออก

หนวยเพ่ือตรวจผูปวยตามวาระ

พิเศษตาง ๆ  

๕. ความเปนวิชาชีพ 

    แพทย

(Professionalism

) 

๑. การบริบาลตามหลัก

เวชจริยศาสตร 

๒. ผูเรียนมีความ

รับผิดชอบและมี

จริยธรรมอันดีตอ

วิชาชีพ 

๓. มีเจตคติที่ดีตอการให

บริบาลทางการแพทย

และสุขภาพแบบองค

รวมแกประชาชนทุก

ระดับ 

๔. มีความสนใจใฝรู และ

สามารถพัฒนาไปสู

ความเปนผูเรียนรู 

ตอเน่ืองตลอดชีวิต  

๑. เขารวมในกจิกรรมการเรียนการ

สอนของสถาบันฝกอบรม กิจกรรม

แพทยศาสตรศกึษาตอเน่ือง และ

กิจกรรมทีใ่หความรูทางดานบูรณา

การทางการแพทยทั่วไป  

๒. พัฒนาใหมีเจตคติที่ดีระหวางการ

ปฏิบัติงานดูแลผูปวย โดยเขา

อบรม counselling และ non-

technical skills ตาง ๆ 

  - มีการทํา case scenario เพ่ือใหผู

เขาอบรมไดเรียนรูเกี่ยวกับกรณี

ตาง ๆ เชน   

    สิทธิผูปวย เชน การตัดสินใจเลือก

การรักษา การรักษาความลับ

ผูปวย และการแจงขาวแกผูปวย

และญาติ เปนตน 

 ๓. มีการสราง role model ของ

อาจารยแพทย 

๑. การประเมินสมรรถนะดาน 

professionalism และ 

interpersonal and  

    communication skills  

โดยอาจารยและผูรวมงาน 

 ๒. สังเกตพฤติกรรมโดย 

  อาจารยและผูรวมงาน  

 

๖. การปฎิบัติงานตาม

ระบบสุขภาพ 

๑. มีความรูความเขาใจ

เกี่ยวกับระบบสุขภาพ

๑. การบรรยายใหความรู  

๒. การดูงาน การเรียนรูระบบงานที่

๑. ประเมินสมรรถนะ EPA    

โดยอาจารยผูฝกอบรม  

๘๑ 

 



      

สมรรถนะหลัก ผลการเรียนรู การจัดประสบการณการเรียนรู การวัดและประเมินผล     

 

(System-based 

practice) 

และระบบยาของ 

ประเทศ  

๒. มีความรูและมีสวน

รวมในระบบพัฒนา

คุณภาพการดูแล

ผูปวย 

๓. มีความรูความเขาใจ

ในเรื่องความ

ปลอดภัยของผูปวย 

๔. มีความรูความเขาใจ

ในเรื่องการใช

ทรัพยากรสุขภาพ

อยางเหมาะสม (cost 

consciousness) 

๕. มีความรูความเขาใจ

เรื่องกฎหมายทาง

การแพทย รวมถึง

สิทธิผูปวย 

สําคัญภายในโรงพยาบาล ที่

เกี่ยวของกับระบบสุขภาพ ระบบ

ยา และงานทางดานภาพวินิจฉัย

ช้ันสูง   

๓. การปฏิบัติงานและเขาเปนสมาชิก

ดําเนินการตามบทบาทที่เกี่ยวของ

ในระบบประกันคุณภาพตาง ๆ  

ของสถาบัน  

 

 

ตามที่กําหนดในหลักสูตร  

 

 

  

๘๒ 

 



      

๔.     การประเมิน EPA และ Milestone 

ตารางแสดง EPA และความสัมพันธกับ Core competency และ Milestone 

 

         *Note: PC= Patient care, MK = Medical knowledge, PBLI = Practice-based learning & improvement,    ICS = 

Interpersonal & communication skills, PROF = Professionalism, SBP = System-based practice

 

EPA 

Expectation by year 

of training 

Competencies* 

Fellow1 Fellow2 PC MK PBLI ICS PROF SBP 

 Collaborates as a member of an 

interprofessional team 

3 4 • •  

 

• •  

 Triages and protocols exams 4 5 • • •    

 Interprets examinations and 

prioritizes a differential 

diagnosis 

4 5  • •  •  

 Communicates diagnostic 

imaging findings 

4 5 • • • • •  

 Recommends appropriate next 

steps 

4 5 • • • • • • 

 Obtains informed consent and 

performs diagnostic / 

interventional procedures 

4 5 • • • • • • 

 Manages patients undergoing 

imaging and procedures 

4 5 • • • • • • 

 Formulates clinical questions 

and retrieves evidence to 

advance patient care 

3 4 • • •   • 

 Behaves professionally 4 5     •  

. Identified system failure and 

contributes to a culture of safety 

and improvement 

3 4   •   • 

๘๓ 

 



      

 

 

การประเมินระดับศักยภาพโดยรวม (Competency level) 

 Level 1: ขาดความรับผิดชอบในหนาที่ ไมสามารถปฏิบัติงานไดอยางเหมาะสม 

 Level 2: สามารถปฏิบัติงาน ใหการวินิจฉัยหรือวินิจฉยัแยกโรคไดอยางเหมาะสม ภายใตการ 

                ควบคุมของอาจารยอยางใกลชิด 

 Level 3: สามารถปฏิบัติงาน ใหการวินิจฉัยหรือวินิจฉยัแยกโรคไดอยางเหมาะสม ภายใตการช้ีแนะ 

                ของอาจารย 

 Level 4: สามารถปฏิบัติงาน ใหการวินิจฉัยหรือวินิจฉยัแยกโรคไดอยางเหมาะสม โดยอาจขอหรือไม 

                ขอคําช้ีแนะจากอาจารย 

 Level 5: สามารถปฏิบัติงาน ใหการวินิจฉัยหรือวินิจฉยัแยกโรคไดอยางเหมาะสมสามารถปฏิบัติงาน  

                และใหการวินิจฉัยหรือวินิจฉัยแยกโรคไดเอง และสามารถใหการช้ีแนะหรือควบคุมผูที่ม ี

                ประสบการณนอยกวาได 

 

การประเมินกิจกรรมตาม EPA แพทยประจําบานอนุสาขาภาพวินิจฉัยช้ันสูง สามารถทําไดโดย 

  End-of-rotation global assessment  

  Direct observation and feedback  

  Self-assessment and reflections  

  Portfolio  

  Core exam  

   Reading out with resident  

  Review of reports  

  Rate of major discrepancies  
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ภาคผนวกที่  ๕ 

การวัดและประเมินผลระหวางการฝกอบรม 

๑.   การประเมินตามมิติตาง ๆ  

ในระหวางการฝกอบรม หลักสูตรจัดใหมกีารประเมินแพทยประจําบานอนุสาขาภาพวินิจฉัยช้ันสูงที่เขา

รับการฝกอบรม ใหครอบคลุมทั้งดานความรู ทักษะ เจตคติ และกิจกรรมทางการแพทย ในมิติตาง ๆ ดังน้ี 

มิติที่ ๑  ประเมินสมรรถนะ EPA โดยอาจารยผูใหการฝกอบรมตามที่กําหนดในหลักสตูร                   

              (ดูรายละเอียดในขอ ๒) 

มิติที่ ๒  การรายงานผลการสอบจัดโดยสถาบัน  (ผาน/ไมผาน)  

• เกณฑผานกําหนดไวในคูมือแพทยประจําบาน และจะสงผลใหราชวิทยาลัยในเดือน

ที่ ๒๒ ของการฝกอบรม (เดือนเมษายน) 

มิติที่ ๓  การรายงานประสบการณเรียนรูจากผูปวย (portfolio / logbook) 

• แพทยประจําบานปที่ ๑ สง logbook ของปแรก ในเดือนที่ ๑๕ (เดือนกันยายน) 

• แพทยประจําบานปที่ ๒ สง logbook ของทั้ง ๒ ช้ันป ในเดือนที ่ ๒๒ (เดือน

เมษายน) 

มิติที่ ๔  การรายงานประสบการณวิจัย 

• ภาควิชาฯรับรองวางานวิจัยของแพทยประจําบาน ไดผานการรับรองจาก

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน ในเดือนที่ ๑๕ (เดือนกันยายน) 

• แพทยประจําบานสงผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ ในเดือนที่ ๒๐ (เดือนกุมภาพันธ) 

 มิติที่ ๕  การรวมกิจกรรมประชุมวิชาการทางรังสีวิทยา 

• แพทยประจําบานตองเขารวมการประชุมวิชาการของราชวิทยาลัย (RCRT) อยาง

นอย ๑ ครั้งใน ๒ ป  โดยภาควิชารับรองในเดือนที่ ๒๒ (เดือนเมษายน) 

 มิติที่ ๖  การรายงานประสบการณเรียนรูจาก counselling, non-technical skills และ  

                          workshop  

• ประเมินจาก EPA (ดูรายละเอียดในขอ ๒) 

• การเรียนบูรณาการโดยสวนกลาง  กําหนดการในแตละปเปนไปตามที่ราชวิทยาลัย

กําหนด และรบัรองการเขาเรียนโดยสถาบันในเดือนที่ ๑๕ (เดือนกันยายน) 

 มิติที่ ๗  การประเมินสมรรถนะดาน professionalism และ interpersonal and communication  

                          skills โดยอาจารยและผูรวมงาน 

• ประเมินจาก EPA (ดูรายละเอียดในขอ ๒) 

 

๒.   การประเมิน EPA (อางอิงจาก Deitte LA, Gordon LL, Zimmerman RD, et al. Entrustable 

Professional Activities: Ten Things Radiologists Do. Acad Radiol 2016;23:374-81.) 

EPA 1: Collaborates as a member of an interprofessional team   

๘๕ 
 



      

          ประเมินโดยใชใบประเมิน Multi-Disciplinary Teamwork Assessment (MDT) 

           ในการดําเนิน conferences โดยผูเขารับการอบรม 

          แพทยประจําบานปที่ ๑ (level ๓) อยางนอย ๒ ครั้ง/ป 

          แพทยประจําบานปที่ ๒ (level ๔) อยางนอย ๒ ครั้ง/ป 

EPA 2: Triages and protocols exams 

EPA 3: Interprets exams and prioritizes a differential diagnosis 

EPA 4: Communicates diagnostic imaging findings 

EPA 5: Recommends appropriate next steps 

           ประเมินโดย EPA 2-5 ประเมินโดยใชใบประเมิน mini-Imaging Interpretation  

          Exercise (mini-IPX) อยางนอย ๑ ครั้ง/หนวย/ป 

          แพทยประจําบานปที่ ๑ (level ๔) อยางนอย ๑ ครั้ง/หนวย/ป 

          แพทยประจําบานปที่ ๒ (level ๕) อยางนอย ๑ ครั้ง/หนวย/ป 

EPA 6: Obtains informed consent and performs diagnostic / interventional 

procedures 

EPA 7: Manages patients undergoing imaging and procedures 

           ประเมินโดย EPA 6-7 ประเมินโดยใชใบประเมิน Radiology Direct Observation of   

           Procedural Skills (Rad-DOPS)  

           แพทยประจําบานปที่ ๒ (level ๔) อยางนอย ๑ ครั้ง/หนวย/ป 

           แพทยประจําบานปที่ ๒ (level ๕) อยางนอย ๑ ครั้ง/หนวย/ป 

EPA 8: Formulates clinical questions and retrieves evidence to advance patient 

care  

             ประเมินโดยงานวิจัยแพทยประจําบาน ตามขอ ๑ (มิติที่ ๔) 

EPA 9: Behave professionally  

             ประเมินโดยการประเมิน ๓๖๐ องศา 

                แพทยประจําบานปที่ ๑ (level ๔) อยางนอย ๑ ครั้ง/ป 

           แพทยประจําบานปที่ ๒ (level ๕) อยางนอย ๑ ครั้ง/ป 

EPA 10: Contributes to a culture of safety and improvement   

               ประเมินโดย การจัด Morbidity and Mortality  (MM) conference โดยผูเขารับ

การฝกอบรม โดยใชใบประเมิน Multidisciplinary teamwork assessment (MDT)  

           แพทยประจําบานปที่ ๑ (level ๓) อยางนอย ๑ ครั้ง/ป 

           แพทยประจําบานปที่ ๒ (level ๔) อยางนอย ๑ ครั้ง/ป 
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Multi-Disciplinary Teamwork Assessment 

Assessor’s Registration Number  Trainee’s Number Date of Assessment (DD/MM/YY) 

       

 

       

 

  /   /   

 

Assessor’s Name    

 

Year of training: Fellow   1   2 

System:  Thoracic and CVS           Abdomen                      Musculoskeletal 

 Others____________ 

Summary of meeting:  

Setting: 

Trainee previous experience of MDT(s):   None     Little       Average  Extensive 

Difficulty of case(s):     Low   Medium  High  

 Fellow  Level 1 Level 2 Level 3 Level 4 Level 5 
Unable to 

comment 

1. Preparation for meeting (EPA 1) 

        

2. Communication of information/ideas (EPA 1) 

        

3. Use of Workstation/ AV equipment (EPA 1) 

        

4. Collaborative approach/ team-working (EPA 1) 

        

5. Time management/organization and efficiency (EPA 1) 

        

6. Decision making (EPA 1) 

        

7. Leadership of team (EPA 1) 
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8. Patient centered (EPA 1) 

        

9. Identifying system failure and documentation (EPA 10) 

        

10. Constructive criticism and blame-free environment (EPA 10) 

        

11. Contributing to a culture of safety (EPA 10) 

        

12. Contributing to a culture of quality improvement (EPA 10) 

        

 

OVERALL CLINICAL JUDGEMENT 

   Rating Description 

  Trainee is unable to perform (Fellow level 1) Fail to perform 

 

  
Trainee requires additional support and 

supervision(Fellow level 2) 

Demonstrates little knowledge and lacking ability to evaluate 

issues resulting in only a minimal contribution to the MDT and 

management of patients or system 

 

 

Trainee requires direct supervision 

(Fellow level 3) 

Demonstrates some knowledge and limited evaluation of issues 

resulting in a limited performance (above) 

 

 
Trainee requires minimal/indirect supervision 

(Fellow level 4) 

Demonstrates satisfactory knowledge and logical evaluation of 

issues resulting in an acceptable MDT outcomes consistent with 

early higher training 

 

 

Trainee requires very little/no senior input and 

able to practise independently 

(Fellow level 5) 

Demonstrates detailed knowledge and good evaluation of issues 

resulting in a succinct management of patients or system and 

clear MDT outcomes 
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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 

 

 

 

  

 

 

๘๙ 
 



      

mini-Imaging Interpretation Exercise (mini-IPX) 

Assessor’s Registration Number  Trainee’s Number Date of Assessment (DD/MM/YY) 

       

 

       

 

  /   /   

 

  Assessor’s Name    

Year of training: Fellow   1        2 

Modality:  Ultrasound  CT  

  MRI  Others (specify) ______________________ 

System:  Thoracic and CVS    Abdomen      Musculoskeletal  Others____________ 

Case description:  

Setting: 

Trainee previous experience of case(s):   None     Little     Average  Extensive 

Difficulty of case(s):     Low   Medium  High  

Fellow  Level 1 Level 2 Level 3 Level 4 Level 5 
Unable to 

comment 

1. Selecting appropriate protocols and contrast agent/dose (EPA 2) 

        

2. Understanding of relevant anatomy (EPA 3) 

        

3. Understanding of clinical context (EPA 3) 

        

4. Observation of findings (EPA 3) 

        

5. Image interpretation (EPA 3) 

        

6. Appropriate reference to previous investigations (EPA 3) 

        

7. Formulating and prioritizing differential diagnoses (EPA 3) 

        

8. Generating accurate reports with appropriate elements (EPA 4) 

        

9. Generating clear and concise report (clarity of report) (EPA 4) 
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10. Communicating clearly and effectively with caregivers, patients and families in a timely manner (EPA 4) 

        

11. Recommending appropriate next steps (EPA 5) 

        

 

OVERALL CLINICAL JUDGEMENT 

   Rating Description 

 

  

Trainee is unable to perform 

(Fellow level 1) 
Fail to perform 

 

  
Trainee requires additional support and supervision 

(Fellow level 2) 

Demonstrates little knowledge and lacking ability to evaluate issues resulting 

in only a minimal contribution to the radiology protocol, interpretation, report 

and management plan 

 

 

Trainee requires direct supervision 

(Fellow level 3) 

Demonstrates some knowledge and limited evaluation of issues resulting in a 

limited performance (above) 

 

 

Trainee requires minimal/indirect supervision 

(Fellow level 4) 

Demonstrates satisfactory knowledge and logical evaluation of issues 

resulting in an acceptable performance consistent with early higher training 

 

 

Trainee requires very little/no senior input and able to 

practise independently 

(Fellow level 5) 

Demonstrates detailed knowledge and good evaluation of issues resulting in 

a succinct protocol, report and clear management plan 

 

 

Assessor’s comments – state areas of good practice and areas for development (mandatory field) 
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Trainee’s comments – comment on your performance and any actions required (mandatory field) 

 

 

Trainee’s Signature  Assessor’s Signature 
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Radiology Direct Observation of Procedural Skills (Rad-DOPS) 

Assessor’s Registration Number  Trainee’s Number Date of Assessment (DD/MM/YY) 

       

 

       

 

  /   /   

 

                     Assessor’s Name   

Year of training: Fellow   1        2 

Clinical Setting:  Ultrasound  CT       MRI   Other________________ 

Procedure Name: 

System:  Thoracic and CVS    Abdomen      Musculoskeletal  Others____________ 

Number of times this procedure previously performed by trainee:   0  1-4        5-10  >10 

Difficulty of procedure:  Low   Medium  High  

 Fellow Level 1 Level 2 Level 3 Level 4 Level 5 
Unable to 

comment 

1. Demonstrates understanding of indications, relevant anatomy and technique (EPA 6) 

        

2. Explains procedure/risks to patient, obtains/confirms informed consent where appropriate (EPA 6) 

        

3. Uses appropriate analgesia or safe sedation/drugs/contrast (EPA 6) 

        

4. Usage of equipment (EPA 6) 

         

5. Infection prevention and control (EPA 6) 

            Unsatisfactory  Satisfactory  Not applicable  

6. Technical ability (EPA 6) 

        

7. Seeks help if appropriate (EPA 6) 

        

8. Minimises use of ionising radiation for procedures involving x-rays (EPA 6)  

        

9. Communication with patients/staff (EPA 6) 
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10. Quality of diagnostic images and report of procedure (EPA 6) 

        

11. Manages patients undergoing imaging and procedure (EPA 7) 

        

12. Judgement/Insight (EPA 7) 

        

 

OVERALL COMPETENCE 

   Rating Description 

 

 

Trainee is unable to perform 

(Fellow level 1) 
Fail to perform 

 

 
Trainee requires additional support and supervision  

(Fellow level 2) 

Demonstrates basic radiological procedural skills resulting in 

incomplete examination findings. Shows limited clinical 

judgement following encounter 

 

 

Trainee requires direct supervision (performed at level expected during 

Core training) 

(Fellow level 3) 

Demonstrates sound radiological procedural skills resulting 

in adequate examination findings. Shows basic clinical 

judgement following encounter 

 

 

Trainee requires minima/indirect supervision  

(performed at the level expected on completion of Core Training) 

(Fellow level 4) 

Demonstrates good radiological procedural skills resulting in 

sound examination findings. Shows good clinical judgement 

following encounter  

 

 

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

independently 

(performed at level expected during Higher Training 

(Fellow level 5) 

Demonstrates excellent and timely radiological procedural 

skills resulting in a comprehensive examination. Shows good 

clinical judgement following encounter 

 

Assessor’s comments – state areas of good practice and areas for development (mandatory field) 
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Trainee’s comments – comment on your performance and any actions required (mandatory field) 

 

 

 

Trainee’s Signature  Assessor’s Signature 
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ภาคผนวกที่  ๖ 

นโยบายการประเมินหลักสูตร (Program Evaluation) การฝกอบรมแพทยประจําบาน 

เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชพีเวชกรรม อนุสาขาภาพวินิจฉัยชัน้สงู 

 

เพ่ือการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรการฝกอบรมอยางตอเน่ืองสม่ําเสมอ และใหเปนไปตามเกณฑ

มาตรฐาน WFME ภาควิชารังสีวิทยาจะดําเนินการประเมินหลักสูตรการฝกอบรม (program evaluation) ซึ่ง

เปนการวางแผนลวงหนาเพ่ือนําขอมูลที่สําคัญจากผูมีสวนไดสวนเสียมาใชในการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรการ

ฝกอบรม โดยหัวขอที่ประเมินจะใช CIPP model (Context, Input, Process, Product) และเครื่องมือที่ใช

คือ แบบสอบถามที่เช่ือถือได แบบสอบถามน้ีประกอบดวย 4 หมวด คือการประเมินโครงการฝกอบรมฯ ใน

ดานบริบท (context), ดานปจจัยนําเขา (input), ดานกระบวนการ (process) และดานผลผลิต (product) 

ทั้งน้ี ภาควิชารังสีวิทยากําหนดใหคณะกรรมการหลักสูตรการฝกอบรมแพทยประจําบาน ภาควิชารังสีวิทยา 

ทําหนาที่กํากับดูแลการฝกอบรมและประเมินหลักสูตรตามกรอบระยะเวลา โดยมีขั้นตอนการดําเนินงาน ดังน้ี 

๑. นําปจจัยที่เกี่ยวของมาประกอบการพิจารณาจัดทําหลักสูตรการฝกอบรม (พันธกิจของ

แผนการฝกอบรม ผลลัพธที่พึงประสงคของการฝกอบรม แผนการฝกอบรม) 

๒. กําหนดแนวทางการฝกอบรม 

๓. กระบวนการทํางาน 

๓.๑. การบริหารหลกัสูตรที่จัดทํา 

๓.๒. การรับสมัครแพทยประจําบาน โดยพิจารณาจากความสัมพันธระหวางการรับสมัครผู

เขารับการฝกอบรมและความตองการของระบบสาธารณสุข 

๓.๓. การฝกอบรม (ขั้นตอนการดําเนินงานของแผนการฝกอบรม พัฒนาการของผูเขารับการ

ฝกอบรม) 

๓.๔. การวัดและประเมินผลการฝกอบรม 

๓.๕. การประเมินหลักสูตร 

๓.๖. การประเมินอาจารย และคณุสมบัติของผูใหการฝกอบรม 

๓.๗. การประกันคุณภาพการฝกอบรม 

๔. วิเคราะหและสรุปผล 

๕. การนําผลการประเมินที่ไดมาใช 

๕.๑. ปรับปรุงการฝกอบรม 

๕.๒. ปรับปรุงหลักสตูร 

๖. จัดทํารายงานการประเมินตนเอง 
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แผนการดําเนนิงานและกรอบระยะเวลาในการประเมินหลักสูตรการฝกอบรม 

หัวขอการประเมิน วิธีการประเมิน แหลงขอมูล กรอบระยะเวลาการ

ประเมิน 

พันธกิจของแผนการฝกอบรม - การประชุมสมัมนา หรือ 

- การเก็บขอมลูโดย

แบบสอบถาม 

- ผูมีสวนไดสวนเสียหลัก 

- ผูมีสวนไดสวนเสียอ่ืนที่

เกี่ยวของ 

ทุก 5 ป 

ผลลัพธการเรยีนรูที่พึง

ประสงค (สมรรถนะ 6 ดาน) 

- การประชุมสมัมนา หรือ 

- การเก็บขอมลูโดย

แบบสอบถาม 

- ผูมีสวนไดสวนเสียหลัก 

- ผูมีสวนไดสวนเสียอ่ืนที่

เกี่ยวของ 

ทุก 1 ป 

ความสัมพันธระหวาง

นโยบายการรับสมัครผูรับ

การฝกอบรมและความ

ตองการของระบบสุขภาพ 

- การประชุมสมัมนา หรือ 

- การเก็บขอมลูโดย

แบบสอบถาม 

- ผูมีสวนไดสวนเสียหลัก 

- ผูมีสวนไดสวนเสียอ่ืนที่

เกี่ยวของ 

ทุก 1 ป 

ขอมูลปอนกลบัเกี่ยวกับการ

ฝกอบรม/หลักสูตร 

- การประชุมสมัมนา หรือ 

- การเก็บขอมลูโดย

แบบสอบถาม 

- ผูมีสวนไดสวนเสียหลัก ทุก 1 ป 

ขอมูลปอนกลบัเกี่ยวกับ

ความสามารถในการ

ปฏิบัติงานของแพทยผูสําเร็จ

การฝกอบรม 

- การประชุมสมัมนา หรือ 

- การเก็บขอมลูโดย

แบบสอบถาม 

- ผูใชบัณฑิต ทุก 1 ป 

แผนการฝกอบรม - การประชุมสมัมนา หรือ 

- การเก็บขอมลูโดย

แบบสอบถาม 

- ผูมีสวนไดสวนเสียหลัก 

- ผูมีสวนไดสวนเสียอ่ืนที่

เกี่ยวของ 

ทุก 1 ป 

คุณสมบัติของอาจารยผูให

การฝกอบรม 

- การประชุมสมัมนา หรือ 

- การเก็บขอมลูโดย

แบบสอบถาม 

- ผูใหการฝกอบรม 

- ผูเขารับการฝกอบรม 

ทุก 1 ป 

สถาบันฝกอบรม (รวม) (ถา

ม)ี 

- การประชุมสมัมนา หรือ 

- การเก็บขอมลูโดย

แบบสอบถาม 

- ผูใหการฝกอบรม 

- ผูเขารับการฝกอบรม 

ทุก 1 ป 

ขอควรปรับปรุง - การประชุมสมัมนา หรือ 

- การเก็บขอมลูโดย

แบบสอบถาม 

- ผูใหการฝกอบรม 

- ผูเขารับการฝกอบรม 

ทุก 1 ป 
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ขั้นตอนการดําเนินงานของ

แผนการฝกอบรม 

- การประชุมสมัมนา หรือ 

- การเก็บขอมลูโดย

แบบสอบถาม 

- ผูใหการฝกอบรม 

- ผูเขารับการฝกอบรม 

ทุก 1 ป 

การวัดและประเมินผล - การประชุมสมัมนา หรือ 

- การเก็บขอมลูโดย

แบบสอบถาม 

- ผูใหการฝกอบรม 

- ผูเขารับการฝกอบรม 

ทุก 1 ป 

พัฒนาการของผูรับการ

ฝกอบรม 

- การประชุมสมัมนา หรือ 

- การเก็บขอมลูโดย

แบบสอบถาม 

- ผูใหการฝกอบรม 

- ผูเขารับการฝกอบรม 

ทุก 1 ป 

ทรัพยากรทางการศึกษา - การประชุมสมัมนา หรือ 

- การเก็บขอมลูโดย

แบบสอบถาม 

- ผูใหการฝกอบรม 

- ผูเขารับการฝกอบรม 

ทุก 1 ป 

 

. 

 

ภาควิชารังสัวิทยาไดกําหนดผูมีสวนไดสวนเสียไวดังนี ้

๑. ผูมีสวนไดสวนเสียหลัก  

๑.๑. อาจารยผูใหการฝกอบรม  

๑.๒. แพทยประจําบานผูรับการฝกอบรม  

๑.๓. ศิษยเกา ไดแก รังสีแพทยที่สาํเร็จการฝกอบรมอนุสาขาภาพวินิจฉัยช้ันสูง จาก

ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร   

๑.๔. ผูใชบัณฑิต อาทิ ผูบังคับบัญชา ผูรวมงานของศิษยเกา 

๒. ผูมีสวนไดสวนเสียอ่ืนทีเ่ก่ียวของ 

๒.๑. โรงพยาบาลตนสังกัดของแพทยประจําบาน หรือสถานปฏิบัติงานของศิษยเการังสี

แพทยธรรมศาสตร  

๒.๒. เจาหนาที่ในภาควิชารังสีวิทยา  

๒.๓. แพทยเฉพาะทางสาขาอ่ืนๆที่ทํางานรวมกับภาควิชารังสีวิทยา  
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ภาคผนวก ๗ 

ประกาศภาควิชารังสีวทิยา คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร 

เร่ือง นโยบายการรับและคัดเลือกแพทยเพือ่เขาศึกษาฝกอบรมแพทยประจําบานของภาควชิารังสวีิทยา 

___________________________ 

   

เพื่อใหการคัดเลือกผูเขารับการฝกอบรมแพทยประจําบานของภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรเปนไปอยางโปรงใส ยุติธรรม และตรวจสอบได ภาควิชาจึงกําหนดนโยบายการรับและ

คัดเลือกแพทยเพื่อเขาศึกษาฝกอบรมแพทยประจําบานสาขารังสีวิทยาวินิจฉัย ดังน้ี 

๑. ภาควิชามีนโยบายรับและคัดเลือกผูรับการฝกอบรมแพทยประจําบานตามวัตถุประสงคและ
คุณลักษณะรังสีแพทยที่พงึประสงคของหลกัสูตรการฝกอบรมแพทยประจําบาน เพือ่ตอบสนอง
ความตองการของประเทศและความตองการดานสุขภาพของสังคม ตลอดจนปญหาสุขภาพในระดับ
นานาชาติ 

๒. การคัดเลือกผูรับการฝกอบรมแพทยประจําบานใหเปนไปตามเกณฑการคัดเลือกผูเขารับการ
ฝกอบรมแพทยประจําบานที่ภาควิชาประกาศกําหนดขึ้นในแตละปการศึกษา โดยกระบวนการ
คัดเลือกผูเขารับการฝกอบรมของภาควิชายดึหลักความเสมอภาค โปรงใส และตรวจสอบได 

๓. ภาควิชากําหนดคุณสมบัติเฉพาะของผูเขารับการฝกอบรมโดยยึดหลกัสําคัญ ๓ ขอ คือ ไมใหเกิด
อันตรายตอผูปวย ไมใหเกิดอนัตรายตอแพทยประจําบานผูรับการฝกอบรม และไมเปนอปุสรรคตอ
การฝกอบรม ทั้งน้ี ภาควิชาจะพจิารณาคัดเลือกผูเขาฝกอบรมที่มีความพิการที่ไมมีผลกระทบตอ
การฝกอบรมและการปฏิบัติงาน 

๔. จํานวนผูเขารับการฝกอบรมจํานวนไมเกินเกณฑที่แพทยสภาและราชวิทยาลัยรังสีแพทยแหง
ประเทศไทยกําหนด และคํานึงถึงความตองการรังสีแพทยของประเทศ 

๕. การรับและคัดเลือกผูเขารับการฝกอบรมใหดําเนินการโดยคณะกรรมการที่ภาควิชารังสีวทิยาแตงต้ัง 
๖. ภาควิชายึดม่ันในความยุติธรรมโปรงใสตรวจสอบไดและมีระบบอุทธรณในการรับเขาและคดัเลือกผู

เขารับการฝกอบรม 
๗. ภาควิชาจะทบทวนนโยบายการรับและคัดเลือกผูเขารับการฝกอบรม จํานวนการรับและ

กระบวนการคัดเลือกเปนระยะ มีกระบวนการรับฟงและพจิารณาขอเสนอแนะของผูมีสวนไดสวน
เสียในการผลิตแพทยประจําบาน 

 

  ประกาศ ณ วนัที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

 

                                                                   (รองศาสตราจารย แพทยหญิงอุทยัรัศม์ิ  เชื่อมรัตนกุล) 

                                   หัวหนาภาควชิารังสีวิทยา 
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