
 
 
 

 
 
 
 
 

 

หลักสูตรการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบ้าน 
เพือ่วุฒบัิตรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวชิาชีพเวชกรรม 

อนุสาขารังสีร่วมรักษาของล าตัว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โดย 
 
 

ภาควชิารังสีวทิยา คณะแพทยศาสตร ์จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย 
และฝ่ายรังสีวทิยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ ์สภากาชาดไทย 

ฉบับ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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๖. แผนการฝึกอบรม/หลกัสตูร ๔ 
๗. การรบัและการคดัเลือกผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม ๑๕  
๘. อาจารยผ์ูใ้หก้ารฝึกอบรม ๑๗  
๙. ทรพัยากรทางการศกึษา ๑๘  
๑๐. การประเมินแผนการฝึกอบรม/หลกัสตูร ๒๐  
๑๑. การทบทวนและการพฒันา ๒๑ 
๑๒. ธรรมาภิบาลและการบรหิารจดัการ ๒๑  
๑๓. การประกนัคณุภาพการฝึกอบรม ๒๒  
 

ภาคผนวก 

ภาคผนวกท่ี ๑    ค าสั่งแตง่ตัง้คณะกรรมการ หลกัสตูรฯ อนสุาขารงัสีรว่มรกัษาของล าตวั ๒๖  
ภาคผนวกท่ี ๒  การด าเนินการฝึกอบรมหลกัสตูรอนสุาขารงัสีรว่มรกัษาของล าตวั ๓๐ 
ภาคผนวกท่ี ๓    ตารางแสดงการจดัประสบการณก์ารเรียนรูแ้ละการประเมินผลตามสมรรถนะหลกั ๓๕ 
 ทัง้ ๖ ดา้น 
ภาคผนวกท่ี ๔    กิจกรรมท่ีท าใหม้ั่นใจไดว้่าเป็นผูเ้ช่ียวชาญในวิชาชีพ ๔๕ 
 (Entrustable profession activity: EPA) 
ภาคผนวกท่ี ๕    เนือ้หาของการฝึกอบรม/หลกัสตูร Medical knowledge and procedural skill  ๕๐ 

 และ Milestones ของแตล่ะชัน้ปี 
ภาคผนวกท่ี ๖    การรบัรองวฒุิบตัรฯ อนสุาขาภาพวินิจฉัยชัน้สงู ใหมี้คณุวฒุิ “เทียบเท่าปรญิญาเอก”   ๖๔ 
ภาคผนวกท่ี ๗    แนวทางการวดัและประเมินผลการฝึกอบรมของแตล่ะชัน้ปี ๖๕ 
ภาคผนวกท่ี ๘    เกณฑก์ารเล่ือนชัน้ตามมิติการประเมินระหว่างการฝึกอบรมของแตล่ะชัน้ปี ๖๙ 
ภาคผนวกท่ี ๙    แบบฟอรม์การประเมินตามเกณฑห์ลกัสตูรอบรมแพทยป์ระจ าบา้น ๗๔ 
 อนสุาขารงัสีรว่มรกัษาของล าตวั ฉบบัปรบัปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒  
ภาคผนวกท่ี ๑๐    การสอบเพ่ือหนงัสือวฒุิบตัรแสดงความรูค้วามช านาญในการประกอบ ๙๐ 

วิชาชีพเวชกรรม อนสุาขารงัสีรว่มรกัษาของล าตวั 
ภาคผนวกท่ี ๑๑ การประเมินและการทบทวนแผนการฝึกอบรมหลกัสตูร ๙๑ 
ภาคผนวกท่ี ๑๒ กลไกและแผนการด าเนินงานในการประเมินแผนการฝึกอบรม/หลกัสตูร ๙๓ 



 

หลกัสตูรการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้นฯ อนสุาขารงัสีรว่มรกัษาของล าตวั   จฬุาลงกรณฯ์  พ.ศ. ๒๕๖๒                                                              ๑ 

เกณฑห์ลักสูตรการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบ้าน 
เพือ่วุฒบัิตรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

อนุสาขารังสีร่วมรักษาของล าตัว 
ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร ์จุฬาลงกรณม์หาวิยาลัย 
และฝ่ายรังสีวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ ์สภากาชาดไทย 

ฉบับ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

๑. ชื่อหลักสูตร 
(ภาษาไทย)  หลกัสตูรการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้นเพ่ือวฒุิบตัรแสดงความรูค้วามช านาญในการ

ประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนสุาขารงัสีรว่มรกัษาของล าตวั 
(ภาษาองักฤษ)  Fellowship Training in Body Interventional Radiology 

 
๒. ชื่อวุฒบัิตร 

ช่ือเตม็ 
(ภาษาไทย) วฒุิบตัรเพ่ือแสดงความรูค้วามช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมอนสุาขารงัสี

รว่มรกัษาของล าตวั 
(ภาษาองักฤษ) Diploma of the Thai Subspecialty Board of Body Interventional   Radiology 
ช่ือยอ่ 
(ภาษาไทย)  วว. รงัสีรว่มรกัษาของล าตวั 
(ภาษาองักฤษ)  Dip. Thai Subspecialty Board of Body Interventional Radiology 

 
๓. หน่วยงานทีรั่บผิดชอบ  

หนว่ยเอกซเรยห์ลอดเลือดและรงัสีรว่มรกัษา ภาควิชา/ฝ่ายรงัสีวิทยา คณะแพทยศาสตร ์
จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ ์ภายใตก้ารก ากบัดแูลของราชวิทยาลยัรงัสีแพทยแ์หง่
ประเทศไทย (ภาคผนวกท่ี ๑) 

 
๔. พันธกิจของแผนการฝึกอบรม/หลักสูตร  

อนสุาขารงัสีรว่มรกัษาของล าตวัเป็นการน าเอาเครื่องมือทางรงัสีวิทยาวินิจฉยัมาชว่ยในการวินิจฉัย
และรกัษาโรค เป็นสาขาท่ีก าลงัมีความเจรญิกา้วหนา้เป็นอยา่งมาก มีหตัถการใหม่ๆ และเครื่องมือใหม่ๆ
เกิดขึน้ตลอดเวลา  ขอบข่ายงานก็กวา้งขวางมากขึน้เรื่อยๆและเก่ียวขอ้งกบัแพทยแ์ทบทกุสาขา ในขณะท่ี
จ านวนแพทยอ์นสุาขารงัสีรว่มรกัษาของล าตวัไมเ่พียงพอตอ่ความตอ้งการของระบบสาธารณสขุของประเทศ  
การฝึกอบรมแพทยอ์นสุาขารงัสีรว่มรกัษาของล าตวัก็ตอ้งใชเ้วลาพอสมควรในการเพิ่มพนูทกัษะของผูเ้ขา้
ฝึกอบรม อาจารยแ์ละเจา้หนา้ท่ีในหนว่ยงานท่ีใหก้ารฝึกอบรมก็ตอ้งมีความพรอ้มทางดา้นทกัษะ ความ



 

หลกัสตูรการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้นฯ อนสุาขารงัสีรว่มรกัษาของล าตวั   จฬุาลงกรณฯ์  พ.ศ. ๒๕๖๒                                                              ๒ 

อตุสาหะ ตลอดจนปรมิาณผูป่้วยและหตัถการท่ีตอ้งมีมากพอเพ่ือใหส้ามารถผลิตแพทยอ์นสุาขารงัสีรว่ม
รกัษาของล าตวัท่ีมีคณุภาพออกสูส่งัคม 

          เน่ืองจากเล็งเห็นความตอ้งการแพทยร์งัสีรว่มรกัษาของล าตวัของระบบสาธารณสขุของประเทศ  
โดยท่ียงัไมมี่สถาบนัใดเปิดการฝึกอบรม และยงัไมมี่หลกัสตูรการฝึกอบรมอยา่งเป็นทางการ  หนว่ยรงัสีรว่ม
รกัษา ภาควิชารงัสีวิทยา  คณะแพทยศาสตรจ์ฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยัไดเ้ริ่มด าเนินการจดัการฝึกอบรม
แพทยป์ระจ าบา้นตอ่ยอดทางดา้นรงัสีรว่มรกัษาของล าตวัตัง้แตปี่ พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยเป็นการอบรมตาม
หลกัสตูรของสถาบนัเอง  มีระยะเวลาการฝึกอบรม ๑ ปี      ตอ่มาทางราชวิทยาลยัรงัสีแพทยแ์หง่ประเทศ
ไทยไดก้ าหนดใหมี้หลกัสตูรรวมของการฝึกอบรมอนสุาขารงัสีรว่มรกัษาของล าตวัขึน้ในปีพ.ศ. ๒๕๔๗ โดย
ก าหนดระยะเวลาการฝึกอบรม ๒ ปี ทางภาควิชารงัสีวิทยาคณะแพทยศาสตรจ์ฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยัก็ได้
เขา้รว่มเป็นสถาบนัฝึกอบรมในหลกัสตูรนีด้ว้ย  และรว่มปรบัปรุงหลกัสตูรทกุ ๕ ปีตามก าหนดของราช
วิทยาลยัรงัสีแพทยแ์หง่ประเทศไทยมาโดยตลอด มีผูส้  าเรจ็การฝึกอบรมทกุปีกระจายกนัออกไปท างานใน
ภมูิภาคตา่งๆทั่วประเทศ 

         ภาควิชารงัสีวิทยา  คณะแพทยศาสตรจ์ฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยัจงึไดด้  าเนินการจดัการฝึกอบรม
แพทยป์ระจ าบา้นอนสุาขารงัสีรว่มรกัษาของล าตวัใหส้อดคลอ้งกบัหลกัสตูรการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้น
เพ่ือวฒุิบตัร แสดงความรูค้วามช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนสุาขารงัสีรว่มรกัษาของล าตวั 
ของราชวิทยาลยัรงัสีแพทยฯ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยก าหนดพนัธกิจดงันี ้   “ให้แพทยท์ีผ่่านการฝึกอบรมมี
ความรู้ความสามารถและทักษะเชิงลึกทีเ่พียบพร้อมทางด้านรังสีร่วมรักษาของล าตัวให้เทยีบเท่า
ระดับสากล โดยมีทักษะและเจตคตทิีด่ ีมีจริยธรรมในวิชาชีพ มีความเอือ้อาทร ใส่ใจในความ
ปลอดภัย โดยยดึผู้ป่วยเป็นศูนยก์ลาง (people-centered health care) บนพืน้ฐานของการดูแลแบบ
องคร์วม (holistic approach) อีกท้ังยังต้องมีการส่ือสารกับผู้ป่วยและญาตอิย่างเหมาะสม บัณฑติ
จะต้องมีความเป็นมืออาชีพในการท างานและมีเจตนารมณท์ีจ่ะพัฒนาปรับปรุงตนเองโดยการ
เรียนรู้จากการปฏิบัตไิปตลอดชีวิตเพือ่ให้มีความรู้อย่างทันยุคทันสมัย ที่ส าคัญจะต้องมีทักษะใน
การปฏิสัมพันธ ์การส่ือสาร และพฤตกิรรมทีเ่หมาะสมต่อเพือ่นร่วมงานท้ังในวิชาชีพของตนเอง
และวิชาชีพอื่นๆ เพือ่ให้สามารถท างานเป็นทมีร่วมกันอย่างสหสาขาได้ เพือ่ให้ผู้ป่วยได้รับ
ประโยชนสู์งสุด อีกท้ังยังต้องถงึพร้อมด้วยจิตส านึกทีจ่ะรับผิดชอบต่อสังคม เพือ่ทีจ่ะท างานให้
สอดคล้องกับความต้องการทางสาธารณสุขของประเทศต่อไป” 

 
๕. ผลลัพธข์องแผนการฝึกอบรม/หลักสูตร 

แพทยท่ี์ส าเรจ็การฝึกอบรมรงัสีรว่มรกัษาของล าตวั ตอ้งสามารถปฏิบตังิานดา้นรงัสีรว่มรกัษาได้
ดว้ยตนเองอยา่งเป็นท่ีไวว้างใจไดข้องสงัคม มีความรูคู้ค่ณุธรรม มีพฤตกิรรมแหง่วิชาชีพท่ีเหมาะสมตอ่ผูป่้วย 
ญาต ิและผูร้ว่มงาน พรอ้มท่ีจะเรียนรูต้อ่เน่ืองดว้ยตนเองเพ่ือกา้วทนัความรูแ้ละเทคโนโลยีท่ีมีการ
เปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา เป็นผูช้  านาญการท่ีสามารถถ่ายทอดความรูแ้ก่ผูอ่ื้น และสามารถมีสว่นรว่ม
ก าหนดแนวทางของระบบสขุภาพได ้ 



 

หลกัสตูรการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้นฯ อนสุาขารงัสีรว่มรกัษาของล าตวั   จฬุาลงกรณฯ์  พ.ศ. ๒๕๖๒                                                              ๓ 

แพทยท่ี์จบการฝึกอบรมเฉพาะทางสาขารงัสีรว่มรกัษาของล าตวั ตอ้งมีผลลพัธก์ารฝึกอบรมท่ีพงึ
ประสงค ์(Intended Learning Outcomes) ครอบคลมุประเดน็ของสมรรถนะ ๖ ดา้น คือ  

๑) ทกัษะและเจตคตใินการบริบาลผูป่้วย (Patient care)  

- สามารถใหค้  าปรกึษาแนะน าเก่ียวกบัตรวจทางภาพรงัสีวินิจฉยั การท าหตัถการ และการรกัษา
ทางดา้นรงัสีรว่มรกัษาของล าตวัแก่ผูป่้วยและแพทยส์าขาอ่ืนไดอ้ยา่งเหมาะสม (Counseling 
and recommendation) โดยยดึถือผูป่้วยเป็นศนูยก์ลางบนพืน้ฐานของการดแูลแบบองคร์วม  

- มีทกัษะในการขอใบยินยอมการรกัษา (Obtaining informed consent) ในกรณีท่ีท าการตรวจ
ดว้ยทางภาพทางรงัสีวิทยาหลอดเลือด และวิธีการรกัษาทางรงัสีรว่มรกัษาของล าตวั 

- มีทกัษะในการเตรียมและดแูลผูป่้วยอยา่งเหมาะสมทัง้ ก่อน ระหว่าง และหลงัท าหตัถการ  
- มีทกัษะในการเฝา้ระวงัภาวะแทรกซอ้นและดแูลรกัษาไดอ้ยา่งเหมาะสม 

๒)   ความรูแ้ละทกัษะทางดา้นรงัสีรว่มรกัษาของล าตวัในทกุระบบของรา่งกายทัง้ในภาวะท่ีไมร่ีบดว่น
และในภาวะฉกุเฉิน (Medical knowledge and technical skill)  
- มีความรูพื้น้ฐานท่ีสามารถประยกุตใ์ชก้บัการอ่าน วิเคราะห ์และรายงานผลภาพวินิจฉยัทางรงัสี

วิทยาหลอดเลือดและรงัสีรว่มรกัษาของล าตวั 

- รูข้อ้บง่ชี ้ขอ้หา้ม ขอ้ดี ขอ้เสีย ความเส่ียง และภาวะแทรกซอ้นท่ีอาจเกิดขึน้ของการรกัษาทาง
รงัสีรว่มรกัษาของล าตวั  

- มีความรูค้วามสามารถในวิชาชีพ และเช่ียวชาญในหตัถการของรงัสีรว่มรกัษาของล าตวัในกลุม่
โรคท่ีตอ้งรูแ้ละควรรูใ้นระดบัท่ีไมซ่บัซอ้นหรือซบัซอ้น 

- มีความรูแ้ละทกัษะในวิชาชีพรวมถึงดา้นอ่ืนๆท่ีสามารถใชด้แูลรกัษาผูป่้วยไดอ้ยา่งครบถว้น ทัง้
ก่อน ระหวา่ง และ หลงัการรกัษา รวมถึงตรวจติดตามผูป่้วยอย่างตอ่เน่ือง 

๓) การเรียนรูแ้ละการพฒันาตนเองจากการปฏิบตังิาน (Practice-based learning and 
improvement)   

- มีความสามารถท่ีจะเรียนรูด้ว้ยตนเองอย่างตอ่เน่ือง รวมถึงเพิ่มพนูประสบการณจ์ากการท างาน  
- สามารถท าการวิจยัเก่ียวกบัรงัสีรว่มรกัษาของล าตวั  

- สามารถวิพากษบ์ทความและงานวิจยัทางการแพทย ์
๔)   ทกัษะปฏิสมัพนัธ ์และการส่ือสาร (Interpersonal and communication skills)  

- ส่ือสารใหข้อ้มลูแก่ผูป่้วยและญาตไิดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ โดยมีเมตตาเคารพการตดัสินใจและ
ศกัดิศ์รีของความเป็นมนษุย ์ไดแ้ก่ 

a. การส่ือสารเก่ียวกบัวิธีการตรวจและรกัษาทางรงัสีวิทยาหลอดเลือดและรงัสีรว่มรกัษา
ของล าตวั 

b. การขอใบแสดงความยินยอม 
c. การส่ือสารเก่ียวกบัขอ้ผิดพลาด ภาวะแทรกซอ้น หรือเหตกุารณไ์มพ่งึประสงค  ์



 

หลกัสตูรการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้นฯ อนสุาขารงัสีรว่มรกัษาของล าตวั   จฬุาลงกรณฯ์  พ.ศ. ๒๕๖๒                                                              ๔ 

- ส่ือสารใหข้อ้มลูโดยการรายงานผลการตรวจกบัทีมดแูลสขุภาพไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

- น าเสนอขอ้มลูผูป่้วย และอภิปรายปัญหาไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

- ถ่ายทอดความรูแ้ละทกัษะใหแ้ก่แพทย ์นิสิตแพทย ์และบคุลากรทางการแพทย ์
- เป็นท่ีปรกึษาและใหค้  าแนะน าทางรงัสีรว่มรกัษาของล าตวัใหแ้ก่แพทย ์นิสิตแพทยแ์ละบคุลากร

อ่ืน 

- มีมนษุยสมัพนัธท่ี์ดี ท างานกบัผูร้ว่มงานทกุระดบัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
- มีทกัษะการส่ือสารใหข้อ้มลูเก่ียวกบัวิธีการตรวจและรกัษาทางรงัสีหลอดเสือด และรงัสีรว่ม

รกัษาของล าตวั รวมทัง้การขอใบแสดงความยินยอม และอธิบายรวมทัง้การเกิดภาวะแทรกซอ้น
หรือเหตกุารณไ์มพ่งึประสงคแ์ก่ผูป่้วย แกญ่าต ิและแพทยแ์ผนกอ่ืนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ โดย
เคารพการตดัสินใจและศกัดิศ์รีของความเป็นมนษุย ์ครบถว้น รวมถึงโอกาสเกิดความผิดพลาด
และภาวะแทรกซอ้น 

- สามารถน าเสนอขอ้มลูผูป่้วยและอภิปรายปัญหาไดอ้ยา่งเหมาะสม 
๕)  มีพฤตกิรรมแหง่วิชาชีพและความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)  
- สามารถปฏิบตังิานทางรงัสีรว่มรกัษาไดด้ว้ยตนเองโดยไม่มีการก ากบัดแูล 

- มีคณุธรรม จรยิธรรม และเจตคตอินัดีตอ่ผูป่้วย ญาต ิผูร้ว่มงาน เพ่ือนรว่มวิชาชีพ และชมุชน  

- มีทกัษะในการบรหิารจดัการ (non-technical skills) 
- มีความสนใจใฝ่รูแ้ละหาความรูต้อ่เน่ืองตลอดชีวิต (continuing professional development) 

- มีทศันคตท่ีิดีตอ่วิชาชีพ  
- มีความรบัผิดชอบตอ่งานท่ีไดร้บัมอบหมาย 

- ค านงึถึงผลประโยชนข์องสว่นรวม 
๖)  การปฏิบตังิานตามระบบ (System-based practice)  

- มีความรูด้า้นการพฒันาคณุภาพทางรงัสีรว่มรกัษา (quality improvement) ไดแ้ก่ ความ
ปลอดภยัทางรงัสี การรายงานอบุตักิารณข์องความเส่ียง กระบวนการดแูลรกัษาและการใช้
เครื่องมือทางรงัสีรว่มรกัษา  

- มีความรูเ้ก่ียวกบัระบบสขุภาพของประเทศ  

- มีสว่นรว่มในระบบพฒันาคณุภาพการดแูลรกัษาผูป่้วย  
- สามารถ ใชท้รพัยากรสขุภาพอยา่งเหมาะสม (cost consciousness medicine) 

 
๖. แผนการฝึกอบรม/หลักสูตร 
 ๖.๑   วิธีการให้การฝึกอบรม 

การฝึกอบรมใชว้ิธีจดัประสบการณก์ารเรียนรูภ้าคทฤษฎีและภาคปฏิบตัิควบคูไ่ปดว้ยกนั ก าหนดเวลา
การฝึกอบรมในภาคปฏิบตัิมากกว่าภาคทฤษฏีโดยใหแ้พทยป์ระจ าบา้นอนุสาขารงัสีร่วมรกัษาของล าตวัมีส่วน
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ร่วมในการบริบาลและรบัผิดชอบผูป่้วยภายในโรงพยาบาลทัง้ในและนอกเวลาราชการตามศกัยภาพและระดบั
การเรียนรู ้รวมทัง้สง่เสรมิใหมี้ความสามารถในการเรียนรูด้ว้ยตนเองอย่างตอ่เน่ือง 
  การฝึกอบรมโดยใช้การปฏิบัติเป็นฐาน (practice-based training) มีส่วนร่วมในการบริบาลและ
รบัผิดชอบผูป่้วยโดยค านึงถึงศกัยภาพและการเรียนรูข้องผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม (trainee-centered) หลกัสตูรจะ
จัดการท างานในภาคปฏิบัติโดยบูรณาการร่วมกับภาคทฤษฎีอย่างเหมาะสม เพ่ือใหผู้เ้ขา้รับการฝึกอบรมมี
ประสบการณใ์นการเรียนรูจ้ากโรคหรือภาวะของผูป่้วย โดยเรียนรูท้กัษะในภาคปฏิบตัิจากแพทยป์ระจ าบา้นอนุ
สาขารงัสีรว่มรกัษาของล าตวัรุน่พ่ีและอาจารย ์และฝึกฝนการคน้ควา้หาความรูท้างทฤษฎีดว้ยตนเองเพิ่มเตมิ 
  หลกัสตูรก าหนดใหมี้การเรียนรูภ้าคทฤษฎีตลอดจนภาคปฏิบตัิขัน้พืน้ฐานในการเรียนปีแรก เพ่ือเป็น
พืน้ฐานส าหรับการฝึกอบรมควบคู่ไปกับการเรียนรู้ภาคปฏิบัติจากงานบริบาลผู้ป่วย การเรียนภาคทฤษฎี
ประกอบดว้ยการเรียนการสอนท่ีจดัขึน้โดยหน่วยรงัสีร่วมรกัษาภายในโรงพยาบาล และสมาคมรงัสีวิทยาหลอด
เลือดและรงัสีรว่มรกัษาไทย หลงัจากปีแรกไปแลว้การเรียนการสอนภาคทฤษฎีส่วนใหญ่จะเป็นในลกัษณะบูรณา
การกับงานบริบาลผูป่้วยในภาคปฏิบตัิโดยมีการสอดแทรกเนือ้หาทางทฤษฎีขณะปฏิบตัิงานตามประเภทของ
หตัถการ รวมทัง้รอยโรคหรือภาวะความผิดปกติของผูป่้วยระหว่างการปฏิบตัิงาน นอกจากนีมี้การน าขอ้มูลและ
ภาพรงัสีวินิจฉัยของผูป่้วย และหตัถการทางรังสีรว่มรกัษาของล าตวั รวมทัง้ภาวะแทรกซอ้นท่ีน่าสนใจมาศึกษา
ร่วมกันในการสอนกลุ่มย่อยในช่วงของการหมุนเวียน หรือสอนกลุ่มใหญ่ใน conference รวมของภาควิชา 
ระหวา่งภาควิชา หรือระหวา่งโรงพยาบาล 
  ในการฝึกอบรมภาคปฏิบตัิ แพทยป์ระจ าบา้นอนสุาขารงัสีรว่มรกัษาของล าตวัจะมีปฎิสมัพนัธแ์ละมี
บทบาทในการใหค้  าปรึกษาแนะน าทางรงัสีรวมรกัษาของล าตวัแก่ผูป่้วยและแพทยใ์นสาขาอ่ืน และปฏิบตัิงาน
เป็นทีมรว่มกบับคุลากรอ่ืนในหน่วยงาน (นกัรงัสีการแพทย ์พยาบาล เจา้หนา้ท่ีธุรการ) และส่ือสารกบัผูป่้วยและ
ญาติเพ่ืออธิบายขัน้ตอนการตรวจ การขอใบยินยอม การแกปั้ญหาท่ีอาจเกิดขึน้กบัผูป่้วยในระหว่างขัน้ตอนการ
เตรียมตวัและการรบัการตรวจหรือรกัษาทางรงัสีรวมรกัษาของล าตวั ตลอดจนทราบถึงระบบการท างานภายใน
หนว่ยงาน ในโรงพยาบาล รวมทัง้ระบบสขุภาพของประเทศ 
  หลกัสตูรก าหนดการสอนภาคทฤษฎีสอดแทรกอยา่งตอ่เน่ือง การสอนโดยอาจารยใ์นหวัขอ้ตามระบบ
ต่างๆ และการสอนโดยแพทยป์ระจ าบา้นอนุสาขารงัสีรว่มรกัษาของล าตวัดว้ยกันเอง ในลกัษณะ topic review 
ในหวัขอ้ท่ีแพทยป์ระจ าบา้นอนสุาขารงัสีรว่มรกัษาของล าตวัเป็นผูเ้ลือกโดยมีอาจารยต์ามระบบเป็นท่ีปรกึษาและ
ใหค้  าวิจารณ ์ซึ่งนอกจากจะเป็นการเพิ่มความรูท้างทฤษฎีแลว้ ยงัเป็นการฝึกการคน้หาความรูเ้ชิงประจกัษ์ดว้ย
ตนเอง คดิวิเคราะหเ์พ่ือท าความเขา้ใจ การสรุปเรื่องเพ่ือน าเสนอ และฝึกทกัษะในการสอนและการส่ือสาร 
  ๖.๑.๑  การเรียนภาคบรรยาย 

๑) การบรรยายในเนือ้หาความรูพื้น้ฐานทางวิทยาศาสตรก์ารแพทยท่ี์สามารถประยกุตใ์ชก้บั
การอ่าน วิเคราะห ์และรายงานผลภาพวินิจฉยัทางรงัสีวิทยาหลอดเลือดและรงัสีรว่มรกัษา 
ของล าตวัส าหรบัแพทยป์ระจ าบา้นอนสุาขารงัสีรว่มรกัษาของล าตวั ชัน้ปีท่ี ๑ และ ๒ 
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๒) การอมรมการใชร้ะบบคอมพิวเตอร ์ในชว่งการปฐมนิเทศนแ์พทยป์ระจ าบา้นใหม่ ส  าหรบั
แพทยป์ระจ าบา้นอนสุาขาฯ ชัน้ปีท่ี ๑ 

๓) การบรรยายเรื่องการท าวิจยั และวิเคราะหท์างสถิติทางการแพทยส์ าหรบัแพทยป์ระจ าบา้น
อนสุาขาฯ ชัน้ปีท่ี ๑ จดัโดยคณะแพทยศาสตร ์จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

๔) การบรรยายในเนือ้หาความรูพื้น้ฐานทางดา้นรงัสีรว่มรกัษาของล าตวั ส าหรบัแพทยป์ระจ า
บา้นอนสุาขาฯ ชัน้ปีท่ี ๑ 

๕) การสอนภาคบรรยายความรูว้ิทยาศาสตรก์ารแพทยพื์น้ฐานเก่ียวกบั radiation safety และ
การบรูณาการทั่วไปทางการแพทย ์ส าหรบัแพทยป์ระจ าบา้นอนสุาขาฯ ชัน้ปีท่ี ๑ 

๖) การสอนบรรยายในหวัขอ้ท่ีเก่ียวกบัรงัสีรว่มรกัษาของล าตวั โดยอาจารยผ์ูใ้หก้ารฝึกอบรม 
ตามตารางการฝึกอบรมในคูมื่อแพทยป์ระจ าบา้นอนสุาขารงัสีรว่มรกัษาของล าตวั 
 

๖.๑.๒  การหมุนเวียนศึกษาและปฏิบัตงิาน (practice-based learning) 
๖.๑.๒.๑  ในช่วงที ่๑ ของการฝึกอบรม (๐-๑๒ เดอืน) ใหแ้พทยป์ระจ าบา้นอนสุาขารงัสีรว่ม
รกัษาของล าตวั 

๖.๑.๒.๑.๑  ปฏิบตังิานในหนว่ยรงัสีรว่มรกัษา  ๔๐-๔๒ สปัดาห ์ 
๖.๑.๒.๑.๒  หมนุเวียนศกึษาและปฎิบตังิานดา้นสาขารงัสีวิทยาวินิจฉัยท่ีเก่ียวขอ้ง 

เชน่ Doppler ultrasonography, CTA และ MRA ๔ สปัดาห ์
๖.๑.๒.๑.๓  ปฏิบตังิานในหนว่ยรงัสีวิทยาวินิจฉยัแผนกผูป่้วยนอก ๖-๘ สปัดาห ์
๖.๑.๒.๑.๔  ปฎิบตังิานดา้นการท าวิจยั ๒-๔ สปัดาห ์

๖.๑.๒.๒ ในช่วงที ่๒ ของการฝึกอบรม (๑๓-๒๔ เดอืน) ใหแ้พทยป์ระจ าบา้นอนสุาขารงัสี
รว่มรกัษาของล าตวั 

๖.๑.๒.๒.๑   ปฏิบตังิานในหนว่ยรงัสีรว่มรกัษา ๓๖-๓๘ สปัดาห ์
๖.๑.๒.๒.๒  ปฏิบตังิานในหนว่ยรงัสีวิทยาวินิจฉยัแผนกผูป่้วยนอก ๖-๘ สปัดาห ์ 
๖.๑.๒.๒.๓   ศกึษาดงูานตา่งสถาบนัทัง้ในประเทศและ/หรือตา่งประเทศท่ีรบัรองโดย

ภาควิชาหรือราชวิทยาลยัฯ ๘-๙ สปัดาห ์
๖.๑.๒.๒.๔   ปฎิบตังิานดา้นการท าวิจยั ๒-๔ สปัดาห ์
 

๖.๑.๓  การน าเสนอ การเข้าร่วมและการร่วมอภิปรายในกิจกรรม Topic presentation, 
Journal club, Interdepartmental conference, Interhospital conference 

 
๖.๑.๔  การศึกษาด้วยตนเอง 

๑) จากส่ือ ต าราตา่งๆ หรือจากวารสารวิชาการ  
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๒) การเขา้ร่วมประชุมทางวิชาการ เช่น การประชุมวิชาการประจ าปีของสมาคมรงัสีวิทยา
หลอดเลือดและรังสีร่วมรักษาแห่งประเทศไทย การประชุมวิชาการประจ าปีของราช
วิทยาลยัรงัสีแพทยแ์หง่ประเทศไทย 

 เพ่ือให้บรรลุถึงผลลัพธ์พึงประสงคเ์ม่ือเสร็จสิน้การฝึกอบรม หลักสูตรไดก้ าหนดให้ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมผา่นประสบการณเ์รียนรูท้ัง้ดา้นทฤษฎีและปฏิบตัิตามระดบัชัน้ปี ในลกัษณะท่ีเป็น competency-based 
ท่ีก าหนดหลักการโดยราชวิทยาลัยฯ โดยมีอาจารยผ์ู้ให้การฝึกอบรมด าเนินการตรวจสอบความถูกต้องให้
ครอบคลมุหวัขอ้หลกัและจดัระดบัความซบัซอ้นดงัรายละเอียดในภาคผนวกท่ี ๒  
 หลักสูตรได้ระบุวิ ธีการฝึกอบรม ให้มีความสอดคล้องกับการประเมินผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
(Evaluation) โดยการบรูณาการร่วมกับวตัถุประสงคก์ารศกึษา (Objective) และการจดัประสบการณก์ารเรียนรู้ 
(Learning experience) ตามไตรยางคก์ารศึกษา (Educational Trilogy: OLE) เพ่ือใหไ้ดผ้ลลพัธต์ามสมรรถนะ
หลกัทัง้ ๖ ดา้น (รายละเอียดแสดงในภาคผนวกท่ี ๓) 
  
กิจกรรมท่ีท าใหม้ั่นใจไดว้า่เป็นผูเ้ช่ียวชาญในวิชาชีพ (Entrustable professional activity: EPA) โดยประกอบดว้ย 
๖ EPA ดงันี ้
EPA ๑  Integrate clinical information, interpret examination and formulate diagnosis of vascular 

and non-vascular diseases  
EPA ๒ Recommend appropriate procedures and implement management plan 
EPA ๓ Obtain informed consent and prepare pre-procedural management 
EPA ๔ Accomplish interventional procedures and post-procedural care 
EPA ๕ Present oral and written reports that document the procedures 
EPA ๖ Collaborate as a member of an interprofessional team 

ความสมัพนัธร์ะหวา่ง EPA และ competency ๖ ดา้น ดงัแสดงในตาราง 

Competency EPA๑ EPA๒ EPA๓ EPA๔ EPA๕ EPA๖ 
Patient care X X X X  X 

Medical knowledge & technical skills X X X X X X 

Interpersonal & communication skills  X X X X X 

Practice based learning & 
improvement 

X X X X X X 

Professionalism  X X X X X 

System-based practice  X  X  X 

 



 

หลกัสตูรการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้นฯ อนสุาขารงัสีรว่มรกัษาของล าตวั   จฬุาลงกรณฯ์  พ.ศ. ๒๕๖๒                                                              ๘ 

 ๖.๒   เนือ้หาสังเขปของการฝึกอบรม/หลักสูตร  
๖.๒.๑   ความรู้ที่เกี่ยวกับรังสีวิทยาวินิจฉัยโรคหลอดเลือด (diagnostic vascular imaging), 

basic vascular anatomy, principles, indications และ contraindications (ภาคผนวกท่ี ๕) 
  ๑)  Vascular imaging 
   ๑.๑) Non-invasive vascular imaging  
    ๑.๑.๑) Doppler ultrasound 
    ๑.๑.๒) CTA  
    ๑.๑.๓) MRA  
   ๑.๒) Diagnostic angiography  

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

    ๑.๒.๒) Patient preparation and patient care 
โดยระดบัศกัยภาพโดยรวม แบง่เป็น 

ระดบัท่ี ๑ : สามารถปฏิบตังิาน ในการเลือก imaging protocol การใช ้contrast agent ใหก้าร 

วินิจฉยัหรือวินิจฉยัแยกโรคไดอ้ย่างเหมาะสม ภายใตก้ารควบคมุของอาจารยอ์ยา่งใกลช้ิด 

ระดบัท่ี ๒ : สามารถปฏิบตังิาน ในการเลือก imaging protocol การใชเ้ครื่องมือและ contrast 

agent ใหก้ารวินิจฉยัหรือวินิจฉยัแยกโรคไดอ้ย่างเหมาะสม ภายใตก้ารชีแ้นะของอาจารย ์

ระดบัท่ี ๓ : สามารถปฏิบตังิาน ในการเลือก imaging protocol การใชเ้ครื่องมือและ contrast 

ใหก้ารวินิจฉัยหรือวินิจฉยัแยกโรคไดอ้ยา่งเหมาะสม โดยอาจขอหรือไมข่อค าชีแ้นะจากอาจารย ์

ระดบัท่ี ๔ : สามารถปฏิบตังิาน ในการเลือก imaging protocol การใชเ้ครื่องมือและ contrast 

ใหก้ารวินิจฉัยหรือวินิจฉยัแยกโรคไดอ้ยา่งเหมาะสมสามารถปฏิบตังิาน และใหก้ารวินิจฉยัหรือ 

วินิจฉยัแยกโรคไดเ้อง และสามารถใหก้ารชีแ้นะหรือควบคมุผูท่ี้มีประสบการณน์อ้ยกวา่ได้ 

 ๒)  โรคหรือภาวะของหลอดเลือดตา่งๆ ท่ีส าคญั  
 

๖.๒.๒  ความรู้ที่เกี่ยวกับเคร่ืองมือ, อุปกรณ์ และเภสัชภัณฑท์ี่เกี่ยวข้องทางรังสีร่วมรักษา
ของล าตัว (common equipments and medicines in interventional radiology) (ภาคผนวกท่ี ๕) 

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

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

drainage catheters), biopsy devices, ablation devices  
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โดยระดบัศกัยภาพความรูเ้ก่ียวกบัเครื่องมือและอปุกรณ ์แบง่เป็น 
              ระดบัท่ี  ๑  : มีความรูพื้น้ฐาน แตไ่มส่ามารถปฏิบตังิาน ในการเลือกใชเ้ครื่องมือ, อปุกรณ ์และเภสชั
ภณัฑไ์ดอ้ยา่งเหมาะสม ภายใตก้ารควบคมุของอาจารยอ์ยา่งใกลช้ิด 
              ระดบัท่ี  ๒  : สามารถปฏิบตังิาน ในการเลือกใชเ้ครื่องมือ, อปุกรณ ์และเภสชัภณัฑไ์ดอ้ยา่งเหมาะสม 
ภายใตก้ารควบคมุของอาจารยอ์ย่างใกลช้ิด 
              ระดบัท่ี  ๓  : สามารถปฏิบตังิาน ในการเลือกใชเ้ครื่องมือ, อปุกรณ ์และเภสชัภณัฑไ์ดอ้ยา่งเหมาะสม 
ภายใตก้ารชีแ้นะของอาจารยเ์ม่ือตอ้งการ 
              ระดบัท่ี  ๔  : สามารถปฏิบตังิาน ในการเลือกใชเ้ครื่องมือ, อปุกรณ ์และเภสชัภณัฑไ์ดเ้องอยา่ง
เหมาะสม โดยไมต่อ้งก ากบัดแูล 
              ระดบัท่ี  ๕  : สามารถปฏิบตังิาน ในการเลือกใชเ้ครื่องมือ, อปุกรณ ์และเภสชัภณัฑไ์ดเ้องอยา่ง
เหมาะสม และสามารถใหก้ารชีแ้นะหรือควบคมุผูท่ี้มีประสบการณน์อ้ยกวา่ได  ้  
 

๖.๒.๓  หัตถการทางรังสีร่วมรักษาของล าตัวต่างๆ ทีส่ าคัญ รวมท้ัง anatomy, basic 
principles, indications, contraindications และ complications (ภาคผนวกท่ี ๕) 

 ๑)  Vascular interventional procedures 
   ๑.๑)   Arterial system 
     ๑.๑.๑) Visceral 
     ๑.๑.๒) Peripheral 
    ๑.๑.๓) Aortic intervention 
   ๑.๒)   Venous system 
    ๑.๒.๑) Central venous catheters 
    ๑.๒.๒) Venous interventions 
    ๑.๒.๓) Hemodialysis access interventions 
 ๒)  Non-vascular interventional procedure 
  ๒.๑)  Percutaneous aspiration and biopsy 
  ๒.๒)  Percutaneous drainage 
  ๒.๓)  Biliary intervention 
  ๒.๔)  Percutaneous tumor ablation 
  ๓)  Complications of interventional procedure 
  ๓.๑)   Arterial system 
   ๓.๒)   Venous system 
   ๓.๓)   Non-vascular  
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โดยศกัยภาพโดยรวมของหตัการทางรงัสีรว่มรกัษา แบง่เป็น  
ระดบัท่ี  ๑  : มีความรูพื้น้ฐาน แตไ่มส่ามารถท าหตัถการได ้ภายใตก้ารควบคมุของอาจารยอ์ย่างใกลช้ิด 
ระดบัท่ี  ๒  : สามารถท าหตัถการได ้ภายใตก้ารควบคมุของอาจารยอ์ยา่งใกลช้ิด 
ระดบัท่ี  ๓  : สามารถท าหตัถการได ้ภายใตก้ารชีแ้นะของอาจารยเ์ม่ือตอ้งการ 
ระดบัท่ี  ๔  : สามารถท าหตัถการไดเ้อง โดยไมต่อ้งก ากบัดแูล 
ระดบัท่ี  ๕  : สามารถท าหตัถการไดเ้อง และสามารถใหก้ารชีแ้นะหรือควบคมุผูท่ี้มีประสบการณน์อ้ยกว่า

ได ้
 

๖.๒.๔ ความรู้ด้านการบูรณาการท่ัวไป 
  แพทยป์ระจ าบา้นอนุสาขารงัสีร่วมรกัษาของล าตวัไดร้บัมอบหมายใหศ้กึษาหาความรูด้า้นงาน

ระบบท่ีเก่ียวขอ้งและความรูบ้รูณาการทั่วไปทางการแพทย ์และตอ้งปฏิบตังิานใหเ้ขา้กบัระบบของหน่วยงาน ของ
โรงพยาบาล และระบบสุขภาพของประเทศ โดยมีเป้าประสงคใ์หแ้พทยป์ระจ าบา้นอนุสาขารงัสีร่วมรกัษาของ
ล าตวัทกุชัน้ปีมีคณุสมบตัดิงันี ้

   ๑)   Professionalism 
การบรบิาลโดยมีผูป่้วยเป็นศนูยก์ลาง (Patient-centered care)  
๑.๑)  การยดึถือประโยชนข์องผูป่้วยเป็นหลกั 
๑.๒) การรกัษาความนา่เช่ือถือแก่ผูป่้วย และสงัคม 

- ใหก้ารรกัษาดแูลผูป่้วยท่ีเป็นไปตามมาตรฐาน เพ่ือใหเ้กิดประโยชนแ์ละความ
ปลอดภยัแก่ผูป่้วย 

- ใหข้อ้มลูท่ีเป็นความจรงิแก่ผูป่้วย รกัษาความลบัและเคารพในสิทธิผูป่้วย 
- มีความสามารถในการปรบัตวัและจดัการสภาวะหรือเหตกุารณท่ี์ไม่คาดคิดไวก้่อน 

- มีทกัษะดา้นการส่ือสารและการสรา้งความสมัพนัธร์ะหวา่งบคุคล ซึ่งรวมถึงการ
ใหเ้กียรตแิละยอมรบัเพ่ือนรว่มวิชาชีพ เพ่ือนรว่มงาน ผูป่้วย และญาต ิ

๒)  พฤตนิิสยั 

- การตรงตอ่เวลา 

- ความรบัผิดชอบตอ่ผูป่้วย และงานท่ีไดร้บัมอบหมาย  
- มีบุคลิกภาพอนัเป็นท่ีน่าศรทัธา รวมถึงการแต่งกายใหเ้หมาะสมกับกาลเทศะ การ

วางตวัและการแสดงความคดิเห็นไดเ้หมาะสมกบับทบาทและหนา้ท่ี 

- แสดงออกถึงการเคารพสิทธิ คณุคา่ และศกัดิศ์รีของผูป่้วย  
- ปฏิบตัติามมาตรฐานดา้นคณุธรรมจรยิธรรมทางการแพทย ์

- แสดงออกถึงความกระตือรือรน้มุ่งมั่นพฒันาตนเองและเรียนรูอ้ย่างต่อเน่ืองตลอด
ชีวิต 
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 ๓)  จรยิธรรมทางการแพทย ์(Medical ethics) 
๓.๑   มีความซ่ือสตัยส์จุรติตอ่ตนเองและวิชาชีพ เช่น การหลีกเล่ียงการรบัผลประโยชน์

สว่นตวั รวมถึงการรบัของจากบรษิัทผลิตภณัฑท์างการแพทย ์
๓.๒   ปกปอ้งและพิทกัษส์ิทธิประโยชนข์องผูป่้วย 
๓.๓   เคารพใหเ้กียรตใินความคดิเห็นของผูป่้วย  

- ในกรณีท่ีผูป่้วยไมเ่ห็นดว้ยหรือปฏิเสธการรกัษา  
-  กรณีญาติและผู้ ป่ วยร้องขอตามสิท ธิ  แต่ผู้ ป่ วยอยู่ ในสภาวะ ท่ี ไม่ มี

ความสามารถในการตดัสินใจ ตอ้งสามารถเลือกผูต้ดัสินใจแทนผูป่้วยได ้
-  ใหค้  าแนะน าท่ีเหมาะสมในกรณีท่ีผูป่้วยรอ้งขอการรกัษาท่ีไมมี่ประโยชนห์รือมี

อนัตราย 
๓.๔   การรกัษาความลบัและการเปิดเผยขอ้มลูผูป่้วย 
๓.๕   การประเมินขีดความสามารถ และรบัผิดชอบตอ่ขอ้ผิดพลาดของตนเอง 

  ๔)  การเรียนรูอ้ยา่งตอ่เน่ืองตลอดชีวิต 

- การก าหนดความตอ้งการในการเรียนรูข้องตนเอง 

- การคน้ควา้ความรู ้และประเมินความนา่เช่ือถือไดด้ว้ยตนเอง 
- การประยกุตค์วามรูท่ี้คน้ควา้กบัปัญหาของผูป่้วยไดอ้ยา่งเหมาะสม 

- การวิเคราะหแ์ละวิจารณบ์ทความทางวิชาการ 

- การเขา้รว่มกิจกรรมวิชาการอยา่งสม ่าเสมอ 
- การใช ้electronic databases และการใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอรใ์นการเรียนรู ้

- การถ่ายทอดความรูแ้ก่แพทย์ บุคลากรทางการแพทย  ์นิสิต นักศึกษา ผูป่้วยและ
ญาต ิ

๕)  System-based practice  

- เขา้ใจระบบสขุภาพและการพฒันาสาธารณสขุของชาติ 
- เขา้ใจระบบประกนัสขุภาพ เชน่ ระบบประกนัสขุภาพ ระบบประกนัสงัคม   
      ระบบสวสัดกิารการรกัษาพยาบาลของขา้ราชการ ระบบประกนัชีวิต  

- มีสว่นรว่มในการประกนัคณุภาพ และกระบวนการ hospital accreditation 
- ประเมินประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของการดแูลรกัษา 

- เขา้ใจ cost consciousness medicine 

- เขา้ใจความรูก้ฎหมายทางการแพทย ์
- เขา้ใจนโยบายการใชย้าระดบัชาติ เชน่ องคก์ารอาหารและยา บญัชียาหลกัแหง่ชาติ 

เป็นตน้ 
 ๖)  Practice-based learning 
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- ทกัษะและจรยิธรรมในการวิจยั 

- ทกัษะการดแูลผูป่้วยแบบทีมสหวิชาชีพ 

- เรียนรูก้ารลงรหสัโรค และรหสัหตัถการ 
- มีความรูใ้นการปอ้งกนัและควบคมุการติดเชือ้ในโรงพยาบาล 

- การประเมินความพอใจของผูป่้วย 
- การมีส่วนร่วมในองคก์ร เช่น ภาควิชา/แผนก/กลุ่มงาน โรงพยาบาล/สถาบนั ราช

วิทยาลยัฯ เป็นตน้ 
 

๖.๓   การท าวิจัย 
๖.๓.๑   การท างานวิจัย เพ่ือวฒุิบตัรฯ อนสุาขารงัสีรว่มรกัษาของล าตวั 

๖.๓.๑.๑  ข้ันตอนการท างานวิจัย  แพทยป์ระจ าบา้นอนสุาขารงัสีรว่มรกัษาของล าตวัตอ้ง
ท างานวิจยั ไดแ้ก่ งานวิจยัแบบ retrospective, prospective หรือ cross sectional อยา่งนอ้ย ๑ เรื่อง 
หรือท า systematic review หรือ meta-analysis ๑ เรื่อง ในระหวา่งการปฏิบตังิาน ๒ ปี โดยเป็นผูว้ิจยั
หลกั งานวิจยัดงักลา่วตอ้งประกอบดว้ยหวัขอ้หลกัดงันี ้

i. จดุประสงคข์องการวิจยั 
ii. วิธีการวิจยั 
iii. ผลการวิจยั 
iv  การวิจารณผ์ลการวิจยั 
v  บทคดัยอ่ 

๖.๓.๑.๒  ขอบเขตความรับผิดชอบ 
   เน่ืองจากความสามารถในการท าวิจยัดว้ยตนเองเป็นสมรรถนะหนึ่งท่ีแพทยป์ระจ าบา้น

อนสุาขารงัสีรว่มรกัษาของล าตวัตอ้งบรรลตุามหลกัสตูรฯ ฉบบัปรบัปรุง พ.ศ.๒๕๖๒ และ ผลงานวิจยั
ฉบบัสมบูรณเ์ป็นองคป์ระกอบหนึ่งของการประเมินคุณสมบตัิผูท่ี้จะไดร้บัวุฒิบตัรฯ เม่ือสิน้สุดการ
ฝึกอบรม ดงันัน้ สถาบนัฝึกอบรมจะมีการเตรียมความพรอ้มใหก้บัแพทยป์ระจ าบา้นอนสุาขารงัสีรว่ม
รกัษาของล าตวั ตัง้แตก่ารเตรียมโครงรา่งการวิจยัไปจนสิน้สดุการท างานวิจัย และจดัท ารายงานวิจยั
ฉบบัสมบูรณเ์พ่ือน าส่งราชวิทยาลัยฯ และมีการรายงานช่ืองานวิจัย อาจารยท่ี์ปรึกษา และความ
คืบหนา้ของงานวิจยั ตามกรอบเวลาท่ีก าหนดไปยงัราชวิทยาลยัฯ 

๖.๓.๑.๓   คุณลักษณะของงานวิจัย 
i. เป็นผลงานท่ีริเริ่มใหม่ หรือเป็นงานวิจยัท่ีใชแ้นวคิดท่ีมีการศึกษามาก่อนทัง้ในและ
ตา่งประเทศ แตน่ ามาดดัแปลงหรือท าซ า้ในบริบทของสถาบนั 
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ii. แพทยป์ระจ าบา้นอนสุาขารงัสีรว่มรกัษาของล าตวัและอาจารยผ์ูด้  าเนินงานวิจยัทกุ
คน ไดผ้่านการอบรมดา้นจริยธรรมการวิจยัในคน และ good clinical practice 
(GCP) 

iii. งานวิจัยทุกเรื่องตอ้งไดร้ับการอนุมัติจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยฯ  ของ
สถาบนั 

iv. งานวิจยัทุกเรื่อง ควรด าเนินภายใตข้อ้ก าหนดของ GCP หรือระเบียบวิจยัท่ีถูกตอ้ง
และเหมาะสมกบัค าถามวิจยั 

v. ควรใชภ้าษาองักฤษในการน าเสนอผลงานวิจยัฉบบัสมบรูณโ์ดยเฉพาะในบทคดัยอ่ 
๖.๓.๑.๔  ส่ิงทีต่้องปฏิบัตสิ าหรับการด าเนินการวิจัยทีเ่กี่ยวข้องกับผู้ป่วย 

i. เม่ือไดร้บัการอนมุตัจิากคณะกรรมการจรยิธรรมการวิจยัแลว้ ตอ้งด าเนินการท าวิจยั
ตามขอ้ตกลงโดยเครง่ครดั รวมถึงมีการลงนามในเอกสารชีแ้จงผูป่้วยหรือผูแ้ทน
เพ่ือใหย้ินยอมเขา้รว่มวิจยั โดยเฉพาะในกรณีของ randomized control trial หรือ 
prospective  study 

ii. หากเกิดกรณีอ่ืนนอกเหนือการคาดการณ ์ใหร้ีบปรกึษาอาจารยท่ี์ปรกึษา
โครงการวิจยั หรือคณะกรรมการจรยิธรรมการวิจยั กรณีท่ีไมส่ามารถปรกึษาได ้ให้
ยอ้นกลบัไปใชห้ลกัพืน้ฐาน ๓ ขอ้ ของจรยิธรรมทางการแพทยใ์นการตดัสินใจ คือ 
๑)  การถือประโยชนส์ุขของผูป่้วยเป็นหลกั และการไม่ก่อใหเ้กิดความทุกขท์รมาน

กบัผูป่้วย 
๒)  การเคารพสิทธิของผูป่้วย 
๓)  การยึดมั่นในหลักความเสมอภาคของทุกคนในสังคมท่ีจะไดร้ับบริการทาง

การแพทย ์ตามมาตรฐาน  
๖.๓.๑.๕  กรอบการด าเนินงานวิจัย ในเวลา ๒ ปี (ไม่น้อยกว่า ๒๔ เดือนของการ

ฝึกอบรม)  
 ระยะเวลาประมาณการ ดงันี ้  

เดือนท่ี  ประเภทกิจกรรม 
๔ จดัเตรียมค าถามวิจยัและตดิตอ่อาจารยท่ี์ปรกึษา 
๖ จดัท าโครงรา่งงานวิจยั 
๘ ขออนมุตัจิากคณะกรรมการจรยิธรรมการวิจยั และ ขอทนุสนบัสนนุงานวิจยัจากแหล่งทนุทัง้

ภายในและนอกสถาบนั (หากมี) 
๑๘ จดัท ารายงานวิจยัฉบบัรา่งใหอ้าจารยท่ี์ปรกึษาปรบัแกไ้ข 
๒๑ สง่รายงานวิจยัฉบบัสมบรูณต์อ่สถาบนั เพ่ือสง่ตอ่ไปยงัราชวิทยาลยัฯ ใหท้  าการประเมินผล 

ส าหรบัประกอบคณุสมบตักิารเขา้สอบเพ่ือวฒุิบตัรภาคปฏิบตัขิัน้สดุทา้ย 
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๒๒ เสนอผลงานวิจยัปากเปลา่ตอ่ราชวิทยาลยั หรือ คณะอนกุรรมการฝึกอบรมและสอบฯอนสุาขา
รงัสีรว่มรกัษาของล าตวั หรือสมาคมวิชาชีพ 

๒๓ สง่งานวิจยัแบบรูปเลม่ตอ่คณะอนกุรรมการฝึกอบรมและสอบฯอนสุาขารงัสีรว่มรกัษาของล าตวั 
    

๖.๓.๒  การรับรอง วุฒบัิตรอนุสาขารังสีร่วมรักษาของล าตัวให้มีคุณวุฒ ิ“เทียบเท่าปริญญาเอก”  
การรบัรองคุณวุฒิหรือวุฒิการศึกษา วุฒิบตัร (วว.) อนุสาขารงัสีร่วมรกัษาของล าตัวให้ 

“เทียบเท่าปริญญาเอก” นัน้ ภาควิชา/ฝ่ายรงัสีวิทยา คณะแพทยศาสตร ์จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 
โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ ์สภากาชาดไทยไดใ้หก้ารสนบัสนนุและมีความพรอ้มส าหรบัคณุวฒุิหรือวฒุิ
การศกึษาดงักล่าว แตก็่ถือเป็นสิทธิส่วนบคุคลและตามความสมคัรใจของแพทยป์ระจ าบา้นอนสุาขา
รงัสีรว่มรกัษาของล าตวัแตล่ะรายดว้ย หากแพทยป์ระจ าบา้นอนสุาขารงัสีรว่มรกัษาของล าตวัมีความ
ประสงคด์งักลา่ว ตนเองจะตอ้งแจง้ใหท้ราบเป็นลายลกัษณอ์กัษรก่อนว่าจะรบัการฝึกอบรมท่ีมีโอกาส
ไดร้ับทั้ง วว.และการรับรองวุฒิดังกล่าวให้ “เทียบเท่าปริญญาเอก” กรณีนีผู้้เข้าอบรมจะต้องมี
ผลงานวิจยัโดยท่ีเป็นผูว้ิจยัหลัก และผลงานนัน้ตอ้งตีพิมพใ์นวารสารท่ีเป็นท่ียอมรบั  (รายละเอียด
แสดงในภาคผนวกท่ี ๖) 

   
๖.๔   จ านวนปีการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า ๒ ปี  

 
๖.๕  การบริหารการจัดการฝึกอบรม 

  คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรฯ ไดร้บัแตง่ตัง้จากภาควิชาฯ (ภาคผนวกท่ี ๑) มีอ านาจและหนา้ท่ีใน
การบริหารจัดการ ก ากับดูแลในแต่ละขัน้ตอนของการฝึกอบรม ประสานงาน และประเมินผลหลักสูตร โดย
ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ มีคุณสมบตัิเป็นแพทยซ์ึ่งไดร้บัวุฒิบตัรหรือหนังสืออนุมัติเพ่ือแสดง
ความรูค้วามช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมอนสุาขารงัสีรว่มรกัษาของล าตวั และปฏิบตังิานในสาขารงัสี
รว่มรกัษาของล าตวัเป็นระยะอยา่งนอ้ย ๕ ปี 
  คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรฯ มีการประชมุปรกึษาหารือกันอย่างสม ่าเสมอและจดัท ารายงานการ
ประชมุทกุครัง้ ท าการวิเคราะหผ์ลการด าเนินงานตามปัจจยัคณุภาพตา่งๆ เพ่ือปรบัปรุงแผนการฝึกอบรมส าหรบั
การฝึกอบรมในรุ่นต่อๆไป และจัดท ารายงานผลการด าเนินงานเสนอต่อคณะกรรมการบริหารภาควิชาทุกปี
การศกึษา  
  คณะกรรมการบริหารหลกัสตูรจะด าเนินการจดัการฝึกอบรมใหส้อดคลอ้งไปกบัเกณฑก์ารฝึกอบรม
แพทยป์ระจ าบา้นอนสุาขารงัสีรว่มรกัษาของล าตวัของราชวิทยาลยัรงัสีแพทยแ์หง่ประเทศไทย ทัง้ในสว่นกิจกรรม
วิชาการ การรบัผิดชอบงานบริการ รวมถึงการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการท่ีเก่ียวข้องกับการฝึกอบรม ตาม
เง่ือนไขท่ีระบกุฎเกณฑใ์นคูมื่อแพทยป์ระจ าบา้นอนสุาขารงัสีรว่มรกัษาของล าตวั 
  กฎระเบียบเรื่องชั่วโมงการท างาน และการลาพกั เช่น การลาพกัผ่อน การลาคลอดบตุร การเจ็บป่วย 
การเกณฑท์หาร การถูกเรียกฝึกก าลังส ารอง หรือ การศึกษาดูงานนอกแผนการฝึกอบรม /หลักสูตร รวมทั้ง
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ข้อก าหนดการก าหนดการฝึกอบรมทดแทนในกรณีท่ีผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีการลา ให้เป็นไปตามระเบียบ
สภากาชาดไทยวา่ดว้ยการบรหิารงานบคุลากรชั่วคราวสภากาชาดไทย พ.ศ .๒๕๔๔ และระเบียบสภากาชาดไทย
ว่าดว้ยการลาของเจา้หนา้ท่ีและลูกจา้งประจ า พ.ศ. ๒๕๓๘ (ซึ่งใหย้ึดฉบบัปรบัปรุงแกไ้ขเพิ่มเติมล่าสุดคือฉบบั 
พ.ศ. ๒๕๕๖) ท่ีระบใุนคูมื่อแพทยป์ระจ าบา้นอนสุาขารงัสีรว่มรกัษาของล าตวั 
  ค่าตอบแทนผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมรวมถึงการปฏิบตัิงานนอกเวลาราชการ ใหเ้ป็นไปตามกฎระเบียบ
ของทางโรงพยาบาลจฬุาลงกรณ ์สภากาชาดไทย  
  โดยสรุป สภาวะการปฏิบตังิาน มีดงัตอ่ไปนี ้

 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะไดเ้ข้าร่วมกิจกรรมวิชาการ (รวมถึงการปฏิบัติงานนอกเวลาท าการ) ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการฝึกอบรม โดยมีการระบเุวลาและแนวปฏิบตัอิยา่งชดัเจน 

 ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมจะตอ้งผ่านการอบรมอย่างนอ้ยรอ้ยละ 80 ของระยะเวลาการฝึกอบรมตาม
หลกัสตูรฯ (2 ปี) จงึจะไดร้บัการพิจารณาสง่สอบเพ่ือวฒุิบตัรฯ 

 หากมีระยะเวลาท่ีเขา้ฝึกอบรมจรงินอ้ยกวา่รอ้ยละ 80 ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมจะตอ้งเขา้รบัการฝึกอบรม
เพิ่มเตมิตามหลกัเกณฑใ์นการตดัสินใจใหฝึ้กอบรมเพิ่มเตมิ/ยตุกิาร 

 หลกัเกณฑใ์นการลาพกัและการศึกษาดงูานนอกแผนการฝึกอบรม/หลกัสูตร ใหเ้ป็นไปตามระเบียบ
ของทางโรงพยาบาลจฬุาลงกรณ ์สภากาชาดไทย  

 ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมจะไดร้บัค่าตอบแทนท่ีเหมาะสม โดยผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมท่ีมีตน้สงักดัจะไดร้บั
เงินเดือนจากตน้สังกัด ผู้เข้ารับการฝึกอบรมท่ีไม่มีตน้สังกัดจะได้รับเงินเดือนจากโรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ ์สภากาชาดไทย ค่าตอบแทนอ่ืนๆ (ค่าเวรนอกเวลาท าการ ค่าตอบแทน๕ลินิกพิเศษ) 
โรงพยาบาบาลจฬุาลงกรณ ์สภากาชาดไทย เป็นผูร้บัผิดชอบ 

 ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมจะไดร้บัการจดัสิ่งแวดลอ้มท่ีเหมาะสม ดงัเช่น สิทธิในการรกัษาพยาบาลและ
การปอ้งกนัสง่เสรมิสขุภาพ ระบบสารสนเทศนใ์นโรงพยาบาล การเขา้ถึงแหลง่สนบัสนนุทางวิชาการ
และสนัทนาการ ท่ีพกัอาศยัและสวสัดกิารอ่ืน  
   

๖.๖   การวัดและประเมินผล  
               การวดัและประเมินผลผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม ประกอบดว้ย  

๖.๖.๑  แจ้งกระบวนการวัดและประเมินผลให้ผู้รับการฝึกอบรม (รายละเอียดแสดงคูมื่อแพทย์
ประจ าบา้นอนสุาขารงัสีรว่มรกัษาของล าตวั)  
 แจง้กระบวนการวดัและประเมินผลใหผู้ร้บัการฝึกอบรมรบัทราบก่อนการฝึกอบรม   
 มีการตรวจสอบความถกูตอ้งของการวดัและการประเมินผล    
 มีกระบวนการของการอทุธรณห์ากผูร้บัการฝึกอบรมรอ้งขอ    

 
๖.๖.๒  การวัดและประเมินผลระหว่างการฝึกอบรม  



 

หลกัสตูรการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้นฯ อนสุาขารงัสีรว่มรกัษาของล าตวั   จฬุาลงกรณฯ์  พ.ศ. ๒๕๖๒                                                              ๑๖ 

 การประเมินระหว่างการฝึกอบรม   
ภาควิชา/ฝ่ายรงัสีวิทยา คณะแพทยศาสตร ์จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั โรงพยาบาล

จฬุาลงกรณ ์สภากาชาดไทยจดัใหมี้การประเมินแพทยป์ระจ าบา้นอนสุาขารงัสีรว่มรกัษาของล าตวัท่ีเขา้รบัการ
ฝึกอบรมระหวา่งการฝึกอบรม ครอบคลมุทัง้ดา้นความรู ้ทกัษะ เจตคติ และกิจกรรมทางการแพทย ์ในมิติ
ตา่ง ๆ ดงันี ้(ภาคผนวกท่ี๗, ๘ และ ๙) 

มิตท่ีิ ๑   ประเมินสมรรถนะ EPA โดยอาจารยผ์ูฝึ้กอบรมตามท่ีก าหนดในหลกัสตูร    
มิตท่ีิ ๒   การรายงานผลการสอบจดัโดยสถาบนั  (ผา่น / ไมผ่า่น)   
มิตท่ีิ ๓   การรายงานประสบการณเ์รียนรูจ้ากผูป่้วย (portfolio)  
มิตท่ีิ ๔   การรายงานประสบการณว์ิจยั  
มิตท่ีิ ๕   การรว่มกิจกรรมประชมุวิชาการทางรงัสีรว่มรกัษาของล าตวั  
มิตท่ีิ ๖   การรายงานประสบการณเ์รียนรูจ้ากการ counselling, non-technical skills  และ   
  workshop   
มิตท่ีิ ๗   การประเมินสมรรถนะดา้น professionalism และ interpersonal and  communication 

skills โดยอาจารยแ์ละผูร้ว่มงาน (multi-source feedback)  
 
๖.๖.๓  เกณฑก์ารเล่ือนช้ันปีและแนวทางการด าเนินการ  

๖.๖.๓.๑  เกณฑก์ารเล่ือนชัน้ปี ประกอบดว้ย  
o การบนัทกึขอ้มลู portfolio ในแตล่ะการหมนุปฏิบตังิาน (rotation) ท่ีเป็นไป

ตามท่ีราชวิทยาลยัฯ ก าหนด (ภาคผนวกท่ี ๗)  
o ผลการประเมินผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมในมิติ ๑-๗ ท่ีเป็นไปตามท่ีราชวิทยาลยัฯ

ก าหนด (ภาคผนวกท่ี ๘)  
๖.๖.๓.๒  แนวทางการด าเนินการบนัทึกขอ้มลูการประเมินแพทยป์ระจ าบา้นอนสุาขารงัสี

รว่มรกัษาของล าตวัท่ีเขา้รบัการฝึกอบรม ท าโดย  
o ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม ท าการบนัทกึขอ้มลูในสว่นท่ีเก่ียวขอ้ง ลงใน portfolio ตามท่ี

ก าหนดในแตล่ะการหมนุปฏิบตังิาน  
o ภาควิชา/ฝ่ายรงัสีวิทยา คณะแพทยศาสตร ์จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั โรงพยาบาล

จฬุาลงกรณ ์สภากาชาดไทยจะท าการบนัทกึขอ้มลูการประเมินแพทยป์ระจ าบา้น
อนสุาขารงัสีรว่มรกัษาของล าตวัท่ีเขา้รบัการฝึกอบรมในมิตท่ีิ ๑-๗ ทัง้รายบคุคล
และรายสถาบนั สง่ไปท่ีราชวิทยาลยัฯ เพ่ือรายงานผลไปยงัคณะกรรมการฝึกอบรม
และสอบฯ ตามท่ีก าหนด   

 
๖.๖.๔  การวัดและประเมินผลเพือ่วุฒบัิตรฯ  

        การสอบเพือ่วุฒบัิตร  



 

หลกัสตูรการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้นฯ อนสุาขารงัสีรว่มรกัษาของล าตวั   จฬุาลงกรณฯ์  พ.ศ. ๒๕๖๒                                                              ๑๗ 

๖.๖.๔.๑ ผู้เข้ารับการประเมินการสอบเพือ่วุฒบัิตรฯ    
ในการประเมินวฒุิบตัรแสดงความรูค้วามช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนสุาขารงัสีรว่มรกัษา

ของล าตวันัน้  ผูเ้ขา้รบัการประเมินตอ้งเป็นผูท่ี้ไดร้บัใบอนญุาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมตามพระราชบญัญตัิ
วิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๒๕ และจะตอ้งมีคณุสมบตัิครบถว้นดงัตอ่ไปนี ้  

o คุณสมบัตผู้ิมีสิทธิ์เข้าสอบ   
 ผา่นการฝึกอบรมตามหลกัสตูรการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้นเพ่ือวฒุิบตัรแสดงความรู้

ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนสุาขารงัสีรว่มรกัษาของล าตวั ไมน่อ้ย
กวา่รอ้ยละ ๘๐ ของระยะเวลาการฝึกอบรม และภาควิชา/ฝ่ายรงัสีวิทยา คณะ
แพทยศาสตร ์จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ ์สภากาชาดไทย
เห็นสมควรใหเ้ขา้สอบ  

 ผา่นเกณฑก์ารเล่ือนชัน้ปี ในชัน้ปีท่ี ๒ ตามการประเมินของสถาบนัฝึกอบรม และ
ภาควิชา/ฝ่ายรงัสีวิทยา คณะแพทยศาสตร ์จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั โรงพยาบาล
จฬุาลงกรณ ์สภากาชาดไทย  

 มีผลงานวิจยั ๑ เรื่อง  
o เอกสารประกอบ   

 เอกสารรบัรองประสบการณภ์าคปฏิบตัจิากภาควิชา/ฝ่ายรงัสีวิทยา คณะ
แพทยศาสตร ์จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ ์สภากาชาดไทย  

 บทความงานวิจยัฉบบัสมบรูณห์รือในรูปแบบท่ีพรอ้มสง่ตีพิมพ ์(manuscript) และ
ใบรบัรองจากคณะกรรมการจรยิธรรมการวิจยัในมนษุย ์ 

 เอกสารรบัรองการปฏิบตังิานตามแฟ้มสะสมผลงาน (portfolio)    
๖.๖.๔.๒ วิธีการประเมิน  (ภาคผนวกท่ี ๑๐)  

o ผู้เข้ารับการประเมิน จะตอ้งผา่นการทดสอบความรู ้ดงัตอ่ไปนี ้  
 การสอบขอ้เขียน  
 การสอบปากเปลา่  
 การสอบเพ่ือประเมินทกัษะทางคลินิก (OSCE)  

o เกณฑก์ารสอบผ่าน   
 เกณฑก์ารสอบผ่าน ตอ้งสอบผา่นเกณฑข์ัน้ต  ่าตามเกณฑท่ี์คณะอนกุรรมการฝึกอบรม

และสอบฯ อนสุาขารงัสีรว่มรกัษาของล าตวัก าหนด ทัง้นีค้ณุสมบตัขิองผูมี้สิทธิ
สอบ วิธีการประเมิน เกณฑก์ารตดัสินตอ้งสอดคลอ้งกบัขอ้บงัคบัแพทยสภาวา่ดว้ย
หลกัเกณฑก์ารออกหนงัสืออนมุตัแิละวฒุิบตัรแสดงความรูค้วามช านาญในการ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๕๒  



 

หลกัสตูรการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้นฯ อนสุาขารงัสีรว่มรกัษาของล าตวั   จฬุาลงกรณฯ์  พ.ศ. ๒๕๖๒                                                              ๑๘ 

 ผูผ้า่นการประเมินตอ้งสอบผ่านเกณฑข์ัน้ต  ่าในการสอบขอ้เขียน การสอบปาก
เปลา่ และการสอบเพ่ือประเมินทกัษะทางคลินิก (OSCE) จงึจะมีสิทธิไดร้บัวฒุิบตัร
แสดงความรูค้วามช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนสุาขารงัสีรว่มรกัษาของ
ล าตวัจากแพทยสภา  

o ในกรณีท่ีผูเ้ขา้รบัการประเมินสอบไม่ผ่านการประเมินในประเภทใด ใหส้อบซอ่มเฉพาะการ
ประเมินในประเภทนัน้ ๆ ตามการเปิดสอบของราชวิทยาลยัฯ เป็นกรณี ๆ ไป  

 ผูผ้า่นการฝึกอบรม แตไ่มผ่า่นการประเมินจะมีสิทธิไดร้บัใบรบัรองการฝึกอบรม อนุ
สาขารงัสีรว่มรกัษาของล าตวัจากภาควิชา/ฝ่ายรงัสีวิทยา คณะ
แพทยศาสตร ์จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ ์สภากาชาดไทย  

 
๗. การรับและการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม  

๗.๑  คุณสมบัตขิองผู้เข้ารับการฝึกอบรม  
๗.๑.๑  ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมจะตอ้งมีคณุสมบตัิดงัตอ่ไปนี ้ 

๗.๑.๑.๑ ไดร้บัปรญิญาแพทยศาสตรบณัฑิต หรือเทียบเทา่ท่ีแพทยสภารบัรอง 
๗.๑.๑.๒ ไดร้บัการขึน้ทะเบียนประกอบวิชาชีพเวชกรรมจากแพทยสภาแลว้ 
๗.๑.๑.๓ ตอ้งมีคณุสมบตัิอย่างใดอยา่งหนึ่งดงัตอ่ไปนี ้

๑) เป็นผูไ้ดร้บัวฒุิบตัรฯ ในสาขารงัสีวิทยาวินิจฉยั หรือรงัสีวิทยาทั่วไป จากราช
วิทยาลยัรงัสีแพทยแ์หง่ประเทศไทย  

๒) เป็นแพทยป์ระจ าบา้นปีสดุทา้ย ในสาขาวิชารงัสีวิทยาวินิจฉยัในปีการศกึษานัน้ 
๗.๑.๒   มีคณุสมบตัคิรบถว้นตามเกณฑแ์พทยสภาในการเขา้รบัการฝึกอบรมแพทยเ์ฉพาะทาง  
๗.๑.๓   มีคณุสมบตัเิพิ่มเตมิตามเกณฑข์องอนสุาขารงัสีรว่มรกัษาของล าตวั ตามประกาศราช

วิทยาลยัรงัสีแพทยแ์หง่ประเทศไทย เรื่องการรบัสมคัรแพทยป์ระจ าบา้นและการขอขึน้
ทะเบียนแพทยใ์ชท้นุ/แพทยป์ฏิบตังิานเพื่อการสอบวฒุิบตัร 

๗.๑.๔  ผูส้มคัรท่ีมีความพิการ หลกัสตูรฯมีนโยบายไมกี่ดกนัผูส้มคัรท่ีมีความพิการซึ่งตอ้งการสิ่ง
อ านวยความสะดวกเป็นกรณีพิเศษ  ถา้ความพิการนัน้ไมเ่ป็นอปุสรรคตอ่การฝึกอบรมและ
การปฏิบตังิาน 

๗.๑.๕  ผูส้มคัรจะตอ้งไดร้บัอนมุตัจิากหนว่ยงานตน้สงักดัใหเ้ขา้รบัการฝึกอบรม (กรณีสมคัรโดยมี
ตน้สงักดัจากหน่วยงานของรฐั) หรือปลอดภาระจากหนว่ยงานของรฐั (กรณีสมคัรแบบ
ผูส้มคัรอิสระ) 

   
๗.๒  การคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม  

๗.๒.๑ ด าเนินการโดยคณะกรรมการคดัเลือกผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมท่ีถกูแตง่ตัง้จากทางสถาบนั 
(ภาคผนวกท่ี ๑) 
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๗.๒.๒ มีเกณฑก์ารคดัเลือกผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมเป็นลายลกัษณอ์กัษร  
๗.๑.๓ ยดึหลกัความเสมอภาค โปรง่ใส และตรวจสอบได ้โดยมีการประกาศขัน้ตอนและเกณฑก์าร

คดัลือกใหผู้ส้มคัรทราบทาง website ของภาควิชาและราชวิทยาลยัฯ  
๗.๒.๔ พิจารณาใหค้วามส าคญัแก่ผูส้มคัรท่ีมีตน้สงักดัจากหนว่ยงานของรฐัก่อนผูไ้มมี่ตน้สงักดั 

และใหค้วามส าคญัแก่ผูท่ี้ปฏิบตังิาน/ปฏิบตังิานชดใชท้นุมานานกว่าก่อนตามล าดบั ตาม
นโยบายของแพทยสภา 

๗.๒.๕ ผูส้มคัรมีสิทธ์ิขอตรวจสอบและอทุธรณผ์ลการคดัเลือก (ตามประกาศใน website ของ
ภาควิชา) 

๗.๒.๖ ผูส้มคัรท่ีมีความพิการไมมี่ผลลบตอ่เกณฑก์ารคดัเลือก และจะไดร้บัการอ านวยความสะดวก
เป็นพิเศษตามสภาพความพิการนัน้ 

 
๗.๓  จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม  

 ทางสถาบนัไดจ้ดัใหมี้ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมตามสดัสว่นของอาจารยผ์ูใ้หก้ารฝึกอบรมและศกัยภาพของ
สถาบนัฝึกอบรมตามประกาศของราชวิทยาลยัรงัสีแพทยแ์หง่ประเทศไทย ๓ ต าแหนง่ โดยพิจารณารบัผูเ้ขา้รบั
การฝึกอบรมใน สดัสว่นปีละ ๑ คน ตอ่อาจารยผ์ูใ้หก้ารฝึกอบรม ๒ คน โดย โรงพยาบาลจฬุาลงกรณมี์จ านวน
หตัถการ/สิ่งสง่ตรวจเพียงพอตอ่จ านวนแพทยป์ระจ าบา้นอนสุาขารงัสีรว่มรกัษาของล าตวัตามขอ้ก าหนดของราช
วิทยาลยัฯ  
 
๘. อาจารยผู้์ให้การฝึกอบรม 

ภาควิชา/ฝ่ายรงัสีวิทยา คณะแพทยศาสตร ์จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ ์
สภากาชาดไทย ไดต้ัง้คณะกรรมการซึ่งมีหนา้ท่ีรบัผิดชอบและอ านาจในการจดัการ การประสานงาน การบรหิาร 
และการประเมินผลส าหรบัแตล่ะขัน้ตอนของการฝึกอบรม รวมถึงการใหผู้มี้สว่นไดส้ว่นเสียท่ีเหมาะสมมีสว่นรว่ม
ในการวางแผนการฝึกอบรม  โดยก าหนดคณุสมบตัแิละหนา้ท่ีของคณะกรรมการดงันี ้(ภาคผนวกท่ี ๑ : ค  าสั่ง
ภาควิชาฯ แตง่ตัง้คณะกรรมการการศกึษาหลงัปรญิญาและคณะกรรมการหลกัสตูรฯ) 

๘.๑   คุณสมบัตขิองประธานการฝึกอบรม 
เป็นแพทยซ์ึ่งไดร้บัวฒุิบตัรหรือหนงัสืออนมุตัเิพ่ือแสดงความรูค้วามช านาญในการประกอบวิชาชีพเวช

กรรมอนสุาขารงัสีรว่มรกัษาของล าตวั  และปฏิบตังิานดา้นอนสุาขารงัสีรว่มรกัษาของล าตวั  อย่างนอ้ย ๕ ปี 
ภายหลงัไดร้บัวฒุิบตัรฯ หรือหนงัสืออนมุตั ิ 

 
๘.๒   คุณสมบัตแิละจ านวนของอาจารยผู้์ให้การฝึกอบรม 

๘.๒.๑  คุณสมบัตขิองอาจารยผู้์ให้การฝึกอบรม 
เป็นแพทยซ์ึ่งไดร้บัวฒุิบตัรหรือหนงัสืออนมุตัเิพ่ือแสดงความรูค้วามช านาญในการประกอบ

วิชาชีพเวชกรรมอนสุาขารงัสีรว่มรกัษาของล าตวั 



 

หลกัสตูรการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้นฯ อนสุาขารงัสีรว่มรกัษาของล าตวั   จฬุาลงกรณฯ์  พ.ศ. ๒๕๖๒                                                              ๒๐ 

 
๘.๒.๒  จ านวนอาจารยผู้์ให้การฝึกอบรม    

อนสุาขารงัสีรว่มรกัษาของล าตวั ก าหนดใหอ้าจารยมี์เวลาเพียงพอส าหรบัการใหก้ารฝึกอบรม 
ใหค้  าปรกึษา ใหก้ารก ากบัดแูลแก่แพทยผ์ูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม มีระบบสนบัสนนุการพฒันาตนเองของอาจารย์
อยา่งตอ่เน่ือง ทัง้ทางดา้นการแพทย ์ดา้นแพทยศาสตรศกึษา และงานวิจยั โดยมีการประเมินอาจารยใ์นดา้นการ
เรียนการสอน การบรกิาร และดา้นวิจยัเป็นระยะ (ภาคผนวกท่ี ๑: ประกาศภาควิชาฯ การคดัเลือกและการ
พฒันาอาจารยแ์พทยอ์นสุาขารงัสีรว่มรกัษาของล าตวั) ซึ่งจ  านวนอาจารยส์อดคลอ้งกบัจ านวนผูเ้ขา้รบัการ
ฝึกอบรมในแตล่ะปีตามเกณฑข์องราชวิทยาลยัรงัสีแพทยแ์หง่ประเทศไทย คือ จ านวนอาจารยผ์ูใ้หก้ารผึกอบรม
ปฏิบตังิานเตม็เวลาอยา่งนอ้ย ๒ คน ตอ่จ านวนผูเ้ขา้รบัการอบรม ๑ คน 

  อนสุาขารงัสีรว่มรกัษาของล าตวั ไดก้ าหนดและด าเนินนโยบายการสรรหาและคดัเลือก
อาจารยผ์ูใ้หก้ารฝึกอบรมใหส้อดคลอ้งกบัพนัธกิจของแผนการฝึกอบรม/หลกัสตูร ระบคุณุสมบตัขิองอาจารยผ์ูใ้ห้
การฝึกอบรมท่ีชดัเจน โดยครอบคลมุความช านาญท่ีตอ้งการ ไดแ้ก่ คณุสมบตัทิางวิชาการ ความเป็นครู และ
ความช านาญทางคลินิก โดยอิงตามเกณฑข์องคณะแพทยศาสตร ์จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั โรงพยาบาล
จฬุาลงกรณ ์สภากาชาดไทย   

 ในกรณีท่ีอนสุาขารงัสีรว่มรกัษาของล าตวั มีจ  านวนอาจารยผ์ูใ้หก้ารฝึกอบรมเตม็เวลาไมพ่อ
อาจจดัใหมี้อาจารยแ์บบบางเวลารว่มดว้ยโดยตอ้งมีจ  านวนไมเ่กินรอ้ยละ ๕๐ ของจ านวนอาจารยท์ัง้หมด และ
ภาระงานของอาจารยแ์บบไมเ่ตม็เวลาแตล่ะคนตอ้งไมน่อ้ยกว่ารอ้ยละ ๕๐ ของภาระงานอาจารยเ์ตม็เวลา ซึ่ง
ภาระงานในอนสุาขารงัสีรว่มรกัษาของล าตวัของอาจารยแ์บบบางเวลาเมื่อรวมกนัทัง้หมดจะตอ้งไมน่อ้ยกวา่
ภาระงานของจ านวนอาจารยผ์ูใ้หก้ารฝึกอบรมแบบเตม็เวลาท่ีตอ้งทดแทน 

  ในกรณีท่ีสดัสว่นของอาจารยต์อ่ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมลดลงกวา่ท่ีไดร้บัอนมุตัไิว ้สถาบนั
ฝึกอบรมจะพิจารณาลดจ านวนผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมลงตามความเหมาะสมเพ่ือคงคณุภาพการฝึกอบรมไว้  
  
๙. ทรัพยากรทางการศึกษา  
        สถาบนัไดจ้ดัทรพัยากรการศกึษาในดา้นตา่งๆ ส าหรบัหลกัสตูร ดงันี ้

๙.๑  มีสถานท่ี อปุกรณส์ าหรบัการฝึกอบรมภาคปฏิบตัิ และเครื่องมือในการตรวจวินิจฉัยและรกัษา
ผูป่้วยท่ีมีความทนัสมยั เพ่ือใหมี้การเรียนรูท่ี้หลากหลายและเพียงพอในการตรวจรกัษาผูป่้วย ระบบเก็บขอ้มลูมี
ความครบถว้นและทนัสมยั มีการดแูลสถานท่ี, อปุกรณ ์และระบบตา่งๆใหอ้ยูใ่นสภาพพรอ้มส าหรบัการใชง้าน
ตลอดเวลา รวมถึงมีการปรบัปรุงคณุภาพของอปุกรณแ์ละระบบตา่งๆอย่างสม ่าเสมอ สถานท่ีมีความสะอาด
ถกูตอ้งตามหลกัอาชีวอนามยั และมีระบบรกัษาความปลอดภยัท่ีครบถว้น 

โดยปัจจบุนัหนว่ยรงัสีรว่มรกัษา โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ ์มีสถานท่ีและอปุกรณใ์นการเรียนรูท้ัง้
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิดงันี ้

๙.๑.๑ สถานท่ีในการฝึกอบรมทางทฤษฎี ในสาขาวิชาฯ มีหอ้งบรรยาย  ๒ หอ้ง และหอ้งประชมุท่ี
หนว่ยรงัสีรว่มรกัษา ๑ หอ้ง 
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๙.๑.๒ สถานท่ีในการฝึกอบรมทางปฏิบตัใิชโ้รงพยาบาลจฬุาลงกรณ ์สภากาชาดไทย เป็นสถานท่ี
หลกั โดยมีเครื่องเอกซเรยห์ลอดเลือด (Digital Subtraction Angiography) ทัง้หมด ๔ 
เครื่อง แบง่เป็น Angio-CT ๑ เครื่อง, Single plane DSA ๑ เครื่อง และ Biplane DSA ๒ 
เครื่อง และมีเครื่องอลัตราซาวน ์๔ เครื่อง ในทกุหอ้งมีอปุกรณค์รบถว้นส าหรบัท าหตัถการท่ี
ซบัซอ้น สามารถใหก้ารดมยาสลบได ้และมีหอ้งส าหรบัการท าหตัถการท่ีไมต่อ้งใช้
เครื่องเอกซเรย ์และหอ้งสงัเกตอาการผูป่้วยหลงัการท าหตัถการ 

๙.๑.๓ มีแหลง่ขอ้มลูทางวิชาการท่ีทนัสมยัและเพียงพอ เชน่ หอ้งสมดุ และการสืบคน้ขอ้มลูจาก
อินเตอรเ์น็ต 

๙.๑.๔ มีหอ้งอา่นผลการท าหตัถการและการตรวจวินิจฉยั และหอ้งส าหรบัรบัประทานอาหาร 
พกัผอ่นและออกก าลงักาย อยา่งเพียงพอ แพทยป์ระจ าบา้นสามารถเขา้ถึงอปุกรณต์า่งๆ 
และสิ่งอ านวยความสะดวกทัง้หลายไดท้ัง้หมด 

๙.๑.๕ สถาบนัจดัใหมี้หอ้งพกัเวรใหก้บัแพทยป์ระจ าบา้นอนสุาขารงัสีรว่มรกัษาของล าตวัท่ี
ปฏิบตังิานนอกเวลาราชการ 

 
๙.๒   สถาบนัไดมี้การรบัรองเป็นสถานท่ีส าหรบัการฝึกอบรม แพทยป์ระจ าบา้นอนสุาขารงัสีรว่มรกัษาของ

ล าตวั สามารถเขา้ถึงสิ่งอ านวยความสะดวกดา้นคลินิก และการเรียนภาคปฏิบตัท่ีิเพียงพอเพ่ือสนบัสนนุการ
เรียนรูท่ี้หลากหลายครบถว้น มีปรมิาณผูป่้วยเพียงพอ โดยมีทัง้ผูป่้วยนอก ผูป่้วยใน และผูป่้วยฉกุเฉินนอกเวลา
ราชการ มีประเภทของการตรวจและการรกัษาทางรงัสีรว่มรกัษาของล าตวัท่ีหลากหลาย เพ่ือท าการฝึก
ภาคปฏิบตัอิยา่งมีประสิทธิภาพ สอดคลอ้งกบัความคาดหวงัของแพทยป์ระจ าบา้นอนสุาขารงัสีรว่มรกัษาของ
ล าตวัท่ีตอ้งการฝึกปฏิบตัิและเรียนรู ้ 

มีการจดัแหลง่การเรียนรูใ้หแ้พทยป์ระจ าบา้นอนสุาขารงัสีรว่มรกัษาของล าตวัทัง้ในภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบตั ิมีหอ้งสมดุของคณะแพทยศาสตร ์และหอ้งสมดุของภาควิชารงัสีวิทยา ซึ่งมีหนงัสือ และขอ้มลูทาง
วิชาการท่ีหลากหลาย  

 
๙.๓   แพทยป์ระจ าบา้นอนสุาขารงัสีรว่มรกัษาของล าตวัสามารถเขา้ถึงส่ืออิเล็กทรอนิกสส์  าหรบัการเรียนรู ้

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารมีเพียงพอและทนัสมยั เพ่ือใชห้าขอ้มลูตา่งๆ รวมถึงความรู ้และ
งานวิจยัท่ีทนัสมยั และเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกอบรมไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและถกูหลกัจรยิธรรม นอกจากนีย้งั
มีการมอบหมายใหแ้พทยป์ระจ าบา้นอนสุาขารงัสีรว่มรกัษาของล าตวั หาขอ้มลูใหม่ๆ  จากการใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศ เพ่ือการเรียนรูข้องตนเอง และมีการบรรยายใหเ้พ่ือนรว่มงานและอาจารยฟั์ง  

แพทยป์ระจ าบา้นอนสุาขารงัสีรว่มรกัษาของล าตวัสามารถเขา้ถึงขอ้มลูท่ีส าคญัเก่ียวกบัผูป่้วยและระบบ
ขอ้มลูทางการแพทย ์เชน่ เวชระเบียน ภาพถ่ายทางการแพทย ์ผลตรวจทางหอ้งปฏิบตักิาร ผา่นทางระบบ 
Hospital Information System (HIS) ของโรงพยาบาล รวมถึงสามารถบนัทกึ บรหิารจดัการ และบริบาลผูป่้วย
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ผา่นทางระบบนีไ้ดเ้ชน่เดียวกนั นอกจากนีแ้พทยป์ระจ าบา้นอนสุาขารงัสีรว่มรกัษาของล าตวัยงัตอ้งบนัทึกผลการ
ตรวจรกัษาผา่นทางระบบ Radiology Information System (RIS) อีกดว้ย 

 
๙.๔   แพทยป์ระจ าบา้นอนสุาขารงัสีรว่มรกัษาของล าตวัตอ้งมีการปฏิบตังิานเป็นทีมรว่มกบัอาจารยแ์พทย ์

ผูร้ว่มงานและบคุลากรวิชาชีพอ่ืน เชน่ นกัรงัสีเทคนิค พยาบาล และเจา้หนา้ท่ีธุรการ เป็นตน้ นอกจากนีย้งัตอ้งท า
การรบัปรกึษาในดา้นการรกัษาผูป่้วยจากแพทยต์า่งแผนก และเขา้รว่มประชมุกบัแพทยส์าขาตา่งๆในรูปแบบสห
สาขา และตอ้งมีการท าวิจยั ซึ่งอาจมีการท างานรว่มกนักบันกัสถิตหิรือนกัวิจยัในสาขาอ่ืน โดยจะตอ้งมีความ
สมดลุระหวา่งการฝึกอบรมกบัการวิจยัอยา่งพอเหมาะ มีการสง่เสรมิพฒันาความสามารถในการแนะน าและสอน
ผูป่้วย รวมถึงบคุลากรท่ีเก่ียวกบัสขุภาพอ่ืนๆ เก่ียวกบัการรกัษาทางรงัสีรว่มรกัษา 

 
๙.๕   สถาบนัมีการจดัสรรช่วงเวลาเพื่องานวิจยั โดยมีการบรูณาการระหว่างการฝึกอบรมกบัการวิจยัอย่าง

เพียงพอและสมดลุ และมีสิ่งอ านวยความสะดวกทางการวิจยั เชน่ บคุลากรท่ีชว่ยรบัปรกึษาเรื่องงานวิจยั และ
สถิต ิทนุสนบัสนนุการวิจยั และคณะกรรมการจรยิธรรมการวิจยัของคณะฯ โดยแพทยป์ระจ าบา้นอนสุาขารงัสี
รว่มรกัษาของล าตวัจะตอ้งมีสว่นรว่มในงานวิจยัทางการแพทยอ์ย่างนอ้ย ๑ เรื่อง ในระหวา่งท่ีท าการฝึกอบรม  

 
๙.๖   สถาบนัมีการก าหนดและด าเนินนโยบายการน าความเช่ียวชาญทางแพทยศาสตรศกึษามาใชใ้นเรื่อง

ท่ีเก่ียวกบั การจดัท าแผนการฝึกอบรม การด าเนินการฝึกอบรมและการประเมินการฝึกอบรม และมีแผนในการ
พฒันาอาจารยด์า้นแพทยศาสตรศกึษาอยา่งเป็นระบบ 

 
๙.๗   สถาบนัมีความสมัพนัธก์บัสถาบนัอ่ืนทัง้ภายในและภายนอกประเทศ เพ่ือใหแ้พทยป์ระจ าบา้นอนุ

สาขารงัสีรว่มรกัษาของล าตวัมีโอกาสไดต้ดิตอ่และเลือกไปฝึกอบรมหรือดงูานในสถาบนัอ่ืนๆ รวมถึงตา่งประเทศ
ไดอ้ยา่งเสรี เพ่ือใหมี้การเรียนรูท่ี้หลากหลายมากขึน้ นอกจากนีอ้าจารยแ์ละแพทยป์ระจ าบา้นอนสุาขารงัสีรว่ม
รกัษาของล าตวั ยงัมีการสนบัสนนุใหไ้ปประชมุ และฝึกอบรมทัง้ในและนอกประเทศ อยา่งสม ่าเสมออีกดว้ย 
๑๐.   การประเมินแผนการฝึกอบรม/หลักสูตร 

๑๐.๑   การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
          หลกัสตูรมีการประเมินประสิทธิผลของการสอนจาก 

-  การประเมินความรู ้ทกัษะ และเจตคตขิองแพทยป์ระจ าบา้นอนสุาขารงัสีรว่มรกัษาของล าตวั 
จากการสงัเกตพฤตกิรรมระหวา่งการปฏิบตังิานโดยอาจารยผ์ูส้อน โดยมีการประชมุ
กรรมการบรหิารหลกัสตูรทกุ ๓ เดือน 

-  การใหข้อ้มลูปอ้นกลบัจากแพทยป์ระจ าบา้นอนสุาขารงัสีรว่มรกัษาของล าตวัในการพบ
อาจารยท่ีปรกึษาทกุ ๓ เดือน 
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-  แพทยป์ระจ าบา้นอนสุาขารงัสีรว่มรกัษาของล าตวัท าแบบประเมินประสิทธิผลของการสอน
หลงัสิน้สดุแตล่ะปีการศกึษา 

 
๑๐.๒   การประเมินทกัษะการสอนของอาจารยผ์ูใ้หก้ารฝึกอบรม 

 หลกัสตูรมีการประเมินทกัษะการสอนของอาจารยโ์ดยใหแ้พทยป์ระจ าบา้นอนสุาขารงัสีรว่มรกัษา
ของล าตวัท าแบบประเมินอาจารยห์ลงัสิน้สดุแตล่ะปีการศกึษา 

  
๑๐.๓   การประเมินหลกัสตูร  

 การประเมินหลกัสตูรในภาพรวมโดยการรวบรวมขอ้มลูจากการประเมิน รวมทัง้ผลส ารวจจาก
แบบสอบถามความพงึพอใจของบณัฑิตและผูใ้ชบ้ณัฑิต ซึ่งท าการส ารวจเป็นประจ าทกุปี มีการประชมุรว่มกนั
ของคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร เพ่ือประเมินหลกัสตูรเม่ือสิน้สดุแตล่ะปีการศกึษา โดยครอบคลมุหัวขอ้ตา่งๆ 
ดงันี ้(ภาคผนวกท่ี ๑๑) 

- พนัธกิจของแผนการฝึกอบรม/หลกัสตูร 

- ผลลพัธก์ารเรียนรูท่ี้พงึประสงค ์

- แผนการฝึกอบรม 
- ขัน้ตอนการด าเนินงานของแผนการฝึกอบรม 

- การวดัและประเมินผล 
- พฒันาการของผูร้บัการฝึกอบรม 

- ทรพัยากรทางการศกึษา 
- คณุสมบตัขิองอาจารยผ์ูใ้หก้ารฝึกอบรม 

- ความสมัพนัธร์ะหวา่งนโยบายการรบัสมคัรผูร้บัการฝึกอบรมและความตอ้งการของระบบ
สขุภาพ 

- สถาบนัฝึกอบรมรว่ม 

- ขอ้ควรปรบัปรุง 
       
๑๑.  การทบทวนและการพัฒนา   
 ภาควิชาฯ ไดจ้ดัใหมี้การทบทวนและพฒันาเป็นระยะในระหวา่งปีการศกึษาและเม่ือจบปีการศกึษา และ
มีการปรบัปรุงหลกัสตูรทกุ ๕ ปี โดยมีกลไกในการประเมินหลกัสตูร (แสดงในภาคผนวกท่ี ๑๒) 
 คณะกรรมการบริหารหลกัสตูรจะท าการรวบรวมผลการประเมิน ผลการวิเคราะหแ์ละทบทวน และ
ขอ้เสนอแนะเพื่อการพฒันา น ามาใชใ้นการประชมุสมัมนาทบทวนหลกัสตูร เพ่ือพฒันาการบรหิารหลกัสตูรในปี
ตอ่ไป 
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 ขอ้มลูจากการประเมินหลกัสตูร การพฒันาทบทวนหลกัสตูร และผลลพัธใ์นแตล่ะปีจะถกูน ามาพิจารณา
อีกครัง้เม่ือมีการจดัท าการปรบัปรุงหลกัสตูร (ทกุ ๕ ปี) รว่มกบัขอ้มลูภายนอกเก่ียวกบัสภาพทางสาธารณสขุ 
เศรษฐกิจและสงัคม รว่มกบัความเห็นจากผูเ้ช่ียวชาญดา้นแพทยศาสตรศกึษา เพ่ือทบทวน แกไ้ข และพฒันา
ปรบัปรุงหลกัสตูรใหมี้ความทนัสมยัในทกุดา้น ไดแ้ก่ กระบวนการ โครงสรา้ง เนือ้หา ผลลพัธ ์และสมรรถนะของ
ผูส้  าเรจ็การฝึกอบรม การวดัและการประเมินผล รวมถึงสภาพแวดลอ้มในการฝึกอบรม 
 
๑๒. ธรรมาภบิาลและการบริหารจัดการ        

ภาควิชาฯ ไดท้  าการบรหิารจดัการหลกัสตูรฯ ใหเ้ป็นไปในแนวทางท่ีวางไวด้งัตอ่ไปนี  ้
-  การบริหารจดัการหลกัสตูรใหส้อดคลอ้งกบักฎระเบียบท่ีก าหนดไวใ้นดา้นตา่งๆ ไดแ้ก่ การรบัสมคัร ผู้

เขา้รบัการฝึกอบรม (เกณฑก์ารคดัเลือกและจ านวนท่ีรบั) กระบวนการฝึกอบรม การวดัและประเมินผล 
และผลลพัธข์องการฝึกอบรมท่ีพงึประสงค ์

-  การออกเอกสารท่ีแสดงถึงการส าเรจ็การฝึกอบรมในแตล่ะระดบั หรือหลกัฐานอยา่งเป็นทางการอ่ืนๆ ท่ี
สามารถใชเ้ป็นหลกัฐานแสดงการผา่นการฝึกอบรมในระดบันัน้ไดท้ัง้ในประเทศและตา่งประเทศ 

-  ก าหนดหนา้ท่ีรบัผิดชอบและอ านาจในการบรหิารจดัการงบประมาณของแผนการฝึกอบรม/หลกัสตูร
ใหส้อดคลอ้งกบัความจ าเป็นดา้นการฝึกอบรม 

-  มีบคุลากรปฏิบตังิานและมีความเช่ียวชาญท่ีเหมาะสมเพ่ือสนบัสนนุการด าเนินการของการฝึกอบรม
และกิจกรรมอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง 

-  มีการบรหิารจดัการท่ีดีและใชท้รพัยากรไดอ้ยา่งเหมาะสม 
-  มีจ  านวนสาขาความเช่ียวชาญทางการแพทยแ์ละหนว่ยงานสนบัสนนุดา้นอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งครบถว้น

สอดคลอ้งกบัขอ้บงัคบัและประกาศของแพทยสภาในการเปิดการฝึกอบรม 
 
๑๓. การประกันคุณภาพการฝึกอบรม 

สถาบนัไดผ้า่นการประเมินความพรอ้มในการเป็นสถาบนัฝึกอบรม และไดร้บัการรบัรองจากแพทยสภาให้
จดัการฝึกอบรมได ้และไดจ้ดัใหมี้การประกนัคณุภาพการฝึกอบรมอย่างตอ่เน่ืองดงันี ้

- การประกนัคณุภาพการฝึกอบรมภายใน โดยสถาบนัจดัใหมี้ระบบและกลไกการประกนัคณุภาพการ
ฝึกอบรมภายใน อยา่งนอ้ยทกุ ๒ ปี 

- การประกนัคณุภาพการฝึกอบรมภายนอก โดยสถาบนัจดัใหมี้การประเมินคณุภาพจาก
คณะอนกุรรมการฝึกอบรมและสอบฯ ของราชวิทยาลยัรงัสีแพทยแ์หง่ประเทศไทยทกุ ๕ ปี 
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ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

หลกัสตูรการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้นฯ อนสุาขารงัสีรว่มรกัษาของล าตวั   จฬุาลงกรณฯ์  พ.ศ. ๒๕๖๒                                                              ๒๖ 

ภาคผนวกที ่ ๑ 
ค าส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการ หลักสูตรฯ อนุสาขารังสีร่วมรักษาของล าตัว 

 
ค าส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ 
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ค าส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรฯ 
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ค าส่ังแต่งตั้งกรรมการคัดเลือกผู้เข้าอบรมแพทยป์ระจ าบ้าน อนุสาขารังสีรักษาของล าตัว 
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หนังสือค าส่ังแต่งตั้งอาจารยท์ีป่รึกษา 
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ภาคผนวกที ่๒ 
 

การด าเนินการฝึกอบรมหลักสูตรอนุสาขารังสีร่วมรักษาของล าตัว 
 

กิจกรรมการเรียนรู้ตาม competency ท้ัง ๖ ด้านดังนี ้
๑)  ทักษะและเจตคตใินการบริบาลผู้ป่วย (Patient care) 
  การเรียนรูจ้ากการปฏิบตังิานในการบรบิาลและรบัผิดชอบผูป่้วย เป็นการเรียนรูแ้ละพฒันาตนเองใหมี้
ทกัษะในการปฏิบตังิาน การท าหตัถการ การแปลผลภาพทางรงัสีวิทยาวินิจฉยัท่ีเก่ียวขอ้ง และมีความสามารถ
ในการเรียนดว้ยตนเองอยา่งตอ่เน่ือง 
  หลกัสตูรก าหนดใหมี้การหมนุเวียนการปฏิบตังิานใหค้รอบคลมุหตัถการหวัขอ้หลกัประเภทตา่งๆ และจดั
ระดบัความซบัซอ้น (ในภาคผนวกท่ี ๕) โดยมีการมอบหมายใหผู้ร้บัการฝึกอบรมมีความรบัผิดชอบตา่งๆ
สอดคลอ้งกบัระดบัศกัยภาพท่ีเหมาะสม  
  แพทยป์ระจ าบา้นอนสุาขารงัสีรว่มรกัษาของล าตวัแตล่ะชัน้ปีจะถกูแบง่หนา้ท่ีและความรบัผิดชอบ
เพ่ือใหมี้โอกาสไดมี้ประสบการณภ์าคปฏิบตัิอยา่งเพียงพอและเหมาะสมกบัระดบัศกัยภาพโดยมีอาจารยผ์ูใ้ห้
การฝึกอบรมด าเนินการตรวจสอบความถกูตอ้ง และมีการหมนุเวียนซ า้เพ่ือการเรียนรูเ้พิ่มเตมิตามศกัยภาพและ
ระดบัการเรียนรูท่ี้สงูขึน้  

ก. ในชว่งท่ี ๑ ของการฝึกอบรม (๐-๑๒ เดือน) ใหแ้พทยป์ระจ าบา้นอนสุาขาฯ   
i. มีการเรียนรูแ้ละฝึกทกัษะในการใหค้  าปรกึษาและแนะน าเก่ียวกบัการตรวจและรกัษา

ทางดา้นรงัสีรว่มรกัษาของล าตวัในกลุม่โรคท่ีตอ้งรู ้  
ii. มีการเรียนรูแ้ละเลือกใช ้contrast agent ในแตล่ะสถานการณ ์ภายใตก้ารก ากบัดแูล

ของอาจารยผ์ูใ้หก้ารฝึกอบรม 
iii. มีทกัษะในการขอความยินยอมในการตรวจและการท าหตัถการทางรงัสีรว่มรกัษาของ

ล าตวั 
iv. ตระหนกัถึงปัญหาและภาวะแทรกซอ้นท่ีอาจเกิดขึน้ระหว่างการตรวจและรกัษาทางรงัสี

รว่มรกัษาของล าตวั และสามารถปรกึษาขอความชว่ยเหลือในการดแูลรกัษาเบือ้งตน้ได้
อยา่งเหมาะสมในแตล่ะสถานการณ ์ภายใตก้ารก ากบัดแูลของอาจารยผ์ูใ้หก้าร
ฝึกอบรม 

v. มีการเรียนรูใ้นการดแูลและเตรียมผูป่้วยทัง้ก่อน ระหวา่ง และ หลงัท าหตัถการ 
ข. ในชว่งท่ี ๒ ของการฝึกอบรม (๑๒-๒๔ เดือน) ใหแ้พทยป์ระจ าบา้นอนสุาขาฯ   

i. มีทกัษะในดา้นการใหค้  าปรกึษาและแนะน าเก่ียวกบัการตรวจรกัษาทางรงัสีรว่มรกัษา
ของล าตวัในกลุม่โรคท่ีตอ้งรูแ้ละควรรูไ้ดด้ว้ยตนเอง ภายใตก้ารก ากบัดแูลของอาจารย์
ผูใ้หก้ารฝึกอบรม  
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ii. ใหค้  าแนะน าการตรวจและรกัษาเพิ่มเตมิในกลุม่โรคท่ีตอ้งรูต้อ่แพทยเ์จา้ของไขไ้ดด้ว้ย
ตนเองหรือ ภายใตก้ารก ากบัดแูลของอาจารยผ์ูใ้หก้ารฝึกอบรม  

iii. ตระหนกัถึงปัญหาและภาวะแทรกซอ้นท่ีอาจเกิดขึน้ระหว่างการตรวจทางรงัสีรว่มรกัษา
ของล าตวัและสามารถใหก้ารดแูลรกัษาเบือ้งตน้ไดอ้ยา่งเหมาะสมในแตล่ะสถานการณ์
ไดด้ว้ยตนเอง หรือปรกึษาขอความชว่ยเหลือแพทยส์าขาท่ีเก่ียวขอ้งต่อไปไดอ้ยา่ง
ถกูตอ้ง 

 
๒)  ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และความสามารถในการน าไปใช้แก้ปัญหาของผู้ป่วยและสังคมรอบด้าน 

(Medical knowledge and technical skills) 
  การจดัประสบการณเ์รียนรูป้ระกอบดว้ยการสอนภาคทฤษฎี ไดแ้ก่ การบรรยายและ conference และ
ภาคปฏิบตัใินเวลาราชการและนอกเวลาราชการ เพ่ือใหมี้การพฒันาความรูแ้ละทกัษะการท าหตัถการทางดา้น
รงัสีรว่มรกัษาของล าตวั โดยมอบหมายหนา้ท่ีใหแ้พทยป์ระจ าบา้นอนสุาขารงัสีรว่มรกัษาของล าตวั และถือเป็น
วตัถปุระสงคห์ลกัของการฝึกอบรมในแตล่ะชัน้ปี ดงันี ้  

ก. ในชว่งท่ี ๑ ของการฝึกอบรม (๐-๑๒ เดือน) ใหแ้พทยป์ระจ าบา้นอนสุาขาฯ 
i. มีการเรียนรูว้ิทยาศาสตรก์ารแพทยพื์น้ฐานเก่ียวกบั radiation safety และการบรูณา

การทั่วไปทางการแพทย ์ 
ii. มีการเรียนรูเ้ก่ียวกบัการตรวจรงัสีวินิจฉยัและรงัสีวิทยาหลอดเลือดในดา้นตา่งๆ 

ดงัตอ่ไปนี ้digital subtraction angiography (DSA), digital subtraction imaging 
(DSI) , color Doppler ultrasonography (CDUS), computed tomography 
angiography (CTA) และ  magnetic resonance angiography (MRA) รูข้อ้บง่ชี ้ขอ้
หา้ม ขอ้ดี ขอ้เสีย และขอ้จ ากดั ของการตรวจแตล่ะชนิด รวมทัง้การแปลผลความ
ผิดปรกตท่ีิพบในการตรวจโดยภาพวินิจฉยัแตล่ะวิธี 

iii. มีการเรียนรู ้หรือฝึกทกัษะ หรือมีสว่นชว่ยในการตรวจและรกัษาทางรงัสีรว่มรกัษาของ
ล าตวั ในกลุม่หตัถการท่ีตอ้งรู ้และสามารถเลือกวิธีตรวจและรกัษาไดต้ามขัน้ตอนท่ี
เหมาะสมภายใตก้ารก ากบัดแูลของอาจารยผ์ูใ้หก้ารฝึกอบรม  

iv. มีการเรียนรู ้หรือมีส่วนชว่ยในการตรวจและรกัษาทางรงัสีรว่มรกัษาของล าตวั ในกลุ่ม
หตัถการท่ีควรรูท่ี้ส  าคญั ภายใตก้ารก ากบัดแูลของอาจารยผ์ูใ้หก้ารฝึกอบรม  

v. สามารถเลือกอปุกรณท่ี์ใชใ้นการตรวจทางรงัสีวิทยาหลอดเลือดและรงัสีรว่มรกัษาของ
ล าตวัในกลุม่หตัถการท่ีตอ้งรู ้ไดอ้ย่างเหมาะสมดว้ยตนเอง หรือภายใตก้ารก ากบัดแูล
ของอาจารยผ์ูใ้หก้ารฝึกอบรม   

ข. ในชว่งท่ี ๒ ของการฝึกอบรม (๑๒-๒๔ เดือน) ใหแ้พทยป์ระจ าบา้นอนสุาขาฯ 
i. มีการเรียนรู ้หรือมีส่วนชว่ยในการตรวจและรกัษาทางรงัสีรว่มรกัษาของล าตวั ในกลุ่ม

หตัถการท่ีตอ้งรูแ้ละควรรู ้ภายใตก้ารก ากบัดแูลของอาจารยผ์ูใ้หก้ารฝึกอบรม  
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ii. สามารถเลือกอปุกรณท่ี์ใชใ้นการตรวจทางรงัสีวิทยาหลอดเลือดและรงัสีรว่มรกัษา
ของล าตวัในกลุม่หตัถการท่ีตอ้งรูแ้ละควรรู ้ไดอ้ยา่งเหมาะสมดว้ยตนเอง หรือภายใต้
การก ากบัดแูลของอาจารยผ์ูใ้หก้ารฝึกอบรม   

iii. เรียนรูอ้นัตรายและภาวะแทรกซอ้นของวิธีการตรวจ  การปอ้งกนัและรกัษา
ภาวะแทรกซอ้นเหลา่นัน้ ภายใตก้ารก ากบัดแูลของอาจารยผ์ูใ้หก้ารฝึกอบรม  

iv. มีการเรียนรูเ้รื่อง advanced technique ในการตรวจและรกัษาดว้ยเครื่องมือท่ีมี
ประสิทธิภาพ และเทคโนโลยีท่ีทนัสมยั  

ค. ใหแ้พทยป์ระจ าบา้นอนสุาขาฯทกุชัน้ปี เขา้รว่มในกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรม
ทางวิชาการของสถาบนัฝึกอบรมอย่างสม ่าเสมอ อาท ิlectures, topics, journal club, 
interesting cases, interdepartmental conferences, interhospital conferences, 
morbidity/mortality conferences เป็นตน้       

 
๓)  ทักษะปฏิสัมพันธ ์และการส่ือสาร (Interpersonal and communication skills)  
  แพทยป์ระจ าบา้นอนสุาขารงัสีรว่มรกัษาของล าตวัเรียนรูท้กัษะปฏิสมัพนัธ ์และการส่ือสารกบัผูป่้วยและ
ญาต ิสามารถใหค้  าปรกึษาแนะน าการรกัษาดว้ยวิธีทางรงัสีรว่มรกัษา อธิบายขัน้ตอนการตรวจ การขอใบ
ยินยอม การแกปั้ญหาท่ีอาจเกิดขึน้กบัผูป่้วยในระหวา่งขัน้ตอนการเตรียมตวัและการรบัการตรวจหรือรกัษาทาง
รงัสีรว่มรกัษาของล าตวั 
  แพทยป์ระจ าบา้นอนสุาขารงัสีรว่มรกัษาของล าตวัเรียนรูท้กัษะปฏิสมัพนัธ ์และการส่ือสารกบัผูร้ว่มงาน
ในระดบัตา่งๆ ทัง้ ผูบ้งัคบับญัชา อาจารยผ์ูค้วบคมุ แพทยใ์นสาขาอ่ืน แพทยป์ระจ าบา้น นกัรงัสีการแพทย ์
พยาบาล เจา้หนา้ท่ีธุรการ ทัง้ภายในและภายนอกหนว่ยงาน และสามารถปฏิบตังิานเป็นทีมรว่มกบับคุลากรอ่ืน
ในหนว่ยงานได ้ 
  แพทยป์ระจ าบา้นอนสุาขารงัสีรว่มรกัษาของล าตวัไดร้บัมอบหมายใหมี้ปฏิสมัพนัธแ์ละส่ือสารกบัแพทย์
สาขาอ่ืนทัง้ดว้ยวาจาและดว้ยใบรายงานผล (report) และ แพทยป์ระจ าบา้นอนสุาขาฯไดร้บัมอบหมายใหมี้
หนา้ท่ีตอ้งคน้ควา้และน าเสนอใน topic review, journal club และ conference  

ก. แพทยป์ระจ าบา้นอนสุาขาฯทกุชัน้ปีเรียนรูเ้ก่ียวกบัทกัษะปฏิสมัพนัธ ์และการส่ือสาร กบั 
ผูป่้วย ญาติ ผูร้ว่มงานทกุระดบัและแพทยส์หสาขา  

ข. แพทยป์ระจ าบา้นอนสุาขาฯทกุชัน้ปี ฝึกทกัษะในการขอความยินยอมในการตรวจทางรงัสี
รว่มรกัษาและการฉีด contrast agent จากผูป่้วยหรือญาตสิายตรง 

ค. แพทยป์ระจ าบา้นอนสุาขาฯทกุชัน้ปี ฝึกทกัษะการส่ือสารในสถานการณเ์ฉพาะ เชน่ การ
แจง้ขา่วรา้ย การจดัการเม่ือเกิดขอ้ผิดพลาด เป็นตน้ 

ง. แพทยป์ระจ าบา้นอนสุาขาฯทกุชัน้ปี ปฏิบตังิานสอนแพทยป์ระจ าบา้นรุน่นอ้ง   
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จ. แพทยป์ระจ าบา้นอนสุาขาฯทกุชัน้ปี น าเสนอขอ้มลูผูป่้วย แปลผลภาพวินิจฉัย และการ
รกัษาทางรงัสีรว่มรกัษาของล าตวัในกิจกรรมวิชาการ เช่น interdepartmental 
conference, interesting case เป็นตน้ 

ฉ. แพทยป์ระจ าบา้นอนสุาขาฯทกุชัน้ปี สามารถเขียนรายงานผลตรวจดว้ยภาษาองักฤษได้
อยา่งถกูตอ้งไดใ้จความ 

 
๔)  การพัฒนาตนเองและการเรียนรู้จากการปฏิบัต ิ(Practice-based learning and improvement)  
  การจดัประสบการณเ์รียนรูเ้นน้ภาคปฏิบตัิ แพทยป์ระจ าบา้นอนสุาขารงัสีรว่มรกัษาของล าตวัไดร้บั
มอบหมายใหมี้หนา้ท่ีในการบรบิาลผูป่้วยทางดา้นรงัสีรว่มรกัษาของล าตวั และท าวิจยัดว้ยตนเอง เพ่ือใหเ้กิดการ
เรียนรูแ้ละพฒันาตนเองจากการปฏิบตังิาน แตต่อ้งมีความปลอดภยักบัผูป่้วย และถกูตอ้งตามหลกัการวิจยั 
ภายใตก้ารควบคมุก ากบัดแูลและใหข้อ้มลูปอ้นกลบั (feedback) โดยอาจารยผ์ูใ้หก้ารฝึกอบรม  
  เปา้หมายของการเรียนรูแ้ละการพฒันาตนเองจากการปฏิบตังิานส าหรบัแพทยป์ระจ าบา้นอนสุาขารงัสี
รว่มรกัษาของล าตวัในทกุชัน้ปี มีดงันี ้

ก. แพทยประจ าบา้นอนสุาขาฯทกุชัน้ปี ไดร้บัการเรียนรูเ้รื่องความปลอดภยัของผูป่้วย 
(patient safety) เก่ียวกบั contrast agent, radiation safety 

ข. แพทยประจ าบา้นอนสุาขาฯทกุชัน้ปี ไดร้บัการพฒันาแผนการเรียนรู ้การประเมิน และการ
ปรบัปรุงการเรียนรูด้ว้ยตนเอง จากการสะทอ้นตนเองและการสะทอ้นกลบัจากหลกัสตูร 

ค. แพทยป์ระจ าบา้นอนสุาขาฯท างานวิจยัท่ีไดค้น้ควา้วิจยัดว้ยตนเอง ในรูปแบบ original 
research ท่ีมีการเก็บขอ้มลูแบบ retrospective, prospective หรือ cross-sectional 
study ท่ีมีการกลา่วถึงความเป็นมาของปัญหา วตัถปุระสงค ์ระเบียบวิธีการศกึษาวิจยั 
ผลงานวิจยั การวิเคราะห ์วิจารณ ์และการสรุปผล ภายใตก้ารก ากบัดแูลของอาจารยผ์ูใ้ห้
การฝึกอบรม และตอ้งผา่นการอนมุตัหิวัขอ้วิจยัโดยคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยัในคน
ของแตล่ะสถาบนั  

 
๕)  ความเป็นมืออาชีพ  (Professionalism)  
  ในการเรียนการสอนภาคปฏิบตัไิดม้อบหมายใหแ้พทยป์ระจ าบา้นอนสุาขารงัสีรว่มรกัษาของล าตวัให้
การบริบาลผูป่้วย ซึ่งตอ้งใชค้วามรูท้างดา้นบรูณาการทั่วไปทางการแพทย ์ตอ้งมีความใฝ่รูแ้ละมีความสามารถใน
การคน้ควา้ มีความรบัผิดชอบ มีความนา่เช่ือถือส าหรบัผูป่้วย รวมถึงการมีเจตคตท่ีิดีตอ่ผูร้ว่มวิชาชีพและ
ผูร้ว่มงาน ทัง้นีอ้ยูภ่ายใตก้ารก ากบัของอาจารยผ์ูใ้หก้ารฝึกอบรม  
  ก าหนดวตัถปุระสงคห์ลกัในผลลพัธนี์คื้อ 

ก. แพทยประจ าบา้นอนสุาขาฯทกุชัน้ปีมีความใฝ่รูอ้ยา่งตอ่เน่ือง เขา้รว่มในกิจกรรมการเรียน
การสอนของสถาบนัฝึกอบรม กิจกรรมแพทยศาสตรศกึษาตอ่เน่ือง และกิจกรรมท่ีให้
ความรูท้างดา้นบรูณาการทั่วไปทางการแพทย ์ 
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ข. แพทยประจ าบา้นอนสุาขาฯทกุชัน้ปี พฒันาใหมี้เจตคติท่ีดีระหวา่งการปฏิบตังิาน ดแูล
ผูป่้วย โดยเขา้อบรม counselling และ non-technical skills  

ค. แพทยป์ระจ าบา้นอนสุาขาฯทกุชัน้ปี มีความรบัผิดชอบ ดแูลผูป่้วยใหดี้และปลอดภยั และมี
เจตคตท่ีิดีระหวา่งการปฏิบตัิงานดแูลผูป่้วย ยดึถือผูป่้วยเป็นศนูยก์ลาง รกัษาความลบั
ผูป่้วย 

ง. แพทยป์ระจ าบา้นอนสุาขาฯทกุชัน้ปีใหเ้กียรตแิละยอมรบัเพ่ือรว่มวิชาชีพ และผูร้ว่มงาน 
จ. แพทยป์ระจ าบา้นอนสุาขาฯทกุชัน้ปีมีความรบัผิดชอบและตรงตอ่เวลา 
ฉ. แพทยป์ระจ าบา้นอนสุาขาฯทกุชัน้ปีสามารถประเมินขีดความสามารถและยอมรบั

ขอ้ผิดพลาดของตนเอง 
ช. แพทยป์ระจ าบา้นอนสุาขาฯทกุชัน้ปีแตง่กายเหมาะสมกบักาละเทศะ 
ซ. แพทยป์ระจ าบา้นอนสุาขาฯทกุชัน้ปีมีจรยิธรรมทางการแพทย ์ไมแ่สวงหาประโยชนส์่วนตน 

 
๖)  การปฏิบัตงิานให้เข้ากับระบบ (System-based practice) 
  แพทยป์ระจ าบา้นอนสุาขารงัสีรว่มรกัษาของล าตวัไดร้บัมอบหมายใหศ้กึษาหาความรูด้า้นงานระบบท่ี
เก่ียวขอ้งและความรูบ้รูณาการทั่วไปทางการแพทย ์และตอ้งปฏิบตังิานใหเ้ขา้กบัระบบของหนว่ยงาน ของ
โรงพยาบาล และระบบสขุภาพของประเทศ โดยมีเปา้ประสงคใ์หแ้พทยป์ระจ าบา้นอนสุาขารงัสีรว่มรกัษาของ
ล าตวัทกุชัน้ปีมีความรูด้งันี ้

ก. จดัใหแ้พทยป์ระจ าบา้นอนสุาขาฯมีประสบการณก์ารเรียนรูเ้ก่ียวกบัระบบคณุภาพทางรงัสี
วิทยา การรายงานอบุตักิารณข์องความเส่ียงทางรงัสี การดแูลและการใชเ้ครื่องมือดา้นรงัสี
รว่มรกัษา และคา่ตรวจทางรงัสีท่ีพบบอ่ย  

ข. แนะน า หรือ ใหก้ารอบรม ระบบคณุภาพของโรงพยาบาลท่ีครอบคลมุเรื่องการชดเชยการ
รกัษา ระบบการจดัการความเส่ียงและการรายงานความเส่ียง และเขา้ใจถึงระบบสขุภาพ
แหง่ชาติ  
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ภาคผนวกที ่๓ 

ตารางแสดงการจัดประสบการณก์ารเรียนรู้และการประเมินผลตามสมรรถนะหลักท้ัง ๖ ด้าน 

๑. สมรรถนะการดูแลรักษาผู้ป่วย (Patient Care) 

วัตถุประสงคก์ารเรียนรู้ วิธีการเรียนรู้ การประเมินการเรียนรู้ 
๑. สามารถใหค้  าปรกึษาและ
แนะน า เก่ียวกบัการตรวจทาง
ภาพรงัสีวินิจฉยั การท าหตัถการ 
และการรกัษาทางรงัสี รว่มรกัษา
ของล าตวัในภาวะหรือโรคท่ี
หลากหลายใหแ้ก่แพทยส์าขาอื่นได้
อย่างเหมาะสมกบัขอ้บ่งชีข้องโรค 
 
 

๑. จดัใหม้ีตารางฝึกปฏิบตัิของผูเ้ขา้
รบั การฝึกอบรม โดยมีการ
หมนุเวียนทัง้หอ้งรบัค าปรกึษา และ
คลินิกผูป่้วยนอก (on the job 
learning) 
๒. วางแผนการตรวจ ใหค้  าปรกึษา 
และแนะน าโดยการอภิปรายรว่มกบั
อาจารย ์(on the job learning) 
๓. เขา้รว่ม multidisciplinary 
Conference 

- Case based discussion (CBD) 
- Direct observation and 
feedback (DOF) ขณะปฏิบตังิาน 
- Mini-IPX 
- Mini-CEX 
 

๒. มีทกัษะการขอใบแสดงความ
ยินยอม ในกรณีท่ีท าการตรวจดว้ย
ภาพทางรงัสีวิทยาหลอดเลือดท่ีมี
การใชส้ารทบึรงัสี การท าหตัถการ 
และวิธีการรกัษาทางรงัสีรว่มรกัษา
ของ ล  าตวั 
 

๑. ฝึกทกัษะการขอความ ยินยอม 
ในการตรวจวินิจฉยัและ การท า
หตัถการทางทางรงัสีรว่มรกัษาของ
ล าตวั (on the job learning) 
 

-DOF 
-Mini-CEX 
 

๓.สามารถเตรียมและดแูลผูป่้วย
ท่ีมารบัการตรวจวินิจฉยัและท า
หตัถการ ทางรงัสีรว่มรกัษาของ
ล าตวัไดอ้ย่างเหมาะสม 

๑. lecture เก่ียวกบัการดแูลและ
เตรียมตวัผูป่้วยท่ีมารบัการตรวจ
วินิจฉยัและท าหตัถการทางรงัสีรว่ม
รกัษาของล าตวั 
๒. case planning and 
discussion กบัอาจารย ์ 
๓. ปฎิบตัิงานจริงในการเตรียมและ
ดแูลผูป่้วยท่ีมารบัการตรวจวินิจฉยั
และท าหตัถการทางรงัสรีว่มรกัษา
ของล าตวั ทัง้ก่อนท า ขณะท า และ
หลงัท าการรกัษาเสรจ็ (on the job 
learning) 

- CBD 
- Mini-CEX 
- Direct observation of 
procedure skill (DOPs) 
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วัตถุประสงคก์ารเรียนรู้ วิธีการเรียนรู้ การประเมินการเรียนรู้ 
๔.สามารถตรวจพบภาวะแทรกซอ้น
ท่ีเกิดขึน้ระหวา่งการตรวจวินิจฉยั 
และ การท าหตัถการทางรงัสีรว่ม
รกัษาของล าตวั และใหก้ารดแูล
รกัษา เบือ้งตน้ไดอ้ย่างเหมาะสม 

๑. เรียนรูจ้ากการปฏิบตัิงานใน
หน่วยรงัสีรว่มรกัษา (on the job 
learning) 
๒. ตรวจเย่ียมผูป่้วยหลงัการตรวจ
วินิจฉยั และ การท าหตัถการทาง
รงัสีรว่มรกัษาของล าตวั (ward 
round) 
๓. อยู่เวรนอกเวลาราชการทางดา้น
รงัสีรว่มรกัษาของล าตวั 
๔. Lecture 
๕. Morbidity and Mortality 
Conference 

- DOF 
- Mini-CEX 
- CBD 
- DOPs 
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๒. ความรู้ทางด้านรังสีร่วมรักษาของล าตัวในทุกระบบของร่างกายท้ังในภาวะทีไ่ม่รีบด่วน และ ใน
ภาวะฉุกเฉินหรือวิกฤต (Medical knowledge and technical skill) 

วัตถุประสงคก์ารเรียนรู้ วิธีการเรียนรู้ การประเมินการเรียนรู้ 
๑. มีความรูพื้น้ฐานทาง
วิทยาศาสตรก์ารแพทยท่ี์สามารถ
ประยกุตใ์ชก้บัการอา่น วิเคราะห ์
และรายงานผลภาพวินิจฉยัทางรงัสี
วิทยาหลอดเลือดและรงัสีรว่มรกัษา 
ของล าตวั  
 

๑. Lecture 
๒. เรียนรูจ้ากการปฎิบตัิงานจรงิใน
หน่วยรงัสีรว่มรกัษาของล าตวั (on 
the job learning) 
๓. เรียนรูจ้ากการปฎิบตัิงานจรงิใน
หน่วยรงัสีวิทยาวินิจฉยั (vascular 
imaging) (on the job learning) 
๔. น าเสนอ topic review และ 
journal club ในแตล่ะเดือน 
๕. case planning กบัอาจารย ์
 

- MCQ 
- Mini-IPX 
- Portfolio 
- DOF 
 

๒. รูข้อ้บ่งชีข้อ้หา้ม ขอ้ดีขอ้เสีย ขอ้
จ า กดั ความเสี่ยง อนัตรายและ
ภาวะแทรกซอ้นใน การตรวจทาง
รงัสีรว่มรกัษาของล าตวั  
 

๑. Lecture ในงาน Fundamental 
Interventional Radiology Skill 
Training (FIRST) 
๒. เรียนรูจ้ากการปฎิบตัิงานจรงิใน
หน่วยรงัสีรว่มรกัษาของล าตวั (on 
the job learning) 

- MCQ 
- CBD 
 

๓. มีความรูค้วามสามารถในวิชาชีพ 
และเช่ียวชาญในหตัถการของรงัสี
รว่มรกัษาของล าตวัในกลุม่โรคท่ี
ตอ้งรูแ้ละควรรู ้

๑. เรียนรูจ้ากการปฎิบตัิงานจรงิใน
หน่วยรงัสีรว่มรกัษาของล าตวั (on 
the job learning) 
๒. น าเสนอ topic review และ 
journal club ในแตล่ะเดือน 

- Mini-CEX 
- CBD 

๔. มีความรูท้างคลินิกทางดา้นอื่นๆ
ท่ีจะดแูลผูป่้วยไดด้ว้ยตนเองทัง้ก่อน
ท า ขณะท า และหลงัท าหตัถการ
ทางรงัสีรว่มรกัษา ตลอดจนการ
ติดตามดแูลผูป่้วยอย่าง ตอ่เน่ือง 

๑.เรียนรูจ้ากการปฎิบตัิงานจรงิใน
หน่วยรงัสีรว่มรกัษาของล าตวั (on 
the job learning) 
๒. เขา้รว่มmultidisciplinary 
conference 
๓. ตรวจเย่ียมผูป่้วยหลงัการตรวจ
วินิจฉยั และ การท าหตัถการทาง
รงัสีรว่มรกัษาของล าตวั (ward 
round) 

- CBD 
- Portfolio 
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๓. ทักษะปฏิสัมพันธแ์ละการส่ือสาร (Interpersonal and communication skills) 

วัตถุประสงคก์ารเรียนรู้ วิธีการเรียนรู้ การประเมินการเรียนรู้ 
๑. สื่อสารใหข้อ้มลูแก่ผูป่้วยและ
ญาติไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี
เมตตาเคารพการ ตดัสินใจและ
ศกัดิศ์รีของความเป็นมนษุยไ์ดแ้ก่ 
     i. การสื่อสารเก่ียวกบั
วิธีการตรวจและรกัษาทางรงัสี
วิทยาหลอดเลือดและรงัสีรว่ม
รกัษาของล าตวั  
    ii. การขอใบแสดงความ
ยินยอม  
   iii. การสื่อสารเก่ียวกบั
ขอ้ผิดพลาด ภาวะแทรกซอ้น หรือ
เหตกุารณไ์มพ่งึประสงค ์

๑. รบัฟังการบรรยาย Effective 
communication skills ในวิชา 
บรูณาการโดยราชวิทยาลยัรงัส ี
แพทยแห่งประเทศไทย 
๒. เรียนรูจ้ากการปฎิบตัิงานจรงิใน
หน่วยรงัสีรว่มรกัษาของล าตวั (on 
the job learning) ทัง้ในเวลา
ราชการ และการอยู่เวรนอกเวลา
ราชการของทางดา้นรงัสีรว่มรกัษา
ของล าตวั 
 

- CBD 
- DOF 
- Mini-CEX 
- Multisource feedback จาก
ผูร้ว่มงาน (พยาบาล 
นกัรงัสีเทคนิค แพทยป์ระจ าบา้น) 
 

๒. สื่อสารใหข้อ้มลูโดยการรายงาน
ผลการตรวจเป็นเอกสาร (reports) 
หรือดว้ยวาจา กบัทีมดแูลสขุภาพ
ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

๑. เรียนรูจ้ากการปฎิบตัิงานจรงิใน
หน่วยรงัสีรว่มรกัษาของล าตวั (on 
the job learning) ทัง้ในและนอก
เวลาราชการ 
๒. น าเสนอกรณีผูป่้วยท่ีน่าสนใจ 
(interesting case) และอภิปราย 
ปัญหาในกิจกรรมวิชาการตา่งๆทัง้ 
ภายในหน่วยงาน และ ระหวา่งสห
สาขา 

- CBD 
- Log Book, Portfolio  
- DOF 
- การลงช่ือเขา้รว่มกิจกรรม
วิชาการใน หวัขอ้เรื่องท่ีเก่ียวขอ้ง 

๓น าเสนอขอ้มลูผูป่้วย และ
อภิปรายปัญหาไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพ 

๑. เรียนรูจ้ากการปฎิบตัิงานจรงิใน
หน่วยรงัสีรว่มรกัษาของล าตวั (on 
the job learning) 
๒. น าเสนอกรณีผูป่้วยท่ีน่าสนใจ 
(interesting case) และอภิปราย 
ปัญหาในกิจกรรมวิชาการตา่งๆ 
ภายในหน่วยฯ และระหวา่งสห
สาขา 
 

- CBD 
- Log Book, Portfolio  
- DOF 
- การลงช่ือเขา้รว่มกิจกรรม
วิชาการใน หวัขอ้เรื่องท่ีเก่ียวขอ้ง 
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หลกัสตูรการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้นฯ อนสุาขารงัสีรว่มรกัษาของล าตวั   จฬุาลงกรณฯ์  พ.ศ. ๒๕๖๒                                                              ๔๐ 

วัตถุประสงคก์ารเรียนรู้ วิธีการเรียนรู้ การประเมินการเรียนรู้ 
๔. ถ่ายทอดความรูแ้ละทกัษะ
ใหแ้ก่แพทย ์นกัศกึษาแพทย ์และ
บคุลากรทางการแพทย ์

๑. มอบหมายใหด้แูลและถ่ายทอด
ความรูแ้ก่นิสิตแพทย ์และแพทย์
ประจ าบา้นรงัสีวิทยาวินิจฉยัใน
หน่วยฯ ทัง้ในและนอกเวลา
ราชการ 
๒.มีสว่นรว่มในการอภิปรายใน 
inter-department conference 
 

- DOF (ใชf้orm ประเมินการ
น าเสนอกิจกรรมทางวิชาการ) 
- การลงช่ือเขา้รว่มกิจกรรม
วิชาการใน หวัขอ้เรื่องท่ีเก่ียวขอ้ง 
- Multisource feedback 
 

๕. เป็นท่ีปรกึษาและใหค้  าแนะน า
ทางรงัสีรว่มรกัษาของล าตวัใหแ้ก่
แพทย ์นิสิตนกัศกึษา แพทยแ์ละ
บคุลากรอื่น 

๑. ปฎิบตัิงานจริงในหน่วยรงัสรีว่ม
รกัษาของล าตวั โดยมีการ
หมนุเวียนทัง้หอ้งรบัค าปรกึษา 
และคลินิกผูป่้วยนอก (on the job 
learning) 
๒. มอบหมายใหด้แูลและถ่ายทอด
ความรูแ้ก่นิสิตแพทย ์และแพทย์
ประจ าบา้นรงัสีวิทยาวินิจฉยัใน
หน่วยฯ ทัง้ในและนอกเวลา
ราชการ 
 

- DOF 
- Multisource feedback 
 

๖. มีมนษุยสมัพนัธท่ี์ดี ท างานกบั
ผูร้ว่มงานทกุระดบัไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพ 

๑.การปฎิบตัิงานจริงในหน่วยรงัสี
รว่มรกัษาของล าตวั (on the job 
learning) 
๒.อยู่เวรนอกเวลาราชการของ
ทางดา้นรงัสีรว่มรกัษาของล าตวั 
 

- Multisource feedback 
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๔. การพัฒนาปรับปรุง ตนเองและการเรียนรู้จากการปฏบัต ิ(Practice-based learning and 
improvement) 

วัตถุประสงคก์ารเรียนรู้ วิธีการเรียนรู้ การประเมินการเรียนรู้ 
๑. เรียนรูแ้ละเพ่ิมประสบการณไ์ด้
ดว้ยตนเองจากการปฏิบตัิงาน  

๑. อมรมการใชร้ะบบคอมพิวเตอร ์
ในช่วงการปฐมนิเทศนแ์พทยป์ระจ า
บา้นใหม ่
๒. การปฎิบตัิงานจริงในหน่วยรงัสี
รว่มรกัษาของล าตวั (on the job 
learning) 
๓.อยู่เวรนอกเวลาราชการของ
ทางดา้นรงัสีรว่มรกัษาของล าตวั  
๔. น าเสนอ topic review 
๕. มีสว่นรว่มใน inter-department 
conference  
๖. เขา้รว่มสมัมนาและกิจกรรม
วิชาการตา่งๆ เช่น MM conference 
 

- DOF 
- CBD 
- การลงช่ือเขา้รว่มกิจกรรมวิชาการ
ใน หวัขอ้เรื่องท่ีเก่ียวขอ้ง 
- Portfolio 
- Self reflection 
 

๒. ด าเนินการวิจยัทางการแพทย์
และสาธารณสขุได ้ 

๑.รบัฟังการบรรยายเรื่องการท า 
วิจยั และวิเคราะหท์างสถิต ิ
ทางการแพทย ์
๒. ท างานวิจยั โดยผูเ้ขา้รบัการ 
ฝึกอบรมเป็นผูวิ้จยัหลกั ๑ เรื่อง 
โดยมีอาจารยท่ี์ปรกึษาการท าวิจยั 
 

- งานวิจยัสง่ราชวิทยาลยัฯ 
 

๓. วิพากษบ์ทความ และงานวิจยั
ทางการแพทยไ์ด ้

๑.น าเสนอบทความ หรืองานวิจยั 
ทางการแพทยทท่ี์น่าสนใจใน 
กิจกรรม journal club 
๒.สามารถวิเคราะหแ์ละวิพากษ์
บทความ งานวิจยัดว้ยตนเองได ้
 

- DOF (ใชf้orm ประเมินการ
น าเสนอกิจกรรมทางวิชาการ) 
- Portfolio 
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๕. ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism) 

วัตถุประสงคก์ารเรียนรู้ วิธีการเรียนรู้ การประเมินการเรียนรู้ 
๑.มีคณุธรรม จริยธรรม และเจตคติ
อนัดีตอ่ผูป่้วย ญาติ ผูร้ว่มงาน 
เพ่ือนรว่มวิชาชีพและ ชมุชน  

๑. รบัฟังการสอนบรรยายเก่ียวกบั 
ปัญหาทางกฏหมายและจริยธรรม 
ในกระบวนวิชาเพ่ิมพนูทกัษะวิชาชีพ 
๒. การปฎิบตัิงานจริงในหน่วยรงัสี
รว่มรกัษาของล าตวั (on the job 
learning) 
๓. การท าเป็นตวัอย่างท่ีดีของ
อาจารยแ์พทย ์(role model) 
 

- DOF 
- Multisource feedback 
  

๒. มีทกัษะดา้นท่ีไมใ่ช่เทคนิค (non-
technical skills) และสามารถ
บริหารจดัการได ้ 

๑. การท าเป็นตวัอย่างท่ีดีของ
อาจารยแ์พทย ์(role model)  
     - สอน ปฏิบตัิใหเ้ป็นตวัอย่าง 
โดยอาจารยใ์นหลกัสตูรฯ เชน่ การ
ตรงตอ่เวลา ระเบียบวินยัการปฏิบตัิ
ตามกฏขอ้บงัคบัการเคารพ และให้
เกียรติผูอ้ื่น ความรบัผิดชอบตอ่
หนา้ท่ี 
และความซื่อสตัย ์เป็นตน้ 
     - ปฏิบตัิใหเ้ป็นตวัอย่างโดย
อาจารยใ์นหลกัสตูรฯ ในเรื่อง
หลกัการเคารพ และยอมรบัในความ
แตกตา่งระหวา่งบคุคล เช่น อาย ุ
เพศ, วฒันธรรม เชน่ ขนมธรรม
เนียมปฏิบตัิ เชือ้ชาติ, และศาสนา 
เช่น พระ นกับวช ผูน้  าทางศาสนา 
รวมทัง้ผูร้ว่มงาน และผูป่้วย และ
ญาต ิ
๒. การปฎิบตัิงานจริงในหน่วยรงัสี
รว่มรกัษาของล าตวั (on the job 
learning) 
 

- DOF 
- Multisource feedback 
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วัตถุประสงคก์ารเรียนรู้ วิธีการเรียนรู้ การประเมินการเรียนรู้ 
๓. มีความสนใจใฝ่รูแ้ละสามารถ
พฒันาไปสูค่วามเป็นผูเ้รียนรู ้
ตอ่เน่ืองตลอดชีวิต (continuing 
professional development)  

๑.case planning ในการเตรียม
ผูป่้วยและเตรียมอปุกรณก์่อน
ปฏิบตัิงานดว้ยตนเอง ภายใตก้าร
ก ากบัดแูลของอาจารยผ์ูฝึ้กอบรม 
เพ่ือสง่เสริมใหม้ีความสนใจศกึษา
หาความรูใ้หมด่ว้ยตนเองจากสื่อ 
ตา่งๆ  
๒. จดักิจกรรม topic review และ
journal club 
๓. การเขา้รว่มประชมุวิชาการ  
๔. การท าวิจยัโดยตวัผูเ้ขา้รบัการ
ฝึกอบรม เองเป็นผูวิ้จยัหลกั 
๕. การท าเป็นตวัอย่างท่ีดีของ
อาจารยแ์พทย ์(role model) 
 

- Topic review (academic 
performance assessment) 
- Academic conference attendance  
- Research 

๔. มีทศันคติท่ีดีตอ่วิชาชีพและมีเจต
คติท่ีดี ท่ีจะใชค้วามรูท้างรงัสรีว่ม
รกัษาของล าตวัใน การใหบ้ริการ
สขุภาพแบบองคร์วมแก่ประชาชน
ทกุระดบั  

๑.การปฎิบตัิงานจริงในหน่วยรงัสี
รว่มรกัษาของล าตวั (on the job 
learning) 
๒. อยู่เวรนอกเวลาราชการทางดา้น
รงัสีรว่มรกัษาของล าตวัเวลาราชการ  
๓.เปิดโอกาสใหเ้ขา้รว่มโครงการ
ตา่งๆของคณะและโรงพยาบาล เช่น 
การมีสว่นรว่มในการใหบ้ริการทาง
รงัสีรว่มรกัษาแก่ผูป่้วยในโครงการ
ตา่งๆท่ีโรงพยาบาลจดัใหแ้ก่
ประชาชน การใหค้วามรูท้างรงัสีรว่ม
รกัษาแก่ประชาชนทั่วไปในกิจกรรม
วิชาการของหน่วยงาน/คณะ 
๔. การท าเป็นตวัอย่างท่ีดีของ
อาจารยแ์พทย ์(role model) 
 

- DOF 
- Multisource feedback 
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วัตถุประสงคก์ารเรียนรู้ วิธีการเรียนรู้ การประเมินการเรียนรู้ 
๕. มีความรบัผิดชอบตอ่งานท่ีไดร้บั
มอบหมาย  

๑. การปฎิบตัิงานจริงในหน่วยรงัสี
รว่มรกัษาของล าตวั (on the job 
learning) 
๒. อยู่เวรนอกเวลาราชการของ
ทางดา้นรงัสีรว่มรกัษาของล าตวั
เวลาราชการ 
๓.มอบหมายใหท้ ากิจกรรมวิชาการ
ตา่งๆ ตามตาราง activity ในแตล่ะ
เดือน 
๔. การท าเป็นตวัอย่างท่ีดีของ
อาจารยแ์พทย ์(role model) 

- DOF 
- Multisource feedback  

๖. ค านงึถงึผลประโยชนข์อง
สว่นรวม 

๑. การปฎิบตัิงานจริงในหน่วยรงัสี
รว่มรกัษาของล าตวั (on the job 
learning) 
๒. อยู่เวรนอกเวลาราชการของ
ทางดา้นรงัสีรว่มรกัษาของล าตวั
เวลาราชการ 
๓.มอบหมายใหท า กิจกรรมวิชาการ
ตา่งๆ ตามตาราง activity ในแตล่ะ
เดือน 
๔.การท าเป็นตวัอย่างท่ีดีของ
อาจารยแ์พทย ์(role model) 

- DOF 
- Multisource feedback 
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๖. การปฏิบัตงิานตามระบบ (System-based practice) 

วัตถุประสงคก์ารเรียนรู้ วิธีการเรียนรู้ การประเมินการเรียนรู้ 

๑. ความรูด้า้นระบบพฒันา
คณุภาพ (quality improvement) 
ทางรงัสีรว่มรกัษา ไดแ้ก่  
    i. กระบวนการในการ
ก ากบัดแูลความปลอดภยัทางดา้น
รงัสี ทัง้ตอ่ผูป่้วยและบคุลากร  
 ii. การรายงานอบุตัิการณ์
ของความเสี่ยง  
 iii. กระบวนการในการก 
ากบัดแูลและการใชเ้ครื่องมือและ
ระบบสารสนเทศทางดา้นรงัสรีว่ม
รกัษา 

๑. Lectureหวัขอ้ Radiation 
protection ในงาน FIRST 
๒. การปฎิบตัิงานจริงในหน่วยรงัสี
รว่มรกัษาของล าตวั (on the job 
learning) 
๓.Lecture หวัขอ้ quality 
management วิชาบรูณาการ
ทั่วไป โดยรวล รงัสีแพทยแ์ห่ง
ประเทศไทย 
๔. จดัสอนเรื่องระบบ PACS และ 
ระบบรายงานผล รวมถงึระบบ 
การรายงานและบริหารความเสี่ยง
ในวนัปฐมนิเทศ แพทยป์ระจ าบา้น 

- CBD 

๒. ความรูเ้ก่ียวกบัระบบสขุภาพ
ของประเทศ 

๑. รบัฟังการสอนบรรยาย วิชา
บรูณาการทั่วไป โดย รวล รงัสี
แพทยแ์ห่งประเทศไทย 
๒. จดัสอนเรื่องระบบบริการผูป่้วย
ตามสิทธิการรกัษาพยาบาลของ
ประเทศไทยในวนัปฐมนิเทศน ์

- CBD 

๓. มีความรูแ้ละมีสว่นรว่มในระบบ
พฒันาคณุภาพการดแูลรกัษา
ผูป่้วย 

๑. การปฎิบตัิงานจริงในหน่วยรงัสี
รว่มรกัษาของล าตวั (on the job 
learning) 
๒. ใหม้ีสว่นรว่มในกิจกรรม HA 

- Multisource feedback 
- CBD 

๔. ใชท้รพัยากรสขุภาพอย่าง
เหมาะสม (cost consciousness 
medicine) และสามารถ 
ปรบัเปลี่ยนการดแูลรกัษาผูป่้วยให้
เขา้กบับริบทของการบริการ
สาธารณสขุไดต้าม มาตรฐาน
วิชาชีพ 

๑. รบัฟังการสอนบรรยาย วิชา
บรูณาการทั่วไป โดยราชวิทยาลยั
รงัสีแพทยแ์ห่งประเทศไทย 
๒. การปฎิบตัิงานจริงในหน่วยรงัสี
รว่มรกัษาของล าตวั (on the job 
learning) โดย มีการวางแผนการ
รกัษา รวมทัง้เลือกอปุกรณก์าร
รกัษาใหก้บัผูป่้วยอย่างเหมาะสม
และสอดคลอ้งกบับริบทของการ
บริการสาธารณสขุ 

- CBD 
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ภาคผนวกที ่๔ 
กิจกรรมทีท่ าให้ม่ันใจได้ว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพ (Entrustable profession activity: EPA) 

  
 การประเมิน Clinical skill จาก ทัง้กิจกรรมท่ีท าใหม้ั่นใจไดว้า่เป็นผูเ้ช่ียวชาญในวิชาชีพ (Entrustable 
professional activity: EPA) โดยประกอบดว้ย ๖ EPA ดงันี ้

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

EPA ๒ Recommend appropriate procedures and implement management plan 
EPA ๓ Obtain informed consent and prepare pre-procedural management 
EPA ๔ Accomplish interventional procedures and post-procedural care 
EPA ๕ Present oral and written reports that document the procedures 
EPA ๖ Collaborate as a member of an interprofessional team 

  
 หลกัสูตรไดร้ะบุเป้าประสงคห์ลักในแต่ละช่วงหรือชัน้ปี (Milestone) ใหส้อดคลอ้งกับสมรรถนะการ
เรียนรู ้๖ ดา้น (competency) ของการฝึกอบรม มีการติดตามตรวจสอบ ก ากบัดแูล (supervision) ตลอดจนให้
ขอ้มลูปอ้นกลบั (feedback) แก่ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมอยา่งสม ่าเสมอ (ภาคผนวกท่ี ๕ และ ๗) 

 โดยการประเมินทกัษะทัง้ ๖ กิจกรรมดงักลา่วจะระบเุป็นระดบั (level) ๑ ถึง ๔ ดงั ตาราง 

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

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ 
รวบรวมขอ้มลูจากประวตัิ 
ตรวจรา่งกาย และ Lab ท่ี
ส  าคญัและจ าเป็นไม่
ครบถว้น และไมส่ามารถ
สรุปปัญหาได ้
 

รวบรวมขอ้มลูจาก
ประวตัิ ตรวจรา่งกาย 
และ Lab ท่ีส  าคญัและ
จ าเป็นครบถว้น และไม่
สามารถสรุปปัญหาได ้

รวบรวมขอ้มลูจากประวตัิ 
ตรวจรา่งกาย และ Lab ท่ี
ส  าคญัและจ าเป็นครบถว้น 
แตส่รุปปัญหาและขอ้ควร
ระวงัดา้นผูป่้วยไม่
ครบถว้น 

รวบรวมขอ้มลูจากประวตัิ 
ตรวจรา่งกาย และ Lab ท่ี
ส  าคญัและจ าเป็นครบถว้น 
สามารถสรุปปัญหาและขอ้
ควรระวงัไดค้รบถว้น 

๑.๒ Imaging protocol 
ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ 

๑.๒.๑  
ไมส่ามารถเลือกใช ้
imaging protocol และ 

 
เลือก imaging protocol 
และ contrast ท่ี
เหมาะสมได ้แตไ่ม่

 
เลือก imaging protocol 
และ contrast ท่ีเหมาะสม 
ทราบขอ้ดีหรือขอ้เสีย และ

 
เลือก imaging protocol 
และ contrast ท่ีเหมาะสม 
ทราบขอ้ดี ขอ้เสีย และปัญหา
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contrast ท่ีเหมาะสม
เพ่ือใหก้ารวินิจฉยั 
 
 
 
 
๑.๒.๒  
ใหค้  าปรกึษาและแนะน าท่ี
ส  าคญัเก่ียวกบัการตรวจ
ไมค่รบถว้น 
 
 
 
๑.๒.๓  
ไมต่ระหนกัถงึสถานการณ์
และปัญหาท่ีเกิดขึน้ 
หรือไมส่ามารถแกไ้ข
ปัญหาไดอ้ย่างเหมาะสม 

สามารถบอกเหตผุลท่ี
เลือก 
 
 
 
ใหค้  าปรกึษาและแนะน า
ท่ีส  าคญั เก่ียวกบัการ
ตรวจครบถว้น 
 
 
 
 
ไมส่ามารถแกไ้ขปัญหาท่ี
ควรแกไ้ด ้แตป่รกึษาขอ
ความช่วยเหลือในเวลาท่ี
เหมาะสม 

ปัญหาท่ีอาจเกิดขึน้ แต่
แกไ้ขหรือปรบัเปลี่ยนไมไ่ด ้
 
 
 
ใหค้  าปรกึษาและแนะน าท่ี
ส  าคญัครบถว้น และ
สามารถแนะน าทางเลือก
อื่นในตรวจวินิจฉยัได ้
 
 
 
แกไ้ขปัญหาเหมาะสมกบั
ความสามารถของตนเอง 
และไดป้รกึษาขอความ
ช่วยเหลือในเวลาท่ี
เหมาะสม 

ท่ีอาจเกิดขึน้ รวมทัง้สามารถ
ปรบัเปลี่ยน imaging 
protocol ไดอ้ย่างเหมาะสม
เม่ือมีปัญหา 
 
ใหค้  าปรกึษาและแนะน าท่ี
ส  าคญัครบถว้น สามารถ
แนะน าทางเลือกอื่นในการ
ตรวจวินิจฉยั รวมทัง้สามารถ
อธิบายภาวะแทรกซอ้นหรือ
ปัญหาท่ีอาจเกิดขึน้ 
 
 
สามารถจดัการแกไ้ขปัญหา
และภาวะแทรกซอ้นได้
เหมาะสม พรอ้มแจง้และ
รายงานสิ่งท่ีเกิดขึน้เพ่ือ
ป้องกนัการเกิดซ า้ในอนาคต 

๑.๓ Interpret examination and formulate diagnosis 
ระดบั ๑ ระดบั ๒ ระดบั ๓ ระดบั ๔ 

สามารถบรรยายลกัษณะ
ความผิดปกติท่ีตรวจพบได ้
แตย่งัไมค่รบถว้น หรือตอ้ง
ปรบัปรุง รวมทัง้ไม่
สามารถใหค้วามเห็นถงึผล
การวินิจฉยัและการ
จ าแนกวินิจฉยัโรคอย่าง
ถกูตอ้ง   

สามารถบรรยาย
ลกัษณะความผิดปกติท่ี
ตรวจพบไดด้ี แตไ่ม่
สามารถใหค้วามเห็นถงึ
ผลการวินิจฉยัและการ
จ าแนกวินิจฉยัโรคอย่าง
ถกูตอ้ง   

สามารถบรรยายลกัษณะ
ความผิดปกติท่ีตรวจพบได้
ดี และสามารถให้
ความเห็นถงึผลการ
วินิจฉยัและการจ าแนก
วินิจฉยัโรคไดถ้กูตอ้ง แต่
ไมย่งัสามารถล าดบั
ความส าคญัก่อนหลงั  

สามารถบรรยายลกัษณะ
ความผิดปกติท่ีตรวจพบไดด้ี 
และใหค้วามเห็นถงึผลการ
วินิจฉยัและการจ าแนก
วินิจฉยัโรคไดถ้กูตอ้งและให้
ล  าดบัความส าคญัก่อนหลงั
ได ้
 

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

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ 
ใหค้  าปรกึษาและแนะน าท่ี
ส  าคญัเก่ียวกบัการท า
หตัถการไมค่รบถว้น 
 
 

ใหค้  าปรกึษาและแนะน า
ท่ีส  าคญั ขอ้ดี ขอ้เสีย ขอ้
บ่งชีเ้ก่ียวกบัการท า
หตัถการไดค้รบถว้น 

ใหค้  าปรกึษาและแนะน าท่ี
ส  าคญั ขอ้ดี ขอ้เสีย ขอ้
บ่งชีเ้ก่ียวกบัการท า
หตัถการไดค้รบถว้น และ
สามารถแนะน าทางเลือก
อื่นในการรกัษาได ้

ใหค้  าปรกึษาและแนะน าท่ี
ส  าคญั ขอ้ดี ขอ้เสีย ขอ้บ่งชี ้
เก่ียวกบัการท าหตัถการได้
ครบถว้น สามารถแนะน า
ทางเลือกอื่นในการรกัษาได ้
และสามารถอธิบาย
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ภาวะแทรกซอ้นจากการท า
หตัถการได ้

๒.๒ Implement management plan 
ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ 

๒.๒.๑ 
ไมท่ราบขัน้ตอนการเตรียม
ผูป่้วยเพ่ือท าหตัถการ
อย่างหมาะสม หรือไม่
ครบถว้น  
 
 
๒.๒.๒ 
เตรียมอปุกรณแ์ละ
เครื่องมือพืน้ฐาน ยาและ
เภสชัภณัฑส์  าหรบัท า
หตัถการไมเ่หมาะสม 
หรือไมค่รบถว้น 

 
ทราบขัน้ตอนการเตรียม
ผูป่้วยเพ่ือท าหตัถการ
อย่างหมาะสมและ
ครบถว้น 
 
 
 
เตรียมอปุกรณแ์ละ
เครื่องมือพืน้ฐาน ยาและ
เภสชัภณัฑส์  าหรบัท า
หตัถการไดเ้หมาะสม
และครบถว้น 

 
เตรียมผูป่้วยก่อนท า
หตัถการไดเ้หมาะสมและ
ครบถว้น แตไ่มท่ราบขอ้
ควรระวงั ภาวะแทรกซอ้น 
หรือปัญหาท่ีอาจเกิดขึน้ 
 
 
เตรียมอปุกรณแ์ละ
เครื่องมือพืน้ฐาน ยาและ
เภสชัภณัฑส์  าหรบัท า
หตัถการไดเ้หมาะสมและ
ครบถว้น แตไ่มส่ามารถ
อธิบายขอ้ดี ขอ้เสีย และ
ทางเลือกอื่นในการรกัษา 
 

 
เตรียมผูป่้วยก่อนท าหตัถการ
ไดเ้หมาะสมและครบถว้น 
ทราบขอ้ควรระวงั รวมทัง้
เตรียมตวัส าหรบัการ
แกปั้ญหาหรือ
ภาวะแทรกซอ้นท่ีอาจเกิดขึน้ 
 
เตรียมอปุกรณแ์ละเครื่องมือ
พืน้ฐาน ยาและเภสชัภณัฑ์
ส  าหรบัท าหตัถการได้
เหมาะสมและครบถว้น 
รวมทัง้สามารถอธิบายขอ้ดี 
ขอ้เสีย และทางเลือกอื่นใน
การรกัษา 

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

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ 
ขอใหผู้ป่้วยเซน็ใบยินยอม
เลย โดยไมไ่ดอ้ธิบาย หรือ
อธิบายไมถ่กูตอ้ง
เหมาะสม 

อธิบายถงึขอ้บ่งชีข้อง
การตรวจ แลว้จงึขอให้
ผูป่้วยเซน็ใบยินยอม 

อธิบายถงึขอ้บ่งชี ้ความ
เสี่ยง และประโยชนท่ี์
ผูป่้วยจะไดร้บัการตรวจ 
แลว้จงึขอใหผู้ป่้วยเซน็ใบ
ยินยอม 

อธิบายถงึขอ้บ่งชี ้ความเสี่ยง 
และประโยชนท่ี์ผูป่้วยจะ
ไดร้บัการตรวจ และทางเลือก
อื่น แลว้จงึขอใหผู้ป่้วยเซน็ใบ
ยินยอม 
 

๓.๒ Pre-procedural management 
ระดบั ๑ ระดบั ๒ ระดบั ๓ ระดบั ๔ 

เตรียมผูป่้วยก่อนท า
หตัถการไดไ้มเ่หมาะสม 
หรือไมค่รบถว้น 

เตรียมผูป่้วยก่อนท า
หตัถการไดเ้หมาะสม 
และครบถว้น 

เตรียมผูป่้วยก่อนท า
หตัถการไดเ้หมาะสม และ
ครบถว้น แตท่ราบขอ้ควร
ระวงั ภาวะแทรกซอ้น หรือ
ปัญหาท่ีอาจเกิดขึน้ 
 

เตรียมผูป่้วยก่อนท าหตัถการ
ไดเ้หมาะสมและครบถว้น 
ทราบขอ้ควรระวงัและเตรียม
ตวัส าหรบัการแกปั้ญหาหรือ
ภาวะแทรกซอ้นท่ีอาจเกิดขึน้ 
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EPA ๔. Accomplish interventional procedures and post-procedural care 
๔.๑ Accomplish interventional procedures 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ 
๔.๑.๑ 
ไมส่ามารถท าหตัการได้
เองภายใตก้ารแนะน าของ
อาจารยอ์ย่างใกลชิ้ด 
 
๔.๑.๒ 
ขณะท าหตัถการ ไม่
สามารถใหค้  าแนะน า
ส าหรบัการตรวจเพ่ิมเติม 
หรือหตัถการอย่างอื่นท่ี
จ าเป็นไดอ้ย่างเหมาะสม 
 
 
๔.๑.๓ 
ไมต่ระหนกัถงึสถานการณ์
และปัญหา 
(complications) 
ท่ีเกิดขึน้ขณะท าหตัถการ 

 
สามารถท าหตัถการได้
ภายใตก้ารควบคมุของ
อาจารยอ์ย่างใกลชิ้ด 
 
 
ขณะท าหตัถการ 
สามารถใหค้  าแนะน า
ส าหรบัการตรวจเพ่ิมเติม 
หรือหตัถการอย่างอื่นท่ี
จ าเป็นไดแ้ตไ่มเ่หมาะสม 
หรือไมค่รบถว้น 
 
 
ตระหนกัถงึปัญหาท่ี
เกิดขึน้ แตไ่มส่ามารถ
บอกวิธีแกไ้ขปัญหา หรือ
ตอ้งไดร้บัการแนะน า
และควบคมุของอาจารย์
อย่างใกลชิ้ด 

 
สามารถท าหตัถการได ้
ภายใตค้  าชีแ้นะของ
อาจารยเ์ม่ือตอ้งการ 
 
 
ขณะท าหตัถการ สามารถ
ใหค้  าแนะน าและท าหตั
การเพ่ิมเติมท่ีจ าเป็นได้
เหมาะสม แตไ่มส่ามารถ
บอกเหตผุล ขอ้ดีหรือ
ขอ้เสีย และทางเลือกอื่น
ในการรกัษา 
 
ตระหนกัถงึปัญหาท่ี
เกิดขึน้ สามารถเตรียมการ
การป้องกนั และรกัษา
ภาวะแทรกซอ้นไดอ้ย่าง
เหมาะสม โดยอาจขอค า
ชีแ้นะจากอาจารย ์
 

 
สามารถท าหตัถการไดเ้อง
และ/หรือควบคมุผูท่ี้มี
ประสบการณน์อ้ยกวา่ 
 
 
ขณะท าหตัถการ สามารถให้
ค  าแนะน าและท าหตัการ
เพ่ิมเติมท่ีจ าเป็นไดเ้หมาะสม 
พรอ้มระบเุหตผุล ขอ้ดีหรือ
ขอ้เสีย และทางเลือกในการ
รกัษา 
 
 
ตระหนกัถงึปัญหาท่ีเกิดขึน้ 
สามารถเตรียมการการ
ป้องกนั และรกัษา
ภาวะแทรกซอ้นจากหตัถการ
ทางรงัสีรว่มรกัษาของล าตวั
ไดเ้อง และ/หรือสามารถให้
การชีแ้นะหรือควบคมุผูท่ี้มี
ประสบการณน์อ้ยกวา่ได ้
 

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

ไมส่ามารถดแูลผูป่้วย หรือ
ตระหนกัถงึผลขา้งเคียงท่ี
อาจเกิดขึน้ตอ่ผูป่้วย
ภายหลงัการท าหตัถการ 

ตระหนกัถงึผลขา้งเคียง
ท่ีอาจเกิดขึน้ตอ่ผูป่้วย
ภายหลงัการท าหตัถการ 
แตไ่มส่ามารถบอก
ขัน้ตอนการเฝา้ระวงัและ
วิธีแกไ้ขปัญหา หรือตอ้ง
ไดร้บัการแนะน าและ
ควบคมุของอาจารย์
อย่างใกลชิ้ด 
 

ตระหนกัถงึผลขา้งเคียงท่ี
อาจเกิดขึน้ตอ่ผูป่้วย
ภายหลงัการท าหตัถการ 
สามารถเตรียมการการ
ป้องกนั และใหก้ารดแูล
รกัษาไดอ้ย่างเหมาะสม 
โดยอาจขอค าชีแ้นะจาก
อาจารย ์

ตระหนกัถงึผลขา้งเคียงท่ีอาจ
เกิดขึน้ตอ่ผูป่้วยภายหลงัการ
ท าหตัถการ สามารถ
เตรียมการการป้องกนั และ
ใหก้ารดแูลรกัษาไดเ้องอย่าง
เหมาะสม และ/หรือสามารถ
ใหก้ารชีแ้นะหรือควบคมุผูท่ี้มี
ประสบการณน์อ้ยกวา่ได ้
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EPA ๕. Present oral and written reports that document the procedures 
๕.๑ Written reports 

ระดบั ๑ ระดบั ๒ ระดบั ๓ ระดบั ๔ 
มีการรายงานผลไม่
สอดคลอ้งกบัท่ีไดท้บทวน
ฟิลม์ (review) กบัอาจารย์
บางสว่น แตม่ีความส าคญั
และมผีลกระทบตอ่การ
รกัษาผูป่้วย 

มีการรายงานผลไม่
สอดคลอ้งกบัท่ีได้
ทบทวนฟิลม์ (review) 
กบัอาจารยบ์างสว่น แต่
ไมม่ีผลตอ่การรกัษา
ผูป่้วย 

มีการรายงานผล
สอดคลอ้งกบัท่ีไดท้บทวน
ฟิลม์ (review) กบัอาจารย ์
แตผ่ลรายงานฟิลม์ยงัใช้
ภาษาไดไ้มก่ระชบั/ยงัตอ้ง
ปรบัปรุง 

มีการรายงานผลสอดคลอ้ง
กบัท่ีไดท้บทวนฟิลม์ (review) 
กบัอาจารยแ์ละใชภ้าษาได้
ถกูตอ้ง กระชบั 

๕.๒ Present oral 
ระดบั ๑ ระดบั ๒ ระดบั ๓ ระดบั ๔ 

๕.๒.๑ 
ไมส่ื่อสารกบัผูป่้วยและ
ญาต ิ
 
 
๕.๒.๒ 
ไมส่ื่อสารกบัอาจารยผ์ู ้
ควบคมุการตรวจ และ
แพทยท่ี์เก่ียวขอ้ง 

 
สื่อสารกบัผูป่้วยดว้ย
ภาษา หรือใจความท่ีไม่
ถกูตอ้งเหมาะสม 
 
 
สื่อสารกบัอาจารยผ์ู ้
ควบคมุการตรวจ และ
แพทยท่ี์เก่ียวขอ้งไดแ้ต่
ไมช่ดัเจน 

 
สื่อสารกบัผูป่้วยอย่าง
ถกูตอ้งเหมาะสม แตไ่ม่
แสดงถึงความเห็นอกเห็นใจ 
 
 
สื่อสารกบัอาจารยผ์ู ้
ควบคมุการตรวจ และ
แพทยท่ี์เก่ียวขอ้งไดด้ีเป็น
สว่นใหญ่ 

 
สื่อสารกบัผูป่้วยอย่าง
เหมาะสม และแสดงใหเ้หน็
ถงึความเห็นอกเห็นใจ 
 
 
สื่อสารกบัอาจารยผ์ูค้วบคมุ
การตรวจ และแพทยท่ี์
เก่ียวขอ้งไดด้ี ชดัเจนและ
ถกูตอ้งตลอดเวลา 

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

๖.๑ 
ไมส่ื่อสารกบัผูร้ว่มงาน 
และแพทยท่ี์เก่ียวขอ้ง 
 
๖.๒ 
ไมร่บัผิดชอบในหนา้ท่ี ท่ี
ไดร้บัมอบหมาย 

 
สื่อสารกบัผูร้ว่มงาน 
แพทยท่ี์เก่ียวขอ้งไดแ้ต่
ไมช่ดัเจน 
 
รบัผิดชอบในหนา้ท่ี ท่ี
ไดร้บัมอบหมาย แตไ่ม่
ทนัก าหนดเวลา หรือท า
ใหเ้กิดความลา่ชา้ท่ีมี
ผลกระทบตอ่การรกัษา
ผูป่้วย 
 

 
สื่อสารกบัผูร้ว่มงาน และ
แพทยท่ี์เก่ียวขอ้งไดด้ีเป็น
สว่นใหญ่ 
 
รบัผิดชอบในหนา้ท่ี ท่ี
ไดร้บัมอบหมาย แตม่ี
ความลา่ชา้ท่ีไมม่ี
ผลกระทบส าคญัตอ่การ
รกัษาผูป่้วย 

 
สื่อสารกบัผูร้ว่มงาน และ
แพทยท่ี์เก่ียวขอ้งไดด้ี ชดัเจน
และถกูตอ้งตลอดเวลา 
 
รบัผิดชอบในหนา้ท่ี ท่ีไดร้บั
มอบหมายอย่างเตม็ท่ี และ
ตรงตอ่เวลา 
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ภาคผนวกที ่๕ 
 

เนือ้หาของการฝึกอบรม/หลักสูตร 
Medical knowledge and procedural skill และ Milestones ของแต่ละช้ันปี 

 

๑   ความรู้ที่เกี่ยวกับรังสีวิทยาวินิจฉัยโรคหลอดเลือด (diagnostic vascular imaging), basic 
vascular anatomy, principles, indications และ contraindications  

  ๑) Vascular imaging 
Medical knowledge Minimum requirement 

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

 

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

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

    ๑.๒.๒) Patient preparation and patient care 
Medical knowledge Minimum requirement (ภาวะและโรคที่ต้องรู้) 

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

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

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

System Disease or abnormal conditions ชัน้ปีท่ี ๑ ชัน้ปีท่ี ๒ 
Visceral Hemoptysis ๒ ๓ 

Pulmonary AVM ๑ ๒ 
GI bleeding ๒ ๓ 
Hepatic tumor ๒ ๓ 
Aneurysm ๑ ๒ 
AVM, AVF ๑ ๒ 
Trauma ๑ ๒ 
Reproductive system: myoma uteri ๑ ๒ 
Reproductive system: placenta 
previa/accreta 

๑ ๒ 

Reproductive system: varicocele ๑ ๒ 
Reproductive system: BPH ๑ ๒ 
Post-transplantation: liver ๑ ๒ 
Post-transplantation: kidney ๑ ๒ 

Peripheral Arterial occlusive disease ๑ ๒ 
Vascular injury ๒ ๓ 
Vascular malformation ๑ ๒ 
Vasculitis ๑ ๒ 

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

Venous disease Thrombosis ๒ ๓ 
Venous shunt ๒ ๓ 
May-Thurner disease ๑ ๒ 

โดยระดบัศกัยภาพ Medical knowledge การตรวจวินิจฉัยและความซบัซอ้นโรค แบง่เป็น  
              ระดบัท่ี ๑ สามารถตรวจวินิจฉัยโรคชนิดท่ีมีความส าคญัและพบบอ่ย(*) ซึ่ง แพทยป์ระจ าบา้นอนุ
สาขาฯตอ้งสามารถตรวจวินิจฉยัไดด้ว้ยตนเอง และสามารถแนะน าทางเลือก การรกัษาท่ีเหมาะสมได ้ 
              ระดบัท่ี ๒ สามารถตรวจวินิจฉัยโรคชนิดท่ีพบนอ้ยกว่าระดบั ๑ และมี ความส าคญั(*) ซึ่งแพทย์
ประจ าบา้นอนสุาขาฯควรตรวจวินิจฉยัได ้ 
              ระดบัท่ี ๓ สามารถตรวจวินิจฉัยโรคชนิดท่ีซบัซอ้น(*)ซึ่งแพทยป์ระจ าบา้นอนสุาขาฯ อาจตรวจ
วินิจฉยัได ้หรือตรวจวินิจฉยัไดภ้ายใตก้ารควบคมุของอาจารย ์หรือสามารถ เรียนรูเ้พิ่มเตมิไดด้ว้ยตนเอง 
 (*) อา้งอิงตามตารางจ าแนกความซบัซอ้นของโรคและภาวะตา่งๆ  
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ตารางจ าแนกความซับซ้อนของโรคและภาวะต่างๆ 
System and disease or 
abnormal conditions 

Medical Knowledge 
ระดับที ่๑ ระดับที ่๒ ระดับที ่๓ 

Visceral 

- Hemoptysis Simple hypervascular 
lesion supplied by a major 
branch of bronchial or 
intercostal artery 

Hypervascular lesion with 
aneurysm or 
pseudoaneurysm supplied 
by branches of bronchial, 
intercostal or pulmonary 
artery 

Atypical vascular lesion 
supplied by branches of 
bronchial, intercostal or 
pulmonary artery 

- Pulmonary AVM Simple or discrete 
malformation with 
arteriovenous shunt 
supplied by segmental 
pulmonary artery and 
drained by typical 
pulmonary vein 

Multiple or diffuse 
malformation with 
arteriovenous shunt supplied 
by multiple feeders from 
different segmental 
pulmonary arteries and 
drained by various 
pulmonary veins. Associated 
disease such as HHT 

Complex malformation with 
arteriovenous shunt supplied 
by anomalous pulmonary 
arteries or anomalous systemic 
arteries and drained by 
distorted pulmonary or 
systemic veins 

- GI bleeding Gastric, duodenal, colonic, 
rectal ulcer or diverticulum 
with arterial extravasation 

Hypervascular lesion, 
angiodysplasia or 
gastrointestinal vascular 
malformation 

Esophageal, gastric or 
duodenal varix 

- Hepatic tumor Single or multiple 
hepatocellular carcinoma 
(HCC) with typical arterial 
supply and possible portal 
invasion 

Hemangioma with 
symptoms, mass effect, 
hemorrhage or complication 

Other hypervascular tumor or 
lesion with hepatic artery, 
hepatic vein or portal vein 
involvement 

- Aneurysm Simple aneurysm of major 
visceral artery 

Small or atypical aneurysm 
of segmental or regional 
visceral artery 

Aneurysm associated with 
other visceral vascular 
condition, vasculitis, dissection 
or syndrome 

- AVM, AVF Single-compartment 
vascular malformation with 
arteriovenous shunt 
involving solid visceral 
organ or gastrointestinal 
tract 

Multiple-compartment 
vascular malformation with 
arteriovenous shunt with 
various arterial supply from 
systemic and visceral 
sources 

Complex vascular 
malformation with associated 
syndrome or anomaly with 
systemic and/or portal venous 
drainage 
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- Trauma Vascular injury with 
perivascular extravasation, 
tear or transection 

Vascular injury with 
pseudoaneurysm and/or 
dissection 

Complex vascular injury with 
arteriovenous shunt or biliary 
tract fistula 

- Reproductive 
system: myoma uteri 

Symptomatic uterine fibroid 
versus adenomyosis 

Diagnosis and classification 
of fibroid location 
(submucosal, intramural, 
subserosal) 

Complicated uterine fibroid 
(intracavitary sumucosal, 
pedunculated subserosal) 

- Reproductive 
system: placenta 
previa/accreta 

Presence of abnormal 
placentation, placental 
abnormality and uterine 
scarring 

Evaluation and classification 
of abnormal placentation 
(previa, accrete, increta, 
percreta) 

bnormal placentation and 
associated high risk 
pregnancy (twins, fetal 
anomaly, uterine anomaly, etc.) 

- Reproductive 
system: varicocele 

Common varicocele (left-
sided) with simple reflux 
and conventional femoral 
approach 

Varicocele with alternative 
approach or variant venous 
anatomy 

Complicated varicocele, 
recurrence after endovascular 
or surgical treatment 

- Reproductive 
system: BPH 

BPH with typical or 
common pattern of arterial 
supply 

Large or complex BPH with 
multiple collateral arterial 
supply or anatomic variant 

Recurrent BPH after 
endovascular or surgical 
treatment 

- Post-transplantation: 
liver 

Typical donor-recipient 
anastomosis of hepatic 
artery, portal vein and 
hepatic vein. Common 
post-transplant vascular 
complication such as 
hepatic artery stenosis and 
hepatic artery thrombosis 
 

Uncommon complication of 
liver transplant, e.g. 
arterioportal fistula, portal 
vein stenosis, portal vein 
thrombosis, hepatic vein 
stenosis or IVC stenosis 

Splenic steal and portal 
hyperperfusion syndrome. 
Post-transplant portal 
hypertension and TIPS 

- Post-transplantation: 
kidney 

Typical donor-recipient 
anastomosis of renal artery 
and renal vein. Common 
post transplant vascular 
complication such as renal 
artery stenosis, graft 
thrombosis, biopsy-induced 
vascular injuries 
(pseudoaneurysm, AVF) 
and allograft rejection 
 

Variant or complex donor-
recipient anastomosis 
without or with additional 
autologous or synthetic graft 
of renal artery and renal vein 

Complication in difficult or 
complex renal transplant 
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Peripheral 

- Arterial occlusive 
disease 

Atherosclerosis with 
stenosis and/or occlusion. 
Pattern of acute and 
chronic arterial occlusion 
 

Various chronic occlusive 
disease, diabetic 
vasculopathy and Buerger’s 
disease 

Recurrent arterial stenosis and 
occlusion after surgery or 
endovascular treatment 

- Vascular injury Vascular injury with 
perivascular extravasation, 
tear or transaction 
 

Vascular injury with 
pseudoaneurysm and/or 
dissection 

Complex vascular injury with 
arteriovenous shunt 

- Vascular 
malformation 

Simple or discrete 
malformation with 
arteriovenous shunt 
supplied by single or few 
arteries and drained by 
typical regional venous 
drainage 
 

Vascular malformation with 
cystic or lymphatic 
component. Associated 
syndrome, anomaly or 
disease such as HHT 

Multiple, complex or diffuse 
malformation with or without 
arteriovenous shunt supplied 
by various arteries and drained 
by distorted systemic veins 
 

- Vasculitis Common primary 
inflammatory condition of 
peripheral arteries 

Inflammatory condition with 
associated infection or other 
underlying causes 

Vasculitis process with 
complication of compromised 
circulation, associated 
aneurysm, dissection or 
rupture 
 

Aortic disease 
- Aortic aneurysm Isolated thoracic or 

abdominal aortic aneurysm 
Thoracoabdominal aortic 
aneurysm 

Complex aortic aneurysm with 
involvement of major aortic 
branches 

- Endoleak Common types of frank 
endoleak 

Obscured/subtle endoleak Recurrent endoleak after 
endovascular treatment or 
surgery 

- Dissection Non-complicated aortic 
dissection 

Aortic dissection with 
involvement of major aortic 
branches 
 

Aortic dissection with end-
organ complication 

- Takayasu Non-complicated disease Disease with involvement of 
major aortic branches 
 

Disease with complication 



 

หลกัสตูรการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้นฯ อนสุาขารงัสีรว่มรกัษาของล าตวั   จฬุาลงกรณฯ์  พ.ศ. ๒๕๖๒                                                              ๕๖ 

 

๒  ความรู้ที่เกี่ยวกับเคร่ืองมือ, อุปกรณ ์และเภสัชภัณฑท์ี่เกี่ยวข้องทางรังสีร่วมรักษาของล าตัว 
(common equipment and medicines in interventional radiology)   

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

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

catheters), biopsy devices, ablation devices  
 

 ชั้นปีที่ ๑ ชั้นปีที่ ๒ 
Imaging guidance Fluoroscopy ๒ ๔ 

Ultrasound ๔ ๔ 
CT  ๓ ๔ 

Vascular intervention Catheters ๔ ๔ 
Guide wires ๔ ๔ 
Embolic materials ๔ ๔ 
Balloon catheters ๒ ๔ 
Stents ๑ ๓ 
Thrombolytic agents ๑ ๓ 
Prophylactic antibiotics ๓ ๔ 
Anticoagulation  ๒ ๔ 
Non-steroidal anti-inflammatory drugs and opioids  ๓ ๔ 
Sedation and analgesia ๒ ๔ 
Chemotherapy agent ๔ ๔ 
Drug reverse effect of opioids ๓ ๔ 
Sclerotherapy agents ๑ ๓ 
Vasodilator agents ๒ ๔ 

Venous disease 
- Thrombosis Acute venous thrombosis Chronic venous thrombosis 

with sufficient collaterals 
Acute or chronic venous 
thrombosis with venous 
insufficiency or complication 

- Venous shunt Simple venous shunt with 
flow insufficiency (stenosis 
or thrombosis) 

Complex or atypical venous 
shunt with flow insufficiency 

Venous shunt with associated 
condition (e.g. steal 
phenomenon, central vein 
involvement) 

- May-Thurner disease Simple disease Disease with thrombosis Recurrent disease after 
endovascular treatment or 
surgery 
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Vasoconstrictor agents ๑ ๓ 
Antiemetics  ๓ ๔ 
Bowel antiperistalsis agents ๓ ๔ 
Central line catheter ๔ ๔ 
Closure devices ๑ ๓ 
IVC filters ๓ ๔ 

Non-vascular 
intervention 

Needles ๔ ๔ 
Drainage catheters ๔ ๔ 
Ablation devices  ๒ ๔ 
Biopsy devices  ๔ ๔ 

โดยระดบัศกัยภาพความรูเ้ก่ียวกบัเครื่องมือและอปุกรณ ์แบง่เป็น 
              ระดบัท่ี  ๑  : มีความรูพื้น้ฐาน แตไ่มส่ามารถปฏิบตังิาน ในการเลือกใชเ้ครื่องมือ, อปุกรณ ์และ
เภสชัภณัฑไ์ดอ้ยา่งเหมาะสม ภายใตก้ารควบคมุของอาจารยอ์ยา่งใกลช้ิด 
              ระดบัท่ี  ๒  : สามารถปฏิบตังิาน ในการเลือกใชเ้ครื่องมือ, อปุกรณ ์และเภสชัภณัฑไ์ดอ้ยา่ง
เหมาะสม ภายใตก้ารควบคมุของอาจารยอ์ยา่งใกลช้ิด 
              ระดบัท่ี  ๓  : สามารถปฏิบตังิาน ในการเลือกใชเ้ครื่องมือ, อปุกรณ ์และเภสชัภณัฑไ์ดอ้ยา่ง
เหมาะสม ภายใตก้ารชีแ้นะของอาจารยเ์ม่ือตอ้งการ 
              ระดบัท่ี  ๔  : สามารถปฏิบตังิาน ในการเลือกใชเ้ครื่องมือ, อปุกรณ ์และเภสชัภณัฑไ์ดเ้องอยา่ง
เหมาะสม โดยไมต่อ้งก ากบัดแูล 
              ระดบัท่ี  ๕  : สามารถปฏิบตังิาน ในการเลือกใชเ้ครื่องมือ, อปุกรณ ์และเภสชัภณัฑไ์ดเ้องอยา่ง
เหมาะสม และสามารถใหก้ารชีแ้นะหรือควบคมุผูท่ี้มีประสบการณน์อ้ยกวา่ได  ้  
 

๓ หัตถการทางรังสีร่วมรักษาของล าตัวต่างๆ ที่ส าคัญ รวมท้ัง anatomy, basic principles, 
indications, contraindications และ complications  

  ๑) Vascular interventional procedures 
   ๑.๑) Arterial system 
     ๑.๑.๑) Visceral 
     ๑.๑.๒) Peripheral 
    ๑.๑.๓) Aortic intervention 
   ๑.๒) Venous system 
    ๑.๒.๑) Central venous catheters 
    ๑.๒.๒) Venous interventions 
    ๑.๒.๓) Hemodialysis access interventions 
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 ๒) Non-vascular interventional procedure 
   ๒.๑)  Percutaneous aspiration and biopsy 
   ๒.๒)  Percutaneous drainage 
   ๒.๓)  Biliary intervention 
   ๒.๔)  Percutaneous tumor ablation 

System Procedures ชัน้ปีที ่๑ ชัน้ปีที ่๒ 
ระดับศักยภาพ ระดับศักยภาพ 

Arterial Visceral Chemoembolization of hepatic tumor ๔ ๔ 
DEB-TACE ๑ ๑ 
Radioembolization of liver tumor ๑ ๑ 
Traumatic patient (solid organs, pelvic, etc) ๒ ๔ 
Non traumatic emergency patient (GI 
bleeding, hemoptysis, etc) 

๒ ๔ 

Partial splenic embolization for 
hypersplenism 

๑ ๑ 

Uterine fibroid embolization ๑ ๑ 
Renal tumor embolization  ๑ ๑ 
Angioplasty (celiac, SMA, renal artery) ๑ ๒ 
Angioplasty (portal vein, hepatic vein) ๑ ๑ 
Vascular malformation (renal, pelvic, etc) ๑ ๑ 
Pulmonary angiogram and procedures  - ๑ 

Peripheral Arteriogram ๓ ๔ 
Balloon angioplasty ๑ ๓ 
Endovascular stent ๑ ๒ 
Thrombolysis ๑ ๒ 
Mechanical thrombectomy ๑ ๑ 
Atherectomy ๑ ๑ 
Embolization – Trauma ๑ ๓ 
Embolization - Non-trauma ๑ ๓ 

Aortic Aortogram ๓ ๔ 
Thoracic aortic stent graft ๑ ๑ 
Abdominal aortic stent graft ๑ ๑ 
Embolization of endoleak  ๑ ๒ 
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System Procedures ชัน้ปีที ่๑ ชัน้ปีที ่๒ 
ระดับศักยภาพ ระดับศักยภาพ 

Venous Central 
venous 
catheters 

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

Venous 
intervention 

IVC filter insertion   ๓ ๔ 
IVC filter retrieval ๑ ๓ 
Foreign body retrieval ๑ ๑ 
Transjugular Intrahepatic Portosystemic Shunt 
(TIPS) 

- ๑ 

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

๑ ๑ 

Adrenal venous sampling (AVS) ๑ ๓ 
Hemodialysis 
access 
intervention 

Venoplasty – balloon ๑ ๓ 
Venous stent ๑ ๓ 
Mechanical thrombectomy  ๑ ๑ 
Thrombolysis and infusion therapy ๑ ๑ 

Non-
vascular 

Biopsy, FNA Fluoroscopy guidance ๒ ๓ 
Ultrasound guidance ๔ ๔ 
CT guidance ๒ ๔ 

Percutaneous drainage/Percutaneuos nephrostomy ๔ ๔ 
Biliary 
intervention 

PTBD ๓ ๔ 
Biliary stent ๑ ๑ 
Cholangioplasty ๑ ๓ 
Percutaneous Cholecystostomy ๑ ๓ 

Tumor 
ablation 

Alcohol injection ๒ ๔ 
RFA, MWA ๑ ๔ 
Cryoablation - ๑ 
IRE - ๑ 

Lymphatic Lymphangiography ๑ ๑ 
Thoracic duct embolization - ๑ 

โดยศกัยภาพโดยรวมของหตัการทางรงัสีรว่มรกัษา แบง่เป็น  
ระดบัท่ี  ๑  : มีความรูพื้น้ฐาน แตไ่มส่ามารถท าหตัถการได ้ภายใตก้ารควบคมุของอาจารยอ์ย่างใกลช้ิด 
ระดบัท่ี  ๒  : สามารถท าหตัถการได ้ภายใตก้ารควบคมุของอาจารยอ์ยา่งใกลช้ิด 
ระดบัท่ี  ๓  : สามารถท าหตัถการได ้ภายใตก้ารชีแ้นะของอาจารยเ์ม่ือตอ้งการ 
ระดบัท่ี  ๔  : สามารถท าหตัถการไดเ้อง โดยไมต่อ้งก ากบัดแูล 
ระดบัท่ี  ๕  : สามารถท าหตัถการไดเ้อง และสามารถใหก้ารชีแ้นะหรือควบคมุผูท่ี้มีประสบการณน์อ้ยกว่า

ได ้
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๓) Complications of interventional procedure 

  ๓.๑) Arterial system 
   ๓.๒) Venous system 
   ๓.๓) Non-vascular  
 

System  ชั้นปีที่ ๑ ชั้นปีที่ ๒ 

ระดับ

ศักยภาพ 

ระดับ

ศักยภาพ 
Arterial Common 

complications 
Puncture site 

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

๒ ๔ 

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

๒ ๓ 

Remote  
  

Distal embolization ๑ ๒ 
Contrast/drug allergic reaction ๔ ๔ 
Vagovagal reflex ๒ ๓ 
Renal dysfunction (contrast-
induced nephropathy) 

๔ ๔ 

 Procedure Complications ชั้นปีที่ ๑ ชั้นปีที่ ๒ 
ระดับ

ศักยภาพ 
ระดับ

ศักยภาพ 
Specific 
complications of 
visceral 
interventional 
procedures 

Chemoembolization of 
hepatic tumor, 
DEB-TACE 

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

๔ ๔ 

Liver dysfunction / failure ๔ ๔ 
Pulmonary oil embolism ๔ ๔ 
Non target embolization ๔ ๔ 

Radioembolization of 
liver tumor 

Radiation pneumonitis ๑ ๑ 
Radiation gastritis, enteritis ๑ ๑ 

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

Non target embolization ๒ ๔ 

Non-traumatic 
embolization: GI 
bleeding 

Non target embolization ๒ ๔ 
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  Procedure Complications ชั้นปีที่ ๑ ชั้นปีที่ ๒ 

ระดับ
ศักยภาพ 

ระดับ
ศักยภาพ 

 Non-traumatic 
embolization: 
Hemoptysis 

Non target embolization ๒ ๔ 
Transverse myelitis ๒ ๔ 

Other non-traumatic 
embolization 

Non target embolization ๒ ๔ 

Partial splenic 
embolization for 
hypersplenism 

Splenic infection/abscess ๑ ๑ 

Uterine fibroid 
embolization 

Post procedural pain (pelvic 
pain) 

๑ ๑ 

Ovarian dysfunction ๑ ๑ 
Renal tumor 
embolization  

Non target embolization ๑ ๑ 

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

During procedural pain ๒ ๓ 
Balloon rupture ๑ ๒ 
Stent displacement/ migration ๑ ๒ 
In-stent restenosis or thrombosis ๑ ๒ 

Vascular malformation 
(renal, pelvic, etc) 

Non target embolization ๑ ๑ 

Pulmonary angiogram 
and procedures (AVM, 
Pulmonary embolism) 

Non target embolization,  ๑ ๑ 
Cardiovascular complication ๑ ๑ 

 Specific 
complications of 
peripheral 
interventional 
procedures 

Arteriogram Dissection, embolism, 
vasospasm 

๓ ๔ 

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

๑ ๓ 

Endovascular stent Migration, acute thrombosis ๑ ๒ 
Thrombolysis Local bleeding, distant bleeding, 

embolism 
๑ ๒ 

Mechanical 
thrombectomy 

Distal embolism, vessel wall 
injury, hemoglobinuria 

๑ ๑ 

Atherectomy Distal embolism, ruptured artery ๑ ๑ 
Embolization - Trauma Non-target embolization ๒ ๓ 
Embolization - Non-
Trauma 

Non-target embolization ๒ ๓ 
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  Procedure Complications ชั้นปีที่ ๑ ชั้นปีที่ ๒ 
ระดับ

ศักยภาพ 
ระดับ

ศักยภาพ 

Specific 
complications of 
aortic 
interventional 
procedures 

Aortogram Dissection, embolism ๓ ๔ 
Thoracic aortic stent 
graft 

Migration, acute thrombosis ๑ ๑ 

Abdominal aortic stent 
graft 

Migration, acute thrombosis, 
visceral organ ischemia 

๑ ๑ 

Embolization of 
endoleak  

Non-target embolization ๑ ๒ 

Venous  Procedure Complications ชั้นปีที่ ๑ ชั้นปีที่ ๒ 
ระดับ

ศักยภาพ 
ระดับ

ศักยภาพ 
Central venous 
catheters 

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

๔ ๔ 
Tunneled-dialysis 
catheter 
Venous port 
PICC 

Venous 
intervention 

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

๓ ๔ 
IVC filter retrieval 
Foreign body retrieval 
Transjugular 
Intrahepatic 
Portosystemic Shunt 
(TIPS) 

Bleeding, hematoma 
Cardiac arrythmia 
Venous injury / thrombosis 

๒ ๓ 

Portal vein 
embolization (PVE) 

Bleeding, hematoma 
 Arterial injury, Non-target 
embolization  

๒ ๓ 

Transjugular liver 
biopsy 

Bleeding, hematoma 
Cardiac arrythmia 
Venous injury / thrombosis 

๒ ๓ 

Hepatic venous 
pressure gradient 
measurement 

Bleeding, hematoma 
Cardiac arrythmia 
Venous injury / thrombosis 

๒ ๓ 

Adrenal venous 
sampling (AVS) 

Bleeding, hematoma 
Venous injury  

๒ ๓ 

Hemodialysis 
access 
intervention 

Venoplasty - balloon Bleeding, hematoma, venous 
injury 

๑ ๓ 

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

๑ ๓ 

Mechanical 
Thrombectomy  

Bleeding, hematoma, venous 
injury, emboli, cardiac arrythmia 
 

๑ 
 

๑ 

Thrombolysis and 
infusion therapy 
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Non-vascular procedure ชั้นปีที่ ๑ ชั้นปีที่ ๒ 
ระดับ

ศักยภาพ 
ระดับ

ศักยภาพ 

Common complications Puncture site 
Hematoma, Bleeding, Pseudoaneurysm 
 

๒ ๔ 

 Procedure Complications ชั้นปีที่ ๑ ชั้นปีที่ ๒ 
ระดับ

ศักยภาพ 
ระดับ

ศักยภาพ 
Specific complications of 
visceral interventional 
procedures 

Tumor ablation Post ablation syndrome ๑ ๔ 
Liver infection/abscess ๑ ๔ 
Biliary complication, biloma ๑ ๔ 
Vascular injury ๑ ๔ 
Adjacent organ injury: stomach, 
bowel, gallbladder, diaphragm, 
lung, etc.  

๑ ๔ 

Skin burn ๑ ๔ 
Pneumothorax, pleural effusion ๑ ๔ 
Tumor seeding ๑ ๔ 

Percutaneous 
drainage: 
abscess 
drainage, biliary 
drainage, 
cholecystostomy  

Sepsis ๔ ๔ 
Post procedural pain ๔ ๔ 
Catheter malfunction: clogging, 
dislodgement, leakage 

๔ ๔ 

Percutaneous 
biopsy 

Pneumothorax, hemothorax ๔ ๔ 
Pulmonary air embolism ๔ ๔ 
Vascular injury ๔ ๔ 

โดยระดบัศกัยภาพของภาวะแทรกซอ้น แบง่เป็น 
ระดบัท่ี  ๑  มีความรูพื้น้ฐานของขอ้เสีย อนัตราย และภาวะแทรกซอ้นท่ีอาจเกิดขึน้จากหตัการทางรงัสี

รว่มรกัษาของล าตวั 
ระดบัท่ี  ๒  ตระหนกัถึงปัญหาและภาวะแทรกซอ้นท่ีอาจเกิดขึน้ระหว่างการตรวจทางรงัสีร่วมรักษา

ของล าตวัของล าตวั และจดัการภาวะแทรกซอ้นได ้ภายใตก้ารควบคมุของอาจารยอ์ยา่งใกลช้ิด  
ระดบัท่ี  ๓  สามารถเตรียมการการป้องกัน และจดัการภาวะแทรกซอ้นจากหตัการทางรงัสีรว่มรกัษา

ของล าตวัไดอ้ยา่งเหมาะสม ภายไดค้  าชีแ้นะของอาจารยเ์ม่ือตอ้งการ 
ระดบัท่ี  ๔  สามารถเตรียมการการป้องกัน และจดัการภาวะแทรกซอ้นจากหถัการทางรงัสีร่วมรกัษา

ของล าตวัไดเ้อง โดยไมต่อ้งก ากบัดแูล 
ระดบัท่ี  ๕  สามารถเตรียมการปอ้งกนั และจดัการภาวะแทรกซอ้นจากหตัถการทางรงัสีรว่มรกัษาของ

ล าตวัไดเ้อง และสามารถใหก้ารชีแ้นะหรือควบคมุผูท่ี้มีประสบการณน์อ้ยกวา่ได ้
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 ๔. ความรู้ด้านบูรณาการท่ัวไป   

  เนือ้หาวิชาเป็นความรูท่ี้บรูณาการศาสตรต์า่งๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประกอบวิชาชีพเวชกรรม และ
การบริการทางการแพทยด์า้นรงัสีวิทยา ตลอดจนความรูด้า้นมนษุยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตรท่ี์เสรมิสรา้งปัญญา 
เจตคตแิละความเขา้ใจตอ่เพ่ือนมนษุยแ์ละสงัคม ยกตวัอยา่งเนือ้หาวิชา ดงันี  ้

๑. ความรูด้า้นกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
๑.๑ หลกักฎหมายทั่วไป ประมวลกฎหมายอาญา ประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์ 

 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง่ 
๑.๒ พระราชบญัญตัิวิชาชีพเวชกรรมพ.ศ. ๒๕๒๕ 
๑.๓ พระราชบญัญตัสิขุภาพแหง่ชาตพิ.ศ. ๒๕๕๐ ฉบบัท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
๑.๔ พระราชบญัญตัหิลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาต ิพ.ศ. ๒๕๔๕ 
๑.๕ พระราชบญัญตัิคุม้ครองผูบ้ริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ ฉบบัท่ี ๒ แกไ้ขเพิ่มเตมิ พ.ศ. ๒๕๔๑ 
๑.๖ พระราชบญัญตัิวิธีพิจารณาคดีผูบ้รโิภค พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๑.๗ พระราชบญัญตัเิครื่องมือแพทย ์พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๑.๘ พระราชบญัญตัสิถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ ฉบบัท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
๑.๙ ขอ้บงัคบัและประกาศของแพทยสภา 
๑.๑๐ ประกาศสิทธิของผูป่้วย สิทธิเดก็ สิทธิของผูพ้ิการและทพุพลภาพและสิทธิมนษุยชน 

๒. ความรูด้า้นเวชสารสนเทศและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 
๑.๑ ความรูพื้น้ฐานดา้นเวชสารสนเทศท่ีเก่ียวขอ้งกบัรงัสีวิทยา 
๑.๒ กฎหมายดา้นเวชสารสนเทศ 

- พระราชบญัญตัิวา่ดว้ยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสพ์.ศ. ๒๕๔๔ 
- พระราชบญัญตัิวา่ดว้ยการกระท าความผิดเก่ียวกบัคอมพิวเตอร ์พ.ศ. ๒๕๕๐ 

๓. ความรูด้า้นความปลอดภยัของผูป่้วย 
เนือ้หาหลกัสตูรอา้งอิงจาก WHO patient safety curriculum guide  

๔. ความรูด้า้นการจดัการดา้นคณุภาพ 
 Hospital accreditation 
JCI 

๕. ความรูด้า้นการจดัการความเส่ียงเม่ือเกิดปัญหาทางการแพทย ์
Risk management 

๖. ความรูด้า้นมาตรฐานรหสัทางการแพทยท่ี์เก่ียวขอ้งกบัรงัสีวิทยา 
ICD ๑๐-TM 

๗. ความรูด้า้นมาตรฐานสากลท่ีเก่ียวกบัรงัสีวิทยา 
- DICOM 
- PACS 
- HL๗ 
- Radiation protection 
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ภาคผนวกที ่๖ 
 

การรับรองวุฒบัิตรฯ อนุสาขาภาพวินิจฉัยช้ันสูง ให้มีคุณวุฒ ิ“เทยีบเท่าปริญญาเอก” 
 

การรบัรองคณุวฒุิหรือวฒุิการศกึษา วฒุิบตัร (วว.) ฯ อนสุาขารงัสีรว่มรกัษาของล าตวั ให ้“เทียบเทา่
ปรญิญาเอก” นัน้ ภาควิชา/ฝ่ายรงัสีวิทยา คณะแพทยศาสตร ์จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ ์
สภากาชาดไทยไดใ้หก้ารสนบัสนนุและมีความพรอ้มส าหรบัคณุวฒุิหรือวฒุิการศกึษาดงักลา่ว แตก็่ถือเป็นสิทธิ
สว่นบคุคล และตามความสมคัรใจของแพทยป์ระจ าบา้นอนสุาขารงัสีรว่มรกัษาของล าตวัแตล่ะรายดว้ย หาก
แพทยป์ระจ าบา้นอนสุาขารงัสีรว่มรกัษาของล าตวัมีความประสงคด์งักล่าว ตนเองจะตอ้งแจง้ใหท้ราบเป็นลาย
ลกัษณอ์กัษรก่อนว่าจะรบัการฝึกอบรมท่ีมีโอกาสไดร้บัทัง้ วว. และการรบัรองวฒุิดงักลา่วให ้“เทียบเทา่ปรญิญา
เอก” กรณีนีผู้้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องมีผลงานวิจัยโดยทีเ่ป็นผู้วิจัยหลัก และผลงานน้ันต้องตีพมิพใ์น
วารสารทีเ่ป็นที่ยอมรับ 

การท่ีแพทยป์ระจ าบา้นอนสุาขารงัสีรว่มรกัษาของล าตวัสอบผา่นและมีสิทธ์ิไดร้บัวฒุิบตัรฯ อนสุาขารงัสี
รว่มรกัษาของล าตวั แลว้ หากมีความประสงคจ์ะใหร้าชวิทยาลยัรงัสีแพทยแ์หง่ประเทศไทย ด าเนินการออก
เอกสารเพ่ือรบัรองวา่ วฒุิบตัรฯ อนสุาขารงัสีรว่มรกัษาของล าตวั มีคณุวฒุิ “เทียบเทา่ปรญิญาเอก” นัน้ จะตอ้ง
ท าใหผ้ลงานวิจยัหรือส่วนหนึ่งของผลงานวิจยัท่ีสง่มาใหร้าชวิทยาลยัฯ ประกอบการเขา้สอบ วฒุิบตัรฯ ในครัง้นัน้ 
มีลกัษณะดงันี ้

 ผลงานวิจยัตอ้งไดร้บัการตีพิมพห์รืออย่างนอ้ยไดร้บัการตอบรบัใหตี้พิมพใ์นวารสารระดบัชาติ
หรือนานาชาตท่ีิมีคณุภาพตามประกาศคณะกรรมการการอดุมศกึษา เรื่อง หลกัเกณฑก์าร
พิจารณาวารสารทางวิชาการ ส าหรบัการเผยแพรผ่ลงานทางวิชาการ 

 ใหใ้ชภ้าษาองักฤษในการเขียนบทคดัยอ่ 
การตีพิมพใ์นวารสารระดบัชาตหิรือนานาชาติท่ีมีคณุภาพท่ีอยูน่อกเหนือประกาศของ TCI ใหเ้ป็น

บทความท่ีตีพิมพใ์นวารสารท่ีถกูคดัเลือกใหอ้ยูใ่น PubMed, Scopus, Web of Science หรือ Google Scholar 
หรือในวารสารนานาชาตท่ีิใชภ้าษาองักฤษในบทความหรือในบทคดัย่อและมีการตีพิมพว์ารสารฉบบันีม้านาน
เกิน ๑๐ ปี  

ในกรณีท่ีวว.ของท่านไดร้บัการรบัรองวา่ “เทียบเท่าปรญิญาเอก” ราชวิทยาลยัฯ แนะวา่ หา้มใชค้  าว่า 
Ph.D. หรือ ปร.ด. ทา้ยช่ือในคณุวฒุิ หรือวฒุิการศกึษา และหา้มเขียนค าวา่ ดร. น าหนา้ช่ือตนเอง แตส่ถาบัน 
การศกึษาสามารถใช ้วฒุิบตัรฯ ท่ี “เทียบเทา่ปรญิญาเอก” นี ้มาใชใ้หท้่านเป็นอาจารยป์ระจ าหลกัสตูรการศกึษา 
อาจารยร์บัผิดชอบหลกัสตูรการศกึษา อาจารยค์มุวิทยานิพนธ ์หรือเป็นวฒุิการศกึษาประจ าสถานศกึษาได ้โดย
เสนอใหส้ถาบนัการศกึษาแสดงวฒุิการศกึษาแยกกนัดงันี ้

 มีอาจารย ์“เทียบเทา่ปรญิญาเอก” จ านวนก่ีทา่น จาก วว.  

 มีอาจารย ์“Ph.D หรือ ปร.ด. หรือ ปรญิญาเอก” จ านวนก่ีทา่น 
ดงันัน้ วฒุิบตัรฯ หรือ หนงัสืออนมุตัฯิ ของทา่นท่ีไดร้บัการรบัรองวฒุิการศกึษานีอ้าจจะมีค าวา่“เทียบเทา่ปรญิญา
เอก” ตอ่ทา้ยไดเ้ท่านัน้  
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ภาคผนวกที ่๗ 
 

แนวทางการวัดและประเมินผลหลักสูตรการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบ้าน 
เพือ่วุฒบัตคิวามรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม  

อนุสาขารังสีร่วมรักษาของล าตัว ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร ์จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 
 
การประเมินผลโดยภาควิชารงัสีวิทยา คณะแพทยศ์าสตร ์จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

1. Formative Assessment 

- แบบประเมนิ workplace-based assessment  
i. แบบประเมนิ DOPS และ Mini-CEX ประเมนิโดยอาจารยผ์ูใ้หก้ารฝึกอบรมอย่างน้อย 

๒ ท่าน ต่อ ๑ หตัถการ โดยเกบ็รวบรวมเป็นขอ้มลูในการป้อนกลบัแก่แพทยป์ระจ า
ประบา้นอนุสาขารงัสรีว่มรกัษาของล าตวั ทุก ๓ เดอืน 

ii. Case base discussion โดยใช ้case planning form 

- การประเมนิโดย direct observation and feed back 

- แบบประเมิน ๓๖๓๖๐ องศา โดยผูร้ว่มงานทกุ ๖ เดือน 
- การประเมินสมรรถนะ EPA ทกุ ๓๓ เดือน โดยใชแ้บบประเมิน Mini-CEX 

- แบบประเมินกิจกรรมวิชาการท่ีไดร้บัมอบหมาย ไดแ้ก่ jounal club, topic presentation และ 
การเขา้รว่ม conference ตา่งๆ 

- การรว่มกิจกรรมประชมุวิชาการทางรงัสีวิทยา 

- การตรวจประเมินรายงานผลการตรวจวินิจฉยัและ/หรือรกัษาทางรงัสีรว่มรกัษาของล าตวั 
(Review of report) ใหอ้าจารยผ์ูค้วบคมุระหวา่งท าหตัถการตรวจสอบ ในชว่ง ๓ เดือนแรกของ
แตล่ะชัน้ปี 

2. Summative Assessment 

- ประเมินสมรรถนะ EPA โดยใชแ้บบประเมิน Mini-CEX โดยอาจารยผ์ูใ้หก้ารฝึกอบรมอยา่งนอ้ย 
๒ ทา่น(พรอ้มกนั) ตอ่ ๑ หตัถการ โดยใชค้า่เฉล่ียถ่วงน า้หนกัเพ่ือใหไ้ดค้า่ศกัยภาพในแตล่ะ 
EPA ในชว่ง ๓ เดือนสดุทา้ยของการฝึกอบรมปีท่ี ๑ และในชว่งเดือนท่ี ๗ ถึง ๙ ของการ
ฝึกอบรมปีท่ี ๒  

- แบบประเมิน Mini-IPX โดยอาจารยใ์นหนว่ยรงัสีวิทยาวินิจฉยัระหวา่งท่ีแพทยป์ระจ าบา้นอนุ
สาขารงัสีรว่มรกัษาของล าตวัหมนุเวียนไปฝึกอบรม เพ่ือประเมินทกัษะในการแปลผลและ
รายงานภาพถ่ายทางรงัสีวิทยาวินิฉยั (CTA, MRA and color Doppler) 

- แบบประเมิน Mini-CEX ของหตัถการทางรงัสีรว่มรกัษาของล าตวั โดยอาจารยผ์ูใ้หก้ารฝึกอบรม
อยา่งนอ้ย ๒ ทา่น(พรอ้มกนั) ตอ่ ๑ หตัถการ เม่ือแพทยป์ระจ าบา้นอนสุาขาฯ พรอ้มท่ีจะสอบ 
ดงันี ้
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i. Conventional TACE, non-tunneled central venous catheter, ultrasound-guided 
biopsy/FNA, และ Percutaneous drainage ภายในการฝึกอบรมปีท่ี ๑  

ii. Superselective TACE, tunneled central venous catheter, visceral arterial 
intervention, Venous intervention, CT/fluoroscopy guided biopsy/FNA, biliary 
intervention และ tumor ablation ภายในเดือนท่ี ๑๐ ของปีท่ี ๒ ของการฝึกอบรม 

- ประเมินตามมิตท่ีิ ๒ โดย จดัการสอบขอ้เขียนแบบ multiple-choice question (MCQ) เม่ือ
สิน้สดุการฝึกอบรมในแตล่ะชัน้ปี 

- การรายงานประสบการณก์ารเรียนรูจ้ากผูป่้วยใน Log Book และ Port Folio ใหแ้พทยป์ระจ า
บา้นอนสุาขาฯ น าสง่อาจารยท่ี์ปรกึษา ทกุ ๔ เดือน  

เกณฑก์ารประเมินผลเพ่ือเล่ือนชัน้ปี ประกอบไปดว้ย  

๑) เกณฑก์ารเล่ือนชัน้ตามมิติการประเมินระหว่างการฝึกอบรมของแตล่ะชัน้ปี ประกอบดว้ย 
มิตท่ีิ ๑ ประเมินสมรรถนะ EPA ตามท่ีหลกัสตูรฯก าหนด  

- ตอ้งผา่นเกณฑท่ี์ก าหนดในแตล่ะชัน้ปี (ภาคผนวกท่ี ๘ มติท่ีิ ๑) จากอยา่งนอ้ย ๘๐% 
ของอาจารยท์ัง้หมดผูป้ระเมิน 

- ในกรณีไมผ่า่นเกณฑก์ารประเมินในชัน้ปีท่ี ๑ สามารถสอบแกต้วัโดยใชแ้บบประเมิน 
Mini-CEX เดมิไดอี้กทกุ ๓ เดือนจนกวา่จะผา่นก่อนจบระยะเวลาการฝึกอบรม ถา้ไมผ่า่น
การประเมินภายระยะเวลาท่ีก าหนด จะท าการพิจารณาในท่ีประชมุคณะกรรมการบริหาร
หลกัสตูรฯ 

- ในกรณีไมผ่า่นเกณฑก์ารประเมินในชัน้ปีท่ี ๒ สามารถสอบแกต้วัโดยใชแ้บบประเมิน 
Mini-CEX เดมิไดอี้กทกุ ๑ เดือน ไมเ่กิน ๓ ครัง้ ถา้ไมผ่า่นการประเมิน จะท าการพิจารณา
ในท่ีประชมุคณะกรรมการบริหารหลกัสตูรฯเพื่อพิจารณาการเล่ือนชัน้ปี และอาจ
พิจารณาใหฝึ้กอบรมเพิ่มเติม 

 มิตท่ีิ ๒ การรายงานผลการสอบจดัโดยสถาบนั (การสอบขอ้เขียนแบบ MCQX) 
- เกณฑก์ารผา่น คือ การสอบผา่นรอ้ยละ ๕๐  
- หากไมผ่า่นการประเมิน สามารถสอบแกต้วัได ้๑ ครัง้ โดยการใชข้อ้สอบเดมิภายใน ๑ 

เดือน ถา้ไมผ่า่นการประเมินภายระยะเวลาท่ีก าหนด จะท าการพิจารณาในท่ีประชมุ
คณะกรรมการบริหารหลกัสตูรฯ และใหท้ ารายงานในหวัขอ้ท่ีคณะกรรมการบรหิาร
หลกัสตูรฯก าหนด 

 มิตท่ีิ ๓* การรายงานประสบการณเ์รียนรูจ้ากผูป่้วย (Portfolio and Logbook)  
 มิตท่ีิ ๔* การรายงานประสบการณว์ิจยั 
 มิตท่ีิ ๕* การรว่มประชมุวิชาการทางรงัสีวิทยาของล าตวั 
 มิตท่ีิ ๖* การรายงานประสบการณเ์รียนรูจ้าก Counselling และ non-technical skills workshop* 

มิตท่ีิ ๗* การประเมินสมรรถนะดา้น Professionalism และ interpersonal and communication 
skills โดยอาจารยแ์ละผูร้ว่มงาน (multi-source feedback)  แบบฟอรม์การประเมินใน
ภาคผนวกท่ี ๙ 
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* เกณฑแ์ละรายละเอียดของมิตท่ีิ ๓ ถึง ๗ ในภาคผนวกท่ี ๘ (หากไมผ่า่นเกณฑก์ารประเมิน จะท าการพิจารณา
ในท่ีประชมุคณะกรรมการบริหารหลกัสตูร ทัง้นีถื้อเอาผลการตดัสินใจของคณะกรรมการฝึกอบรมเป็นท่ีสิน้สดุ) 

๒) Mini-Imaging Interpretation Exercise (Mini-IPX) แบบฟอรม์การประเมินในภาคผนวกท่ี ๙ 
 

Mini-IPX ช้ันปีที ่๑ ช้ันปีที ่๒ 
Vascular Imagings 

CTA, MRA or Doppler ในโรคหรือภาวะ
ท่ีไมซ่บัซอ้นและพบไดบ้อ่ย* 

 

Level ๔ - ๑ ครัง้   

CTA, MRA or Doppler ในโรคหรือภาวะ
ท่ีมีความซบัซอ้น** 

 

Level ๔ - ๑ ครัง้  

*, ** รายละเอียดตามตารางในโรคหรือภาวะตา่งๆท่ีส าคญั ในหวัขอ้ความรูท่ี้เก่ียวกบัรงัสีวิทยาวินิจฉัยโรค
หลอดเลือด ภาคผนวกท่ี ๕ 
 หากสอบไมผ่า่นเกณฑท่ี์ตัง้ไว ้สามารถสอบแกต้วัได ้๒ ครัง้ ภายใน ๒ เดือน หากยงัไมผ่า่นการประเมิน 
จะท าการพิจารณาในท่ีประชมุคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรเพ่ือพิจารณาการเล่ือนชัน้ปี ทัง้นีถื้อเอาผลการ
ตดัสินใจของคณะกรรมการฝึกอบรมเป็นท่ีสิน้สดุ 
๔) Mini-Clinical Evaluation Exercise (Mini-CEX) แบบฟอรม์การประเมินในภาคผนวกท่ี ๙ 

 

Mini-CEX ช้ันปีที ่๑ ช้ันปีที ่๒ 
๑ Vascular Intervention 

TACE Level ๔ - ๑ ครัง้ 
ส าหรบั Conventional 

TACE 

Level ๔ - ๑ ครัง้ 
ส าหรบั Superselective 

TACE 
Central Venous Catheter Level ๔ - ๑ ครัง้ 

ส าหรบั Non-tunneled 
catheter 

Level ๔ - ๑ ครัง้ 
ส าหรบั Tunneled 

catheter 
Visceral Arterial Intervention Level ๔ - ๑ ครัง้ 
Venous Intervention Level ๔ - ๑ ครัง้ 
๒ Non-Vascular Intervention 

Biopsy or FNA Level ๔ - ๑ ครัง้ 
ส าหรบั Ultrasound 

guidance 

Level ๔ - ๑ ครัง้ 
ส าหรบั Fluoroscopy or 

CT guidance 
Percutaneous Drainage Level ๔ - ๑ ครัง้  
Biliary Intervention Level ๔ - ๑ ครัง้ 
Tumor Ablation Level ๔ - ๑ ครัง้ 
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 หากสอบไมผ่า่นเกณฑท่ี์ตัง้ไว ้สามารถสอบแกต้วัได ้๒ ครัง้ ภายใน ๒ เดือน หากยงัไมผ่า่นการประเมิน 
จะท าการพิจารณาในท่ีประชมุคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรเพ่ือพิจารณาการเล่ือนชัน้ปี ทัง้นีถื้อเอาผลการ
ตดัสินใจของคณะกรรมการฝึกอบรมเป็นท่ีสิน้สดุ  
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ภาคผนวกที ่๘ 
 

เกณฑก์ารเล่ือนช้ันตามมิตกิารประเมินระหว่างการฝึกอบรมของแต่ละช้ันปี 
 

มิตทิี ่๑  ประเมินสมรรถนะ EPA ตามที ่อฝส.ก าหนด โดยอาจารย ์

 ช้ันปีที ่
๑ Level 

ผ่าน/ไม่
ผ่าน 

ช้ันปีที ่๒ 
Level 

ผ่าน/ไม่
ผ่าน 

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

๓  ๔  

EPA ๒ Recommend appropriate procedures and 
implement management plan 

๓  ๔  

EPA ๓ Obtain informed consent and prepare 
pre-procedural management  

๓  ๔  

EPA ๔ Accomplish interventional procedures 
and post-procedural care 

๓  ๔  

EPA ๕ Present oral and written reports that 
document the procedures 

๓  ๔  

EPA ๖ Collaborate as a member of an 
interprofessional team 

๓  ๔  

 
 
 
 

มิตทิี ่๒  การรายงานผลการสอบจัดโดยสถาบัน*  
 ๑st year ผ่าน/ไม่ผ่าน ๒nd year ผ่าน/ไม่ผ่าน 

Formative examination     

*การจดัสอบโดยการสอบขอ้เขียนแบบ MCQX 
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มิตทิี ่๓  การรายงานประสบการณเ์รียนรู้จากผู้ป่วย Portfolio 
System Procedures ช้ันปีที ่๑ ช้ันปีที ่๒ 

จ านวน
เคส 

Requirement จ านวน
เคส 

Requirement 

Arterial Visceral Chemoembolization of 
hepatic tumor 

 ๒๐  ๒๐ 

DEB-TACE  ๑  ๑ 
Radioembolization of liver 
tumor 

 ๑  ๑ 

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

 ๓  ๓ 

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

 ๓  ๓ 

Partial splenic 
embolization for 
hypersplenism 

 -  - 

Uterine fibroid 
embolization 

 -  - 

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

 -  ๑ 

Angioplasty (portal vein, 
hepatic vein) 

 -  - 

Vascular malformation 
(renal, pelvic, etc) 

 -  ๑ 

Pulmonary angiogram 
and procedures (AVM, 
Pulmonary embolism) 

 -  ๑ 

Peripheral Arteriogram  ๓  ๒๐ 
Balloon angioplasty  ๑  ๑๐ 
Endovascular stent  ๑  ๕ 
Thrombolysis  -  ๑ 
Mechanical 
thrombectomy 

 -  ๑ 

Atherectomy  -  - 
Embolization - Trauma  -  ๑ 
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Embolization - Non-
trauma 

 -  ๑ 

Aortic Aortogram  ๓  ๕ 
Thoracic aortic stent graft  -  ๑ 
Abdominal aortic stent 
graft 

 -  ๑ 

Embolization of Endoleak  
 

 -  ๒ 

Venous Central 
venous 
catheters 

Double lumen  ๑๐  ๑๐ 
Tunneled-dialysis catheter  ๕  ๑๐ 
Venous port  -  - 
PICC 
 

 ๒๐  ๑๐ 

Venous 
intervention 

IVC filter insertion    ๑  ๒ 
IVC filter retrieval  -  ๑ 
Foreign body retrieval  -  - 
Transjugular Intrahepatic 
Portosystemic Shunt (TIPS) 

 -  - 

Portal vein embolization 
(PVE) 

 ๑  ๒ 

Transjugular liver biopsy  -  - 
Hepatic venous pressure 
gradient measurement 

 -  - 

Adrenal venous sampling 
(AVS) 
 

 ๑  ๒ 

Hemodialys
is access 
intervention 

Venoplasty - balloon  -  ๕ 
Venous stent  -  ๑ 
Mechanical Thrombectomy   -  - 
Thrombolysis and infusion 
therapy 
 

 -  ๑ 
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System Procedures ช้ันปีที ่๑ ช้ันปีที ่๒ 
จ านวน
เคส 

Requirement จ านว
นเคส 

Requiremen
t 

Non-
vascular 

Biopsy, FNA Fluoroscopy 
guidance 

       ๕       ๓ 

Ultrasound guidance  ๒๐  ๒๐ 
CT guidance  ๒  ๕ 

Percutaneous drainage  ๒๐  ๒๐ 
Percutaneous nephrostomy  -  - 
Biliary 
intervention 

PTBD  ๕  ๑๐ 
Biliary stent  -  - 
Cholangioplasty  -  ๑ 
Percutaneous 
Cholecystostomy 

 -  ๑ 

Tumor 
ablation 

Alcohol injection  ๒  ๕ 
RFA, MWA  ๕  ๒๐ 
Cryoablation  -  - 
IRE  -  - 

Lymphatic Lymphangiography  -  - 
Thoracic duct 
embolization 

 -  - 

 

*เกณฑผ์า่นคือ ตอ้งท าทกุขอ้ ตามก าหนดแตล่ะชัน้ปี 

มิตทิี ่๔  การรายงานประสบการณว์ิจัย* 
 ๑st year ท า/ไม่ท า ๒nd year ท า/ไม่ท า 

จดัเตรียมค าถามวิจยัและตดิตอ่อาจารยท่ี์ปรกึษา     
จดัท าโครงรา่งงานวิจยั     
ขออนมุตัจิากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั และ ขอทนุ
สนบัสนนุงานวิจยัจากแหลง่ทนุทัง้ภายในและนอกสถาบนั  

    

จดัท ารายงานวิจยัฉบบัรา่งใหอ้าจารยท่ี์ปรกึษาปรบัแกไ้ข     
ส่งรายงานวิจัยฉบบัสมบูรณต์่อสถาบนั เพ่ือส่งต่อไปยัง
ราชวิทยาลยัฯ ให ้

    

ท าการประเมินผล ส าหรบัประกอบคณุสมบตัิการเขา้สอบ
เพ่ือวฒุิบตัรภาคปฏิบตัขิัน้สดุทา้ย 

    

เสนอผลงานวิจัยปากเปล่าต่อราชวิทยาลัย ฯ หรือ 
คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯอนุสาขารังสีร่วม
รกัษาของล าตวั หรือสมาคมวิชาชีพ            
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มิตทิี ่๖  การรายงานประสบการณเ์รียนรู้จาก Counselling และ non-technical skills workshop 
 ๑st year ผ่าน/ไม่ผ่าน* ๒nd year ผ่าน/ไม่ผ่าน* 

1. Radiation safety     
2. Infectious control     
3. Contrast media     
4. Effective communication skills     
5. Quality management & leadership     

*เกณฑผ์า่นคือ ไดผ้า่นการเรียนหรือเขา้รบัการอบรมในหวัขอ้ตา่งๆ 
 

 
 
  
 

 

มิตทิี ่๕  การร่วมกิจกรรมประชุมวิชาการทางรังสีร่วมรักษาของล าตัว 
 ๑st year  

(minimum 
requirement) 

จ านวนคร้ัง 
ทีร่่วมจริง 

๒nd year  
(minimum 

requirement) 

จ านวนคร้ัง 
ทีร่่วมจริง 

การประชมุภายในสถาบนั ๑  ๑  
การประชมุท่ีจดัโดยสมาคม หรือ ราช
วิทยาลยัฯ 

๑  ๑  

การประชมุระหว่างสถาบนั ๑  ๑  
การประชมุอ่ืนๆ -  -  

มิตทิี ่๗  การประเมินสมรรถนะด้าน Professionalism และ interpersonal and communication skills 
โดยอาจารยแ์ละผู้ร่วมงาน (multi-source feedback) ** 
 ๑st year ผ่าน/ไม่ผ่าน ๒nd year ผ่าน/ไม่ผ่าน 

1. Interpersonal skill     
2. Radiation safety     
3. Quality management & leadership     
4. Cost consciousness medicine     
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ภาคผนวกที ่๙ 
 

แบบฟอรม์การประเมินตามเกณฑห์ลักสูตรอบรมแพทยป์ระจ าบ้าน 
อนุสาขารังสีร่วมรักษาของล าตัว ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 
๑. Direct observation of procedural skills form (DOPS) 

 
๒. Mini-Imaging Interpretation Exercise (Mini-IPX) 

๒.๑) Evaluation form for vascular CTA, MRA and color Doppler  
 

๓. Mini-Clinical Evaluation Exercise (Mini-CEX) 
๓.๑)  Evaluation form for vascular interventional radiology 
๓.๒) Evaluation form for non-vascular interventional radiology 

 
๔. Multi-source Feedback แบบประเมิน ๓๖๓๖๐ องศา 
 
๕. Self-assessment and reflections 
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DIRECT OBSERVATION OF PROCEDURAL SKILLS FORM: BODY IR (DOPS) 
 

Part ๑: To be completed by the fellow 
Fellow’s name _________________________________________________     Year ______________ 
Date of observation __________________ Instructor ______________________________________ 
Patient’s name ______________________________________________ HN ____________________ 
Diagnosis ____________________________ Procedure____________________________________ 
Skills   Vascular access:  Artery_________________________ Vein_____________________ 

  Image-guidance: □ Ultrasound □ Fluoroscopy  □ CB-CT  □ CT 
   Endovascular:  □ Embolization__________________ □ Angioplasty___________________ 
The number of previous attempts of this skill (circle the number): ๐    ๑    ๒    ๓    ๔    ๕    >๕ 
Part ๒: To be completed by the instructor: Please grade the fellow’ skills  

 Ex
ce

lle
nt 
(ดี
) 

Ad
eq

ua
te 
(พ
อใ
ช)้

 

Po
or
 (ค
วร

ปร
บัป

รุง
) 

No
t a

pp
lic

ab
le 

(ไม
ส่า
มา
รถ

ปร
ะเม

ินไ
ด)้

 

๑. Obtain informed consent from the patient     
๒. Proper sterile technique and aseptic technique     
๓. Select appropriate equipment and materials     
๔. Provide appropriate anesthesia to the patient     
๕. Properly handle the devices     
๖. Proper knowledge of anatomy related to procedure      
๗. Planing and clinical judgement     
๘. Technical ability      
๙. Beware of possible complications     

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

 
Signature __________________________________ 
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EVALUATION FORM FOR VASCULAR CTA, MRA AND COLOR DOPPLER (Mini-IPX) 
 
ช่ือแพทยป์ระจ ำบ้ำนต่อยอด..............................................................................ชัน้ปีท่ี................... 
 
วนัท่ี................................................... Diagnosis………………………………………………………. 

๑. การจดัหาขอ้มลูพืน้ฐานทีส่ าคญัและจ าเป็นในการเลอืก Imaging protocol ของการตรวจใหเ้หมาะสมกบัผูป่้วย (EPA-๑.๑) 

 ๑ ประวตั ิตรวจร่างกาย และLab ทีส่ าคญัและจ าเป็นไม่ครบถว้น  
 ๒ ไดป้ระวตั ิตรวจร่างกาย และLab ทีส่ าคญัและจ าเป็นครบถว้น  
 ๓ ไดป้ระวตั ิตรวจร่างกาย และLab ทีส่ าคญัครบถว้น แต่ไม่สามารถสรุปปัญหาและขอ้ควรระวงัไดค้รบถว้น 
 ๔ ไดป้ระวตั ิตรวจร่างกาย Lab ทีส่ าคญัครบถว้น รวมทัง้สามารถสรุปปัญหาและขอ้ควรระวงัไดค้รบถว้น  

๒. การใหค้ าปรกึษาและแนะน า (Consultation and recommendation) เกีย่วกบัการตรวจ (EPA-๑.๒.๒) 

 ๑ ใหค้ าปรกึษาและแนะน าทีส่ าคญัไม่ครบถว้น 
 ๒ ใหค้ าปรกึษาและแนะน าทีส่ าคญัครบถว้น  
 ๓ ใหค้ าปรกึษาและแนะน าทีส่ าคญัครบถว้น และ สามารถแนะน าทางเลอืกอื่นในตรวจวนิิจฉยัได้ 
 ๔ ใหค้ าปรกึษาและแนะน าทีส่ าคญัครบถว้น, สามารถแนะน าทางเลอืกอื่นในการตรวจวนิิจฉยัได,้ สามารถอธบิาย
ภาวะแทรกซอ้นจากการตรวจได ้

๓. การขอความยนิยอมจากผูป่้วยก่อนเขา้รบัการตรวจ (EPA-๓.๑) 

 ๑ ขอใหผู้ป่้วยเซน็ใบยนิยอมเลย โดยไม่ไดอ้ธบิาย หรอือธบิายไม่ถูกตอ้งเหมาะสม 
 ๒ อธบิายถงึขอ้บ่งชีข้องการตรวจ แลว้จงึขอใหผู้ป่้วยเซน็ใบยนิยอม  
 ๓ อธบิายถงึขอ้บ่งชี ้ความเสีย่ง และประโยชน์ทีผู่ป่้วยจะไดร้บัการตรวจ แลว้จงึขอใหผู้ป่้วยเซน็ใบยนิยอม  
 ๔ อธบิายถงึขอ้บง่ชี ้ความเสีย่ง และประโยชน์ทีผู่ป่้วยจะไดร้บัการตรวจ และทางเลอืกอื่น แลว้จงึขอใหผู้ป่้วยเซน็
ใบยนิยอม 

๔. การเตรยีมผูป่้วยก่อนไดร้บัการฉีดสารทบึรงัสเีขา้หลอดเลอืดด า (EPA-๑.๒.๑) 

 ไม่สามารถประเมนิได ้(ในกรณีทีไ่ม่มกีารฉีดสารทบึรงัสเีขา้หลอดเลอืดด า) 
 ๑ ทราบขอ้บง่ชีใ้นการฉีด iodinated contrast medium เขา้หลอดเลอืด 
 ๒ ทราบขอ้บ่งชี ้ขอ้หา้มหรอืควรระวงัในการฉีด iodinated contrast medium เขา้หลอดเลอืด 
 ๓ ทราบขอ้บง่ชี ้ขอ้หา้มหรอืควรระวงั และสามารถเตรยีมผูป่้วยใหพ้รอ้มส าหรบัการการฉีด iodinated contrast 
medium เขา้หลอดเลอืดได ้
 ๔ ทราบขอ้บง่ชี ้ขอ้หา้มหรอืควรระวงั สามารถเตรยีมผูป่้วยใหพ้รอ้ม และเลอืกชนิดของ iodinated contrast 
medium ทีใ่ชไ้ดเ้หมาะสม  

๕. เลอืก imaging protocol และ scanning parameters ในการตรวจ ทีเ่หมาะสมและไดป้ระโยชน์อย่างสงูสดุกบัผูป่้วย โดย
ค านึงถงึ อายุ เพศ โรค และ problem lists ของผูป่้วยกบัปรมิาณรงัสทีีผู่ป่้วยไดร้บั (EPA-๑.๒.๑) 

 ๑ ไม่ทราบว่าควรเลอืกใช ้imaging protocol อะไร  
 ๒ เลอืก imaging protocol ได ้แต่ไม่สามารถบอกเหตุผลทีเ่ลอืก  
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 ๓ เลอืก imaging protocol ได ้และทราบขอ้ดหีรอืขอ้เสยี และปัญหาทีอ่าจเกดิขึน้ แต่แกไ้ขหรอืปรบัเปลีย่น
ไม่ได ้  
 ๔ เลอืก imaging protocol ได ้ทราบขอ้ด ีขอ้เสยี และปัญหาทีอ่าจเกดิขึน้ สามารถปรบัเปลีย่น imaging protocol 
ไดเ้มื่อมปัีญหาเกดิขึน้อย่างถูกตอ้งเหมาะสม 

๖. การรายงานผลถงึลกัษณะความผดิปกตทิีต่รวจพบ รวมถงึการใหค้วามเหน็ (impression/opinion) ถงึผลการวนิิจฉยัและ
การจ าแนกวนิจิฉยัโรค (EPA-๑.๓)  

 ๑ สามารถบรรยายลกัษณะความผดิปกตทิีต่รวจพบได ้แต่ยงัตอ้งปรบัปรุง 
 ๒ สามารถบรรยายลกัษณะความผดิปกตทิีต่รวจพบไดด้ ีแต่ไม่สามารถใหค้วามเหน็ถงึผลการวนิิจฉยัและการ
จ าแนกวนิจิฉยัโรคอย่างถูกตอ้ง   
 ๓ สามารถบรรยายลกัษณะความผดิปกตทิีต่รวจพบไดด้ ีและสามารถใหค้วามเหน็ถงึผลการวนิิจฉยัและการ
จ าแนกวนิจิฉยัโรคไดถู้กตอ้ง แต่ไม่ยงัสามารถล าดบัความส าคญัก่อนหลงั   
 ๔ สามารถบรรยายลกัษณะความผดิปกตทิีต่รวจพบไดด้ ีและใหค้วามเหน็ถงึผลการวนิจิฉยัและการจ าแนก
วนิิจฉยัโรคไดถู้กตอ้งและใหล้ าดบัความส าคญัก่อนหลงัได ้

๗. ใหค้ าแนะน าส าหรบัการตรวจเพิม่เตมิอย่างอื่นทีจ่ าเป็นไดเ้หมาะสม (recommendation of appropriate next steps) 
(EPA-๒.๑) 

 ๑ ไม่สามารถใหค้ าแนะน าได ้
 ๒ ใหค้ าแนะน าได ้แต่ไม่เหมาะสม หรอืไม่ครบถว้น  
 ๓ ใหค้ าแนะน าไดเ้หมาะสม แต่ไม่สามารถบอกเหตุผล หรอื ขอ้ด ีหรอืขอ้เสยีของการตรวจทีแ่นะน า 
   
 ๔ ใหค้ าแนะน าไดเ้หมาะสม พรอ้มระบุเหตุผล หรอื ขอ้ด ีหรอืขอ้เสยีของการตรวจทีแ่นะน า 

๘. ทกัษะดา้นการสือ่สารในการรายงานผลทีถู่กตอ้ง กระชบั เขา้ใจง่าย สอดคลอ้งกบัทีไ่ดท้บทวนฟิลม์ (review) กบัอาจารย ์
(EPA-๕.๑) 

 ๑ มกีารรายงานผลไม่สอดคลอ้งกบัทีไ่ดท้บทวนฟิลม์ (review) กบัอาจารยบ์างสว่น แต่มคีวามส าคญัและมี
ผลกระทบต่อการรกัษาผูป่้วย 
 ๒ มกีารรายงานผลไม่สอดคลอ้งกบัทีไ่ดท้บทวนฟิลม์ (review) กบัอาจารยบ์างสว่น แต่ไมม่ผีลต่อการรกัษาผูป่้วย 
 ๓ มกีารรายงานผลสอดคลอ้งกบัทีไ่ดท้บทวนฟิลม์ (review) กบัอาจารย ์แต่ผลรายงานฟิลม์ยงัใชภ้าษาไดไ้ม่
กระชบั/ยงัตอ้งปรบัปรงุ 
 ๔ มกีารรายงานผลสอดคลอ้งกบัทีไ่ดท้บทวนฟิลม์ (review) กบัอาจารยแ์ละใชภ้าษาไดถู้กตอ้ง กระชบั 

๙. การสือ่สารกบัผูป่้วยและญาต ิ(EPA-๕.๒.๑) 

 ๑ ไม่สือ่สารกบัผูป่้วยหรอืญาต ิและอาจารยผ์ูค้วบคุมการตรวจ 
 ๒ สือ่สารดว้ยภาษา หรอืใจความทีไ่ม่ถูกตอ้งเหมาะสม 
 ๓ สือ่สารไดอ้ย่างถูกตอ้งเหมาะสม แต่ไมแ่สดงถงึความเหน็อกเหน็ใจต่อผูป่้วย  
 ๔ สือ่สารกบัผูป่้วยอย่างเหมาะสม และแสดงใหเ้หน็ถงึความเหน็อกเหน็ใจต่อผูป่้วย 
 

๑๐. การสือ่สารกบัผูร้่วมงาน อาจารยผ์ูค้วบคมุการตรวจ และแพทยท์ีเ่กีย่วขอ้ง (EPA-๕.๒.๒, EPA-๖.๑) 

 ๑ไม่สือ่สารกบัผูร้่วมงาน อาจารยผ์ูค้วบคมุการตรวจ และแพทยท์ีเ่กีย่วขอ้ง 
 ๒ สือ่สารกบัผูร้่วมงาน อาจารยผ์ูค้วบคมุการตรวจ และแพทยท์ีเ่กีย่วขอ้งไดแ้ต่ไม่ชดัเจน 
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 ๓ สือ่สารกบัผูร้่วมงาน อาจารยผ์ูค้วบคมุการตรวจ และแพทยท์ีเ่กีย่วขอ้งไดด้เีป็นสว่นใหญ่ 
 ๔ สือ่สารกบัผูร้่วมงาน อาจารยผ์ูค้วบคมุการตรวจ และแพทยท์ีเ่กีย่วขอ้งไดด้ ีชดัเจนและถูกตอ้งตลอดเวลา 

๑๑. การตระหนกัถงึสถานการณ์และปัญหาทีเ่กดิขึน้ในการท าการตรวจ (EPA-๑.๒.๓) 
๑ ไม่ตระหนกัถงึสถานการณ์และปัญหาทีเ่กดิขึน้ หรอืไม่สามารถแกไ้ขปัญหาไดอ้ย่างเหมาะสม 
๒ ไม่สามารถแกไ้ขปัญหาทีค่วรแกไ้ด ้แต่ปรกึษาขอความชว่ยเหลอืในเวลาทีเ่หมาะสม 
๓ แกไ้ขปัญหาเหมาะสมกบัความสามารถของตนเอง และไดป้รกึษาขอความชว่ยเหลอืในเวลาทีเ่หมาะสม 
๔ สามารถจดัการแกไ้ขปัญหาและภาวะแทรกซอ้นไดเ้หมาะสม พรอ้มแจง้และรายงานสิง่ทีเ่กดิขึน้เพื่อป้องกนั

การเกดิซ ้าในอนาคต 

๑๒. ความรบัผดิชอบต่องานทีไ่ดร้บัมอบหมายและความตรงต่อเวลา (EPA-๖.๒) 

 ๑ ไม่รบัผดิชอบในการรายงานผลการตรวจทีไ่ดร้บัมอบหมาย 
 ๒ รบัผดิชอบในหน้าที ่ทีไ่ดร้บัมอบหมาย แต่อ่านผลชา้ ไม่ทนัก าหนดเวลา 
 ๓ รบัผดิชอบในหน้าที ่ทีไ่ดร้บัมอบหมาย อ่านผลชา้ แต่ทนัก าหนดเวลา 
 ๔ รบัผดิชอบในหน้าที ่ทีไ่ดร้บัมอบหมายอย่างเตม็ที ่และตรงต่อเวลา 

ระดบัศกัยภำพโดยรวม  

  Level ๑   มีควำมรู้พื้นฐำน แต่ไม่สำมำรถปฏิบติังำน ให้กำรวินิจฉัยหรือวินิจฉัยแยกโรค
ได้อย่ำงเหมำะสม ภำยใต้กำรควบคมุของอำจำรยอ์ย่ำงใกล้ชิด 

  Level ๒   สำมำรถปฏิบติังำน ให้กำรวินิจฉัยหรือวินิจฉัยแยกโรคได้อย่ำงเหมำะสม 
ภำยใต้กำรควบคมุของอำจำรยอ์ย่ำงใกล้ชิด 

  Level ๓   สำมำรถปฏิบติังำน ให้กำรวินิจฉัยหรือวินิจฉัยแยกโรคได้อย่ำงเหมำะสม 
ภำยใต้กำรช้ีแนะของอำจำรยเ์มื่อต้องกำร 

  Level ๔   สำมำรถปฏิบติังำน ให้กำรวินิจฉัยหรือวินิจฉัยแยกโรคได้เองอย่ำงเหมำะสม 
โดยไม่ต้องก ำกบัดแูล 

  Level ๕   สำมำรถปฏิบติังำน ให้กำรวินิจฉัยหรือวินิจฉัยแยกโรคได้เองอย่ำงเหมำะสม 
และสำมำรถให้กำรช้ีแนะหรือควบคมุผูท่ี้มีประสบกำรณ์น้อยกว่ำได้ 

 
 
 

ช่ืออำจำรยผ์ูป้ระเมิน (ตวับรรจง)...........................................................................   
 

(ลำยเซน็)............................................................  



 

หลกัสตูรการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้นฯ อนสุาขารงัสีรว่มรกัษาของล าตวั   จฬุาลงกรณฯ์  พ.ศ. ๒๕๖๒                                                              ๘๐ 

EVALUATION FORM FOR VASCULAR INTERVENTION (Mini-CEX) 
 
ช่ือแพทยป์ระจ ำบ้ำนต่อยอด..............................................................................ชัน้ปีท่ี................... 
 
วนัท่ี................................................... Procedure………………………………………………………. 
 
๑. การจดัหาขอ้มลูพืน้ฐานทีส่ าคญัและจ าเป็นในการท าหตัถการทาง vascular intervention ใหเ้หมาะสมกบัผูป่้วย (EPA-๑.๑) 

 ๑ ประวตั ิตรวจร่างกาย และLab ทีส่ าคญัและจ าเป็นไม่ครบถว้น  
 ๒ ไดป้ระวตั ิตรวจร่างกาย และLab ทีส่ าคญัและจ าเป็นครบถว้น  
 ๓ ไดป้ระวตั ิตรวจร่างกาย และLab ทีส่ าคญัครบถว้น แต่ไมส่ามารถสรุปปัญหาและขอ้ควรระวงัไดค้รบถว้น 
 ๔ ไดป้ระวตั ิตรวจร่างกาย Lab ทีส่ าคญัครบถว้น รวมทัง้สามารถสรุปปัญหาและขอ้ควรระวงัไดค้รบถว้น  
 

๒. การใหค้ าปรกึษาและแนะน า (Consultation and recommendation) เกีย่วกบัการท าหตัถการ และการรกัษาทาง vascular 
intervention (EPA-๒.๑)  

 ๑ ใหค้ าปรกึษาและแนะน าทีส่ าคญัไม่ครบถว้น  
 ๒ ใหค้ าปรกึษาและแนะน าทีส่ าคญัครบถว้น  
 ๓ ใหค้ าปรกึษาและแนะน าทีส่ าคญัครบถว้น และ สามารถแนะน าทางเลอืกอื่นในการรกัษาได้ 
 ๔ ใหค้ าปรกึษาและแนะน าทีส่ าคญัครบถว้น, สามารถแนะน าทางเลอืกอื่นในการรกัษาได,้ สามารถอธบิาย
ภาวะแทรกซอ้นจากการท าหตัถการได ้
 

๓. การขอความยนิยอมจากผูป่้วยก่อนเขา้รบัการท าหตัถการทาง vascular intervention (EPA-๓.๑) 

 ๑ ขอใหผู้ป่้วยเซน็ใบยนิยอมเลย โดยไม่ไดอ้ธบิาย หรอือธบิายไม่ถูกตอ้งเหมาะสม 
 ๒ อธบิายถงึขอ้บ่งชีข้องการตรวจ แลว้จงึขอใหผู้ป่้วยเซน็ใบยนิยอม  
 ๓ อธบิายถงึขอ้บ่งชี ้ความเสีย่ง และประโยชน์ทีผู่ป่้วยจะไดร้บัการตรวจ แลว้จงึขอใหผู้ป่้วยเซน็ใบยนิยอม  
 ๔ อธบิายถงึขอ้บง่ชี ้ความเสีย่ง และประโยชน์ทีผู่ป่้วยจะไดร้บัการตรวจ และทางเลอืกอื่น แลว้จงึขอใหผู้ป่้วยเซน็
ใบยนิยอม 
 

๔. การเตรยีมผูป่้วยก่อนเขา้รบัการท าหตัถการทาง vascular intervention (EPA-๒.๒.๑, EPA-๓.๒)  

 ๑ เตรยีมผูป่้วยก่อนท าหตัถการไดไ้ม่เหมาะสม หรอืไม่ครบถว้น  
 ๒ เตรยีมผูป่้วยก่อนท าหตัถการไดเ้หมาะสม และครบถว้น  
 ๓ เตรยีมผูป่้วยก่อนท าหตัถการไดเ้หมาะสม และครบถว้น แต่ทราบขอ้ควรระวงั ภาวะแทรกซอ้น หรอืปัญหาที่
อาจเกดิขึน้ 
 ๔ เตรยีมผูป่้วยก่อนท าหตัถการไดเ้หมาะสมและครบถว้น ทราบขอ้ควรระวงั รวมทัง้เตรยีมตวัส าหรบัการ
แกปั้ญหาหรอืภาวะแทรกซอ้นทีอ่าจเกดิขึน้ 
 

๕. การเตรยีมผูป่้วยก่อนไดร้บัการฉีดสารทบึรงัสเีขา้หลอดเลอืด (EPA-๓.๒) 

 ๑ ทราบขอ้บง่ชีใ้นการฉีด iodinated contrast medium เขา้หลอดเลอืด 
 ๒ ทราบขอ้บ่งชี ้ขอ้หา้มหรอืควรระวงัในการฉีด iodinated contrast medium เขา้หลอดเลอืด 
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 ๓ ทราบขอ้บง่ชี ้ขอ้หา้มหรอืควรระวงั และสามารถเตรยีมผูป่้วยใหพ้รอ้มส าหรบัการการฉีด iodinated contrast 
medium เขา้หลอดเลอืดได ้  
 ๔ ทราบขอ้บง่ชี ้ขอ้หา้มหรอืควรระวงั สามารถเตรยีมผูป่้วยใหพ้รอ้ม และเลอืกชนิดของ iodinated contrast 
medium ทีใ่ชไ้ดเ้หมาะสม 
  

๖. การตรวจพบลกัษณะความผดิปกตจิาก angiogram (EPA-๑.๓) 

  ๑ บอกกายวภิาคของหลอดเลอืดทีป่กตไิด ้
  ๒ สามารถบอกต าแหน่งทีผ่ดิปกตไิด ้
  ๓ สามารถบอกลกัษณะ ทีเ่ฉพาะเจาะจงทีผ่ดิปกตไิด ้
  ๔ สามารถบอกลกัษณะ ทีเ่ฉพาะเจาะจงทีผ่ดิปกตไิดถู้กตอ้ง และสามารถใหก้ารวนิิจฉยั จ าแนกวนิจิฉยัที่

น่าจะเป็นไดม้ากทีส่ดุอย่างถูกตอ้งเหมาะสม 
 

๗. มคีวามรูใ้นการเตรยีมอุปกรณ์และเครื่องมอืพืน้ฐาน ยาและเภสชัภณัฑ ์ทีใ่ช้ท าหตัถการทาง vascular intervention กบั
ผูป่้วยไดอ้ย่างเหมาะสม (EPA-๒.๒.๒) 

๑ เตรยีมอุปกรณ์และเครื่องมอืพืน้ฐาน ยาและเภสชัภณัฑส์ าหรบัท าหตัถการไม่เหมาะสม หรอืไม่ครบถว้น  
๒ เตรยีมอุปกรณ์และเครื่องมอืพืน้ฐาน ยาและเภสชัภณัฑส์ าหรบัท าหตัถการไดเ้หมาะสมและครบถว้น 
๓ เตรยีมอุปกรณ์และเครื่องมอืพืน้ฐาน ยาและเภสชัภณัฑส์ าหรบัท าหตัถการไดเ้หมาะสมและครบถว้น แต่ไม่

สามารถอธบิายขอ้ด ีขอ้เสยี และทางเลอืกอื่นในการรกัษา  
๔ เตรยีมอุปกรณ์และเครื่องมอืพืน้ฐาน ยาและเภสชัภณัฑส์ าหรบัท าหตัถการไดเ้หมาะสมและครบถว้น รวมทัง้

สามารถอธบิายขอ้ด ีขอ้เสยี และทางเลอืกอื่นในการรกัษา  
 

๘. มคีวามรูแ้ละทกัษะในการท าหตัถการทาง vascular intervention กบัผูป่้วยไดอ้ย่างเหมาะสม (EPA-๔.๑.๑) 
๑ ไม่สามารถท าหตัการไดเ้องภายใตก้ารแนะน าของอาจารยอ์ย่างใกลช้ดิ 
๒ สามารถท าหตัถการไดเ้องภายใตก้ารชีแ้นะของอาจารยอ์ย่างใกลช้ดิ 
๓ สามารถท าหตัถการไดเ้องโดยมอีาจารยใ์หค้วามชว่ยเหลอืเมื่อตอ้งการ 
๔ สามารถท าหตัถการไดเ้องและควบคมุผูท้ีม่ปีระสบการณ์น้อยกว่า 

 

๙. ใหค้ าแนะน าส าหรบัการตรวจเพิม่เตมิ หรอืท าหตัการอย่างอืน่ทีจ่ าเป็นไดเ้หมาะสม (appropriate next steps) ขณะท า
หตัถการ (EPA-๔.๑.๒) 

   ๑ ไม่สามารถใหค้ าแนะน าได ้
 ๒ ใหค้ าแนะน าส าหรบัหตัการได ้แต่ไม่เหมาะสม หรอืไมถู่กตอ้งครบถว้น 
 ๓ ใหค้ าแนะน าและท าหตัการเพิม่เตมิทีจ่ าเป็นไดเ้หมาะสม แต่ไม่สามารถบอกเหตุผล ขอ้ดหีรอืขอ้เสยี และ

ทางเลอืกอื่น 
 ๔ ใหค้ าแนะน าและท าหตัการเพิม่เตมิทีจ่ าเป็นไดเ้หมาะสม พรอ้มระบุเหตุผล ขอ้ดหีรอืขอ้เสยี และทางเลอืกใน
การรกัษา 
 

๑๐. ทกัษะดา้นการสือ่สารในการรายงานผลการท าหตัถการทาง vascular intervention ทีถู่กตอ้ง กระชบั เขา้ใจง่าย 
สอดคลอ้งกบัทีไ่ดท้บทวนฟิลม์ (review) กบัอาจารย ์(EPA-๕.๑) 

 ๑ มกีารรายงานผลไม่สอดคลอ้งกบัทีไ่ดท้บทวนฟิลม์ (review) กบัอาจารยเ์ป็นสว่นใหญ่ 
 ๒ มกีารรายงานผลไม่สอดคลอ้งกบัทีไ่ดท้บทวนฟิลม์ (review) กบัอาจารยบ์างสว่น แต่มคีวามส าคญัและมผีลต่อ
ผูป่้วย 
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 ๓ มกีารรายงานผลไม่สอดคลอ้งกบัทีไ่ดท้บทวนฟิลม์ (review) กบัอาจารยบ์างสว่น แต่ไมม่ผีลต่อผูป่้วย 
 ๔ มกีารรายงานผลสอดคลอ้งกบัทีไ่ดท้บทวนฟิลม์ (review) กบัอาจารย ์แต่ผลรายงานฟิลม์ยงัใชภ้าษาไดไ้ม่
กระชบั/ยงัตอ้งปรบัปรงุ 
 ๕ มกีารรายงานผลสอดคลอ้งกบัทีไ่ดท้บทวนฟิลม์ (review) กบัอาจารยแ์ละใชภ้าษาไดถู้กตอ้ง กระชบั 
 

๑๑. การสือ่สารกบัผูป่้วยและญาต ิ(EPA-๕.๒.๑) 

 ๑ ไม่สือ่สารกบัผูป่้วยหรอืญาต ิและอาจารยผ์ูค้วบคุมการตรวจ 
 ๒ สือ่สารดว้ยภาษา หรอืใจความทีไ่ม่ถูกตอ้งเหมาะสม 
 ๓ สือ่สารไดอ้ย่างถูกตอ้งเหมาะสม แต่ไมแ่สดงถงึความเหน็อกเหน็ใจต่อผูป่้วย  
 ๔ สือ่สารกบัผูป่้วยอย่างเหมาะสม และแสดงใหเ้หน็ถงึความเหน็อกเหน็ใจต่อผูป่้วย 

 

๑๒. การสือ่สารกบัผูร้่วมงาน อาจารยผ์ูค้วบคมุการตรวจ และแพทยท์ีเ่กีย่วขอ้ง (EPA-๕.๒.๒, EPA-๖.๑) 

 ๑ไม่สือ่สารกบัผูร้่วมงาน อาจารยผ์ูค้วบคมุการตรวจ และแพทยท์ีเ่กีย่วขอ้ง 
 ๒ สือ่สารกบัผูร้่วมงาน อาจารยผ์ูค้วบคมุการตรวจ และแพทยท์ีเ่กีย่วขอ้งไดแ้ต่ไม่ชดัเจน 
 ๓ สือ่สารกบัผูร้่วมงาน อาจารยผ์ูค้วบคมุการตรวจ และแพทยท์ีเ่กีย่วขอ้งไดด้เีป็นสว่นใหญ่ 
 ๔ สือ่สารกบัผูร้่วมงาน อาจารยผ์ูค้วบคมุการตรวจ และแพทยท์ีเ่กีย่วขอ้งไดด้ ีชดัเจนและถูกตอ้งตลอดเวลา 

 

๑๓. การตระหนกัถงึสถานการณ์และปัญหา (complications) ทีเ่กดิขึน้ในขณะท าหตัถการทาง vascular intervention (EPA-
๔.๑.๓) 

๑ ไม่ตระหนกัถงึสถานการณ์และปัญหาทีเ่กดิขึน้ขณะท าหตัถการ 
๒ ตระหนกัถงึปัญหาทีเ่กดิขึน้ แต่ไม่สามารถบอกวธิแีกไ้ขปัญหา หรอืตอ้งไดร้บัการแนะน าและควบคมุของ

อาจารยอ์ย่างใกลช้ดิ  
๓ ตระหนกัถงึปัญหาทีเ่กดิขึน้ สามารถเตรยีมการการป้องกนั และ/หรอืรกัษาภาวะแทรกซอ้นไดอ้ย่างเหมาะสม 

โดยอาจขอหรอืไม่ขอคาชีแ้นะจากอาจารย ์ 
๔ ตระหนกัถงึปัญหาทีเ่กดิขึน้ สามารถเตรยีมการการป้องกนั และ/หรอืรกัษาภาวะแทรกซอ้นจากหตัการทางรงัสี

ร่วมรกัษาของล าตวัไดเ้อง และสามารถใหก้ารชีแ้นะหรอืควบคมุผูท้ีม่ปีระสบการณ์น้อยกวา่ได้ 
 

๑๔. การใหก้ารดแูล และตระหนกัถงึผลขา้งเคยีงทีอ่าจเกดิขึน้ต่อผูป่้วยภายหลงัการท าหตัถการทาง vascular intervention 
(EPA-๔.๒) 

๑ ไม่สามารถดแูลผูป่้วย หรอืตระหนกัถงึผลขา้งเคยีงทีอ่าจเกดิขึน้ต่อผูป่้วยภายหลงัการท าหตัถการ 
๒ ตระหนกัถงึผลขา้งเคยีงทีอ่าจเกดิขึน้ต่อผูป่้วยภายหลงัการท าหตัถการ แต่ไม่สามารถบอกขัน้ตอนการเฝ้า

ระวงัและวธิแีกไ้ขปัญหา หรอืตอ้งไดร้บัการแนะน าและควบคมุของอาจารยอ์ย่างใกลช้ดิ  
๓ ตระหนกัถงึผลขา้งเคยีงทีอ่าจเกดิขึน้ต่อผูป่้วยภายหลงัการท าหตัถการ สามารถเตรยีมการการป้องกนั และ/

หรอืใหก้ารดแูลรกัษาไดอ้ย่างเหมาะสม โดยอาจขอหรอืไม่ขอคาชีแ้นะจากอาจารย ์ 
๔ ตระหนกัถงึผลขา้งเคยีงทีอ่าจเกดิขึน้ต่อผูป่้วยภายหลงัการท าหตัถการ สามารถเตรยีมการการป้องกนั และ/

หรอืใหก้ารดแูลรกัษาไดเ้องอย่างเหมาะสม และสามารถใหก้ารชีแ้นะหรอืควบคุมผูท้ีม่ปีระสบการณ์น้อยกว่าได้ 
 

๑๕. ความรบัผดิชอบต่องานทีไ่ดร้บัมอบหมายและความตรงต่อเวลา (EPA-๖.๒) 

 ๑ ไม่รบัผดิชอบในหน้าที ่ทีไ่ดร้บัมอบหมาย  
 ๒ รบัผดิชอบในหน้าที ่ทีไ่ดร้บัมอบหมาย ไม่ครบถว้นหรอืไมท่นัก าหนดเวลา หรอืท าใหเ้กดิผลกระทบต่อการ
รกัษาผูป่้วย 
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 ๓ รบัผดิชอบในหน้าที ่ทีไ่ดร้บัมอบหมาย ไม่ครบถว้นหรอืมคีวามล่าชา้ แต่ไมม่ผีลกระทบส าคญัต่อการรกัษา
ผูป่้วย 
 ๔ รบัผดิชอบในหน้าที ่ทีไ่ดร้บัมอบหมายอย่างเตม็ที ่และตรงต่อเวลา 

 
ระดบัศกัยภำพโดยรวม 

  Level ๑   มีควำมรู้พื้นฐำนเก่ียวกบัหตัถกำรทำงรงัสีร่วมรกัษำของล ำตวั แต่ไม่สำมำรถ
ปฏิบติังำนได้ ภำยใต้กำรควบคมุของอำจำรยอ์ย่ำงใกล้ชิด 

  Level ๒   สำมำรถปฏิบติังำนได้ ภำยใต้กำรกำรควบคมุของอำจำรยอ์ย่ำงใกล้ชิด 

  Level ๓   สำมำรถปฏิบติังำนได้ ภำยใต้ค ำช้ีแนะของอำจำรยเ์ม่ือต้องกำร 

  Level ๔   สำมำรถปฏิบติังำนได้เอง โดยไม่ต้องก ำกบัดแูล 

  Level ๕   สำมำรถปฏิบติังำนได้เอง และสำมำรถให้กำรช้ีแนะหรือควบคมุผูท่ี้มี 
ประสบกำรณ์น้อยกว่ำได้ 

 
 

ช่ืออำจำรยผ์ูป้ระเมิน (ตวับรรจง)...........................................................................   
 
 

(ลำยเซน็)............................................................  
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EVALUATION FORM FOR NON-VASCULAR INTERVENTION (Mini-CEX) 
 
ช่ือแพทยป์ระจ ำบ้ำนต่อยอด..............................................................................ชัน้ปีท่ี................... 
 
วนัท่ี................................................... Procedure………………………………………………………. 
 
๑. การจดัหาขอ้มลูพืน้ฐานทีส่ าคญัและจ าเป็นในการท า non-vascular intervention ใหเ้หมาะสมกบัผูป่้วย (EPA-๑.๑)

  ๑ ประวตั ิตรวจร่างกาย และLab ทีส่ าคญัและจ าเป็นไม่ครบถว้น  
 ๒ ไดป้ระวตั ิตรวจร่างกาย และLab ทีส่ าคญัและจ าเป็นครบถว้น  
 ๓ ไดป้ระวตั ิตรวจร่างกาย และLab ทีส่ าคญัครบถว้น แต่ไมส่ามารถสรุปปัญหาและขอ้ควรระวงัไดค้รบถว้น 
 ๔ ไดป้ระวตั ิตรวจร่างกาย Lab ทีส่ าคญัครบถว้น รวมทัง้สามารถสรุปปัญหาและขอ้ควรระวงัไดค้รบถว้น  
 

๒. การใหค้ าปรกึษาและแนะน า (Consultation and recommendation) เกีย่วกบัการท าหตัถการ และการรกัษาทาง non-
vascular intervention (EPA-๒.๑)  

 ๑ ใหค้ าปรกึษาและแนะน าทีส่ าคญัไม่ครบถว้น  
 ๒ ใหค้ าปรกึษาและแนะน าทีส่ าคญัครบถว้น  
 ๓ ใหค้ าปรกึษาและแนะน าทีส่ าคญัครบถว้น และ สามารถแนะน าทางเลอืกอื่นในการรกัษาได้ 
 ๔ ใหค้ าปรกึษาและแนะน าทีส่ าคญัครบถว้น, สามารถแนะน าทางเลอืกอื่นในการรกัษาได,้ สามารถอธบิาย
ภาวะแทรกซอ้นจากการท าหตัถการได ้
 

๓. การขอความยนิยอมจากผูป่้วยก่อนเขา้รบัการท าหตัถการทาง non-vascular intervention (EPA-๓.๑) 

 ๑ ขอใหผู้ป่้วยเซน็ใบยนิยอมเลย โดยไม่ไดอ้ธบิาย หรอือธบิายไม่ถูกตอ้งเหมาะสม 
 ๒ อธบิายถงึขอ้บ่งชีข้องการตรวจ แลว้จงึขอใหผู้ป่้วยเซน็ใบยนิยอม  
 ๓ อธบิายถงึขอ้บ่งชี ้ความเสีย่ง และประโยชน์ทีผู่ป่้วยจะไดร้บัการตรวจ แลว้จงึขอใหผู้ป่้วยเซน็ใบยนิยอม  
 ๔ อธบิายถงึขอ้บง่ชี ้ความเสีย่ง และประโยชน์ทีผู่ป่้วยจะไดร้บัการตรวจ และทางเลอืกอื่น แลว้จงึขอใหผู้ป่้วยเซน็
ใบยนิยอม 
 

๔. การเตรยีมผูป่้วยก่อนเขา้รบัการท าหตัถการทาง non-vascular intervention (EPA-๒.๒.๑, EPA-๓.๒)  

 ๑ เตรยีมผูป่้วยก่อนท าหตัถการไดไ้ม่เหมาะสม หรอืไม่ครบถว้น  
 ๒ เตรยีมผูป่้วยก่อนท าหตัถการไดเ้หมาะสม และครบถว้น  
 ๓ เตรยีมผูป่้วยก่อนท าหตัถการไดเ้หมาะสม และครบถว้น แต่ทราบขอ้ควรระวงั ภาวะแทรกซอ้น หรอืปัญหาที่
อาจเกดิขึน้ 
 ๔ เตรยีมผูป่้วยก่อนท าหตัถการไดเ้หมาะสมและครบถว้น ทราบขอ้ควรระวงั รวมทัง้เตรยีมตวัส าหรบัการ
แกปั้ญหาหรอืภาวะแทรกซอ้นทีอ่าจเกดิขึน้  
 

๕. การตรวจพบลกัษณะความผดิปกตจิากการท าหตัถการ (EPA-๑.๓) 

 ๑ บอกกายวภิาคของต าแหน่งทีผ่ดิปกตไิด ้
 ๒ สามารถบอกต าแหน่งทีผ่ดิปกตไิด ้
 ๓ สามารถบอกลกัษณะ ทีเ่ฉพาะเจาะจงทีผ่ดิปกตไิด ้
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 ๔ สามารถบอกลกัษณะ ทีเ่ฉพาะเจาะจงทีผ่ดิปกตไิดถู้กตอ้ง และสามารถใหก้ารวนิิจฉยั จ าแนกวนิิจฉยัทีน่่าจะ
เป็นไดม้ากทีส่ดุอย่างถูกตอ้งเหมาะสม 
 

๖. มคีวามรูใ้นการเตรยีมอุปกรณ์และเครื่องมอืพืน้ฐาน ยาและเภสชัภณัฑ ์ทีใ่ช้ท าหตัถการทาง non-vascular intervention 
กบัผูป่้วยไดอ้ย่างเหมาะสม (EPA-๒.๒.๒) 

๑ เตรยีมอุปกรณ์และเครื่องมอืพืน้ฐาน ยาและเภสชัภณัฑส์ าหรบัท าหตัถการไม่เหมาะสม หรอืไม่ครบถว้น  
๒ เตรยีมอุปกรณ์และเครื่องมอืพืน้ฐาน ยาและเภสชัภณัฑส์ าหรบัท าหตัถการไดเ้หมาะสมและครบถว้น 
๓ เตรยีมอุปกรณ์และเครื่องมอืพืน้ฐาน ยาและเภสชัภณัฑส์ าหรบัท าหตัถการไดเ้หมาะสมและครบถว้น แต่ไม่

สามารถอธบิายขอ้ด ีขอ้เสยี และทางเลอืกอื่นในการรกัษา  
๔ เตรยีมอุปกรณ์และเครื่องมอืพืน้ฐาน ยาและเภสชัภณัฑส์ าหรบัท าหตัถการไดเ้หมาะสมและครบถว้น รวมทัง้

สามารถอธบิายขอ้ด ีขอ้เสยี และทางเลอืกอื่นในการรกัษา  
 

๗. มคีวามรูแ้ละทกัษะในการท าหตัถการทาง non-vascular intervention กบัผูป่้วยไดอ้ย่างเหมาะสม (EPA-๔.๑.๑) 
๑ ไม่สามารถท าหตัการไดเ้องภายใตก้ารแนะน าของอาจารยอ์ย่างใกลช้ดิ 

๒ สามารถท าหตัถการไดเ้องภายใตก้ารชีแ้นะของอาจารยอ์ย่างใกลช้ดิ 
๓ สามารถท าหตัถการไดเ้องโดยมอีาจารยใ์หค้วามชว่ยเหลอืเมื่อตอ้งการ 
๔ สามารถท าหตัถการไดเ้องและควบคมุผูท้ีม่ปีระสบการณ์น้อยกว่า 

 

๘. ใหค้ าแนะน าส าหรบัการตรวจเพิม่เตมิ หรอืท าหตัการอย่างอืน่ทีจ่ าเป็นไดเ้หมาะสม (appropriate next steps) ขณะท า
หตัถการ (EPA-๔.๑.๒) 

   ๑ ไม่สามารถใหค้ าแนะน าได ้
 ๒ ใหค้ าแนะน าส าหรบัหตัการได ้แต่ไม่เหมาะสม หรอืไมถู่กตอ้งครบถว้น 
 ๓ ใหค้ าแนะน าและท าหตัการเพิม่เตมิทีจ่ าเป็นไดเ้หมาะสม แต่ไม่สามารถบอกเหตุผล ขอ้ดหีรอืขอ้เสยี และ
ทางเลอืกอื่น    
 ๔ ใหค้ าแนะน าและท าหตัการเพิม่เตมิทีจ่ าเป็นไดเ้หมาะสม พรอ้มระบุเหตุผล ขอ้ดหีรอืขอ้เสยี และทางเลอืกใน
การรกัษา 

 

๙. ทกัษะดา้นการสือ่สารในการรายงานผลการท าหตัถการทาง non-vascular intervention ทีถู่กตอ้ง กระชบั เขา้ใจง่าย 
สอดคลอ้งกบัทีไ่ดท้บทวนฟิลม์ (review) กบัอาจารย ์(EPA-๕.๑) 

 ๑ มกีารรายงานผลไม่สอดคลอ้งกบัทีไ่ดท้บทวนฟิลม์ (review) กบัอาจารยเ์ป็นสว่นใหญ่ 
 ๒ มกีารรายงานผลไม่สอดคลอ้งกบัทีไ่ดท้บทวนฟิลม์ (review) กบัอาจารยบ์างสว่น แต่มคีวามส าคญัและมผีลต่อ
ผูป่้วย 
 ๓ มกีารรายงานผลไม่สอดคลอ้งกบัทีไ่ดท้บทวนฟิลม์ (review) กบัอาจารยบ์างสว่น แต่ไมม่ผีลต่อผูป่้วย 
 ๔ มกีารรายงานผลสอดคลอ้งกบัทีไ่ดท้บทวนฟิลม์ (review) กบัอาจารย ์แต่ผลรายงานฟิลม์ยงัใชภ้าษาไดไ้ม่
กระชบั/ยงัตอ้งปรบัปรงุ 
 ๕ มกีารรายงานผลสอดคลอ้งกบัทีไ่ดท้บทวนฟิลม์กบัอาจารยแ์ละใชภ้าษาไดถู้กตอ้ง กระชบั 
 

๑๐. การสือ่สารกบัผูป่้วยและญาต ิ(EPA-๕.๒.๑) 

 ๑ ไม่สือ่สารกบัผูป่้วยหรอืญาต ิและอาจารยผ์ูค้วบคุมการตรวจ 
 ๒ สือ่สารดว้ยภาษา หรอืใจความทีไ่ม่ถูกตอ้งเหมาะสม 
 ๓ สือ่สารไดอ้ย่างถูกตอ้งเหมาะสม แต่ไมแ่สดงถงึความเหน็อกเหน็ใจต่อผูป่้วย  
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 ๔ สือ่สารกบัผูป่้วยอย่างเหมาะสม และแสดงใหเ้หน็ถงึความเหน็อกเหน็ใจต่อผูป่้วย 
 

๑๑. การสือ่สารกบัผูร้่วมงาน อาจารยผ์ูค้วบคมุการตรวจ และแพทยท์ีเ่กีย่วขอ้ง (EPA-๕.๒.๒, EPA-๖.๑) 

 ๑ไม่สือ่สารกบัผูร้่วมงาน อาจารยผ์ูค้วบคมุการตรวจ และแพทยท์ีเ่กีย่วขอ้ง 
 ๒ สือ่สารกบัผูร้่วมงาน อาจารยผ์ูค้วบคมุการตรวจ และแพทยท์ีเ่กีย่วขอ้งไดแ้ต่ไม่ชดัเจน 
 ๓ สือ่สารกบัผูร้่วมงาน อาจารยผ์ูค้วบคมุการตรวจ และแพทยท์ีเ่กีย่วขอ้งไดด้เีป็นสว่นใหญ่ 
 ๔ สือ่สารกบัผูร้่วมงาน อาจารยผ์ูค้วบคมุการตรวจ และแพทยท์ีเ่กีย่วขอ้งไดด้ ีชดัเจนและถูกตอ้งตลอดเวลา 

 

๑๒. การตระหนกัถงึสถานการณ์และปัญหา (complications) ทีเ่กดิขึน้ในขณะท าหตัถการทาง non-vascular intervention 
(EPA-๔.๑.๓) 

๑ ไม่ตระหนกัถงึสถานการณ์และปัญหาทีเ่กดิขึน้ขณะท าหตัถการ 
๒ ตระหนกัถงึปัญหาทีเ่กดิขึน้ แต่ไม่สามารถบอกวธิแีกไ้ขปัญหา หรอืตอ้งไดร้บัการแนะน าและควบคมุของ

อาจารยอ์ย่างใกลช้ดิ  
๓ ตระหนกัถงึปัญหาทีเ่กดิขึน้ สามารถเตรยีมการการป้องกนั และ/หรอืรกัษาภาวะแทรกซอ้นไดอ้ย่างเหมาะสม 

โดยอาจขอหรอืไม่ขอคาชีแ้นะจากอาจารย ์ 
๔ ตระหนกัถงึปัญหาทีเ่กดิขึน้ สามารถเตรยีมการการป้องกนั และ/หรอืรกัษาภาวะแทรกซอ้นจากหตัการทางรงัสี

ร่วมรกัษาของล าตวัไดเ้อง และสามารถใหก้ารชีแ้นะหรอืควบคมุผูท้ีม่ปีระสบการณ์น้อยกวา่ได้ 
 

๑๓. การใหก้ารดแูล และตระหนกัถงึผลขา้งเคยีงทีอ่าจเกดิขึน้ต่อผูป่้วยภายหลงัการท าหตัถการทาง non-vascular 
intervention (EPA-๔.๒) 

๑ ไม่ตระหนกัถงึผลขา้งเคยีงทีอ่าจเกดิขึน้ต่อผูป่้วยภายหลงัการท าหตัถการ 
๒ ตระหนกัถงึผลขา้งเคยีงทีอ่าจเกดิขึน้ต่อผูป่้วยภายหลงัการท าหตัถการ แต่ไม่สามารถบอกขัน้ตอนการเฝ้า

ระวงัและวธิแีกไ้ขปัญหา หรอืตอ้งไดร้บัการแนะน าและควบคมุของอาจารยอ์ย่างใกลช้ดิ  
๓ ตระหนกัถงึผลขา้งเคยีงทีอ่าจเกดิขึน้ต่อผูป่้วยภายหลงัการท าหตัถการ สามารถเตรยีมการการป้องกนั และ/

หรอืใหก้ารดแูลรกัษาไดอ้ย่างเหมาะสม โดยอาจขอหรอืไม่ขอค าชีแ้นะจากอาจารย ์ 
๔ ตระหนกัถงึผลขา้งเคยีงทีอ่าจเกดิขึน้ต่อผูป่้วยภายหลงัการท าหตัถการ สามารถเตรยีมการการป้องกนั และ/

หรอืใหก้ารดแูลรกัษาไดเ้องอย่างเหมาะสม และสามารถใหก้ารชีแ้นะหรอืควบคุมผูท้ีม่ปีระสบการณ์น้อยกว่าได้ 
 

๑๔. ความรบัผดิชอบต่องานทีไ่ดร้บัมอบหมายและความตรงต่อเวลา (EPA-๖.๒) 

 ๑ ไม่รบัผดิชอบในหน้าที ่ทีไ่ดร้บัมอบหมาย  
 ๒ รบัผดิชอบในหน้าที ่ทีไ่ดร้บัมอบหมาย ไม่ครบถว้นหรอืไมท่นัก าหนดเวลา หรอืท าใหเ้กดิผลกระทบต่อการ
รกัษาผูป่้วย 
 ๓ รบัผดิชอบในหน้าที ่ทีไ่ดร้บัมอบหมาย ไม่ครบถว้นหรอืมคีวามล่าชา้ แต่ไมม่ผีลกระทบส าคญัต่อการรกัษา
ผูป่้วย 
 ๔ รบัผดิชอบในหน้าที ่ทีไ่ดร้บัมอบหมายอย่างเตม็ที ่และตรงต่อเวลา 

 
ระดบัศกัยภำพโดยรวม 

  Level ๑   มีควำมรู้พื้นฐำนเก่ียวกบัหตัถกำรทำงรงัสีร่วมรกัษำของล ำตวั แต่ไม่สำมำรถ
ปฏิบติังำนได้ ภำยใต้กำรควบคมุของอำจำรยอ์ย่ำงใกล้ชิด 

  Level ๒   สำมำรถปฏิบติังำนได้ ภำยใต้กำรกำรควบคมุของอำจำรยอ์ย่ำงใกล้ชิด 
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  Level ๓   สำมำรถปฏิบติังำนได้ ภำยใต้ค ำช้ีแนะของอำจำรยเ์ม่ือต้องกำร 

  Level ๔   สำมำรถปฏิบติังำนได้เอง โดยไม่ต้องก ำกบัดแูล 

  Level ๕   สำมำรถปฏิบติังำนได้เอง และสำมำรถให้กำรช้ีแนะหรือควบคมุผูท่ี้มี 
ประสบกำรณ์น้อยกว่ำได้ 

 
 

ช่ืออำจำรยผ์ูป้ระเมิน (ตวับรรจง)...........................................................................   
 
 

(ลำยเซน็)............................................................ 
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แบบประเมิน ๓๖๐ องศา 

แบบประเมินแพทยป์ระจ าบ้านอนุสาขารังสีร่วมรักษาของล าตัว โดยผู้ร่วมงาน 

ชื่อ-สกุลแพทยป์ระจ าบ้านอนุสาขาผู้ถูกประเมิน .................................................................. 

วันที.่.................................. 

 ๔ 
ดมีาก 

๓ 
ด ี

๒ 
พอใช้ 

๑ 
ควรปรับปรุง 

N/A 
ประเมินไม่ได้ 

1. ทักษะในการท างาน
ร่วมกับผู้อื่น และ การ
รับการปรึกษา  

     

2. ความตระหนักถงึความ
ปลอดภัยทางรังสี 
(Radiation safty) 

     

3. ทักษะในการจัดการ
และทักษะความเป็น
ผู้น า 

     

4. การใช้ทรัพยากร
สุขภาพอย่างเหมาะสม 
(cost consciousness 
medicine) 

     

 

ความเหน็เพิม่เตมิ 

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

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

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

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

 

ลงนามผู้ประเมิน.................................................................... 

ต าแหน่ง................................................................................ 



 

หลกัสตูรการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้นฯ อนสุาขารงัสีรว่มรกัษาของล าตวั   จฬุาลงกรณฯ์  พ.ศ. ๒๕๖๒                                                              ๘๙ 

แบบสะท้อนตนเองและข้อเสนอแนะจากอาจารย ์

 

แพทยป์ระจ าบ้าน ชื่อ-นามสกุล……………………………………………ช้ันปี…………………….                

อาจารยท์ีป่รึกษา………………………………..................................................การประเมิน 

การสะท้อนตนเองโดยแพทยป์ระจ าบ้าน (self reflection) 

๑. ส่ิงทีไ่ด้เรียนรู้และการเรียนรู้เพิม่เตมิ 

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

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

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

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

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

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

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

 

๒. สิ่งทีค่ิดว่าควรปรับปรุงแก้ไข หรือขอ้คดิเห็นเพิ่มเติมอื่นๆ 

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

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

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

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

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

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

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

 

 



 

หลกัสตูรการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้นฯ อนสุาขารงัสีรว่มรกัษาของล าตวั   จฬุาลงกรณฯ์  พ.ศ. ๒๕๖๒                                                              ๙๐ 

การให้ข้อมูลป้อนกลับโดยอาจารยท์ีป่รึกษา (Feedback from advisor) 

๑. ผลการประเมินความรู้ทางวิชาการ 
............................................................................................................................................................ 

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

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

๒. ผลการประเมินการปฏิบัตงิานและเจตคติ 
............................................................................................................................................................ 

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

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

๓. ความสมบูรณข์อง Portfolio 
............................................................................................................................................................ 

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

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

๔. ความก้าวหน้าด้านวิจัย 
............................................................................................................................................................ 

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

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

๕. ส่ิงทีท่ าได้ดแีล้ว และส่ิงทคีวรปรับปรุงแก้ไข 
............................................................................................................................................................ 

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

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

๖. ข้อเสนอแนะ ได้แก่ 
............................................................................................................................................................ 

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

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

การทบทวนจากการประเมินการตดิตามคร้ังก่อน 
............................................................................................................................................................ 

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

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

  ลงชื่อ……………………………………อาจารยท์ีป่รึกษา วันที่………………. 

  ลงชื่อ……………………………………แพทยป์ระจ าบ้าน วันที่………………. 



 

หลกัสตูรการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้นฯ อนสุาขารงัสีรว่มรกัษาของล าตวั   จฬุาลงกรณฯ์  พ.ศ. ๒๕๖๒                                                              ๙๑ 

ภาคผนวกที ่๑๐ 
 

การสอบเพือ่หนังสือวุฒบัิตรแสดงความรู้ความช านาญ 
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขารังสีร่วมรักษาของล าตัว 

 

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

๑.๓  Non-vascular intervention ๓๐ ขอ้  
  เนือ้หาออกสอบตามความรูเ้ม่ือสิน้สดุปีการฝึกอบรมท่ี ๒ โดยขอ้สอบใหอ้อกจาก Standard Textbooks 
ประมาณรอ้ยละ ๘๐ และออกจากStandard Journals รอ้ยละ ๒๐  
๒.  การสอบเพ่ือประเมินทกัษะทางคลินิก (OSCE; objective structured clinical examination) สอบเม่ือ

สิน้สดุปีการฝึกอบรมท่ี ๒  
๓.  การสอบปากเปลา่ (ORAL) สอบเม่ือสิน้สดุปีการฝึกอบรมท่ี ๒  
 
เกณฑก์ารตัดสินผลการสอบ  
  คะแนนสอบ OSCE คิดเป็นรอ้ยละ ๒๐, คะแนนสอบขอ้เขียน คิดเป็นรอ้ยละ ๕๐ และ คะแนนสอบปาก
เปลา่ คดิเป็นรอ้ยละ ๓๐ รวมเป็นรอ้ยละ ๑๐๐  
 
เกณฑก์ารสอบผ่าน  
-  ใหย้ดึคะแนนรวมทัง้ ๓ สว่น จากคะแนนเตม็รอ้ยละ ๑๐๐ เกณฑก์ารสอบผา่นคือรอ้ยละ ๖๕  
-  ถา้ไดค้ะแนนรวมกนัรอ้ยละ ๖๐ ขึน้ไป แตไ่มถ่ึงรอ้ยละ ๖๕ ใหด้งูานเพิ่มเตมิในสถาบนัเดมิของตนเป็นเวลา 

๓ สปัดาห ์จงึจะถือวา่สอบผ่าน  
-  ถา้ไดค้ะแนนนอ้ยกว่ารอ้ยละ ๖๐ ใหร้อสอบใหมท่ัง้ขอ้เขียน ปากเปลา่ และ OSCE 

  



 

หลกัสตูรการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้นฯ อนสุาขารงัสีรว่มรกัษาของล าตวั   จฬุาลงกรณฯ์  พ.ศ. ๒๕๖๒                                                              ๙๒ 

ภาคผนวกที ่๑๑ 
 

การประเมินและการทบทวนแผนการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบ้าน 
เพือ่วุฒบัิตรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

อนุสาขารังสีร่วมรักษาของล าตัว 
คณะแพทยศาสตรจุ์ฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 
บทน า 

แนวทางการประเมินหลกัสตูรการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้นเพ่ือวฒุิบตัรแสดงความรูค้วามช านาญใน
การประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนสุาขารงัสีรว่มรกัษาของล าตวั คณะแพทยศาสตร ์จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 
ฉบบัปรบัปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นการวางแผนเพื่อน าขอ้มลูท่ีส าคญัจากผูมี้สว่นไดส้่วนเสีย (stakeholders) มา
ปรบัปรุงหลกัสตูรและท าใหเ้กิดการพฒันาหลกัสตูรอย่ํางตอ่เน่ืองและสม ่าเสมอ  

โดยหลกัการประเมินหลกัสตูรนัน้ ไดน้  ามาจากวงจรชฮูารต์ (Shewhart Cycle) หรือวงจรการควบคมุ
คณุภาพ ซึ่งประกอบดว้ย  

๑. วางแผน (Plan)  
การก าหนดเปา้ประสงคข์องการประเมิน ก าหนดวิธีการประเมิน ก าหนดระยะเวลาการประเมิน และ

ก าหนดผูร้บัผิดชอบ 
๒. การปฏิบตัิตามแผน (Do)  
การประเมินตามแผน ประกอบดว้ย การมีคณะกรรมการของหลกัสตูรฯรองรบัการประเมิน มีวิธีการ

ประเมิน ทัง้ การประชมุของคณะกรรมการ และการเก็บขอ้มลูโดยใชแ้บบสอบถาม  
๓. ตรวจสอบการปฏิบตัิตามแผน (Check) 
การตรวจสอบการประเมิน โดยการรวมรวมขอ้มลูตา่งๆเพื่อน ามาวิเคราะหผ์ลท่ีมีตอ่หลกัสตูรและเป็น

ประโยชนส์  าหรบัการด าเนินการการปรบัปรุงแกไ้ข 
๔. ปรบัปรุงแกไ้ข (Act) 
น าผลการวิเคราะหขอ้มลูจากการประเมินท่ีไดม้าประชมุ สมัมนา โดย ประธานหลกัสตูร เพ่ือน าไปสูก่าร

พฒันาในสว่นท่ีควร แกไ้ข ปรบัปรุง หรือยกเลิก หรือน าเสนอตอ่คณะฯผา่นภาควิชาถา้เกินอ านาจในการบรหิาร
จดัการของหลกัสตูร 

อนกุรรมการสรุปการประเมินแผนการฝึกอบรม/หลกัสตูรตอ้งครอบคลมุ และกรอบระยะเวลาในแตล่ะ
หวัขอ้ดงัตาราง  

 
 
 

 



 

หลกัสตูรการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้นฯ อนสุาขารงัสีรว่มรกัษาของล าตวั   จฬุาลงกรณฯ์  พ.ศ. ๒๕๖๒                                                              ๙๓ 

หัวข้อการประเมิน กรอบรอบระยะการประเมิน 

พนัธกิจของแผนการฝึกอบรม/หลกัสตูร ทกุ ๒ ปี 

ผลลพัธก์ารเรยีนรูท้ี่พงึประสงค ์ ทกุ ๑ ปี 

แผนการฝึกอบรม ทกุ ๑ ปี 

การวดัและประเมินผล ทกุ ๑ ปี 

สถาบนัฝึกอบรม ทกุ ๑ ปี 

ทรพัยากรทางการศกึษา ทกุ ๖ เดือน 

ความสมัพนัธร์ะหวา่งนโยบายการรบัสมคัรผูร้บั

การฝึกอบรมและความตอ้งการของระบบสขุภาพ 
ทกุ ๑ ปี 

ขัน้ตอนการด าเนินงานของแผนการฝึกอบรม ทกุ ๑ ปี 

วิธีการวดัและประเมินผล ทกุ ๑ ปี 

การประเมินพฒันาการของผูร้บัการฝึกอบรม ทกุ ๓ เดือน 

คณุสมบตัิของอาจารยผ์ูใ้หก้ารฝึกอบรม ทกุ ๑ ปี 

ขอ้ควรปรบัปรุง ทกุ ๖ เดือน 

 

 

หมายเหต:ุ 
- ผูมี้สว่นไดส้ว่นเสียหลกั (Principle stakeholders) ประกอบดว้ย ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม อาจารยผ์ูใ้หก้าร
ฝึกอบรม ศิษยเ์ก่าและผูใ้ชบ้ณัฑิต 

- ผูมี้สว่นไดส้ว่นเสียอ่ืน (Other stakeholders) ประกอบดว้ย เพ่ือนรว่มงานของบณัฑิตท่ีเก่ียวขอ้งในสายงาน
ดา้นรงัสีรว่มรกัษาของล าตวั ผูใ้ชบ้ณัฑิตสหสาขาวิชาอ่ืน 



 

หลกัสตูรการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้นฯ อนสุาขารงัสีรว่มรกัษาของล าตวั   จฬุาลงกรณฯ์  พ.ศ. ๒๕๖๒                                                              ๙๔ 

ภาคผนวกที ่๑๒ 
 

กลไกและแผนการด าเนินงานในการประเมินแผนการฝึกอบรม / หลักสูตร 
 

๑. คณะกรรมการประเมินหลกัสตูรฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้น เพ่ือวฒุิบตัรแสดงความรูค้วามช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนสุาขารงัสีรว่มรกัษาของล าตวั ภาควิชารงัสี
วิทยา คณะแพทยศ์าสตร ์จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

๒.  แผนการด าเนินงานในการประเมินแผนการฝึกอบรม / หลกัสตูร 
 

เป้าประสงคก์ารประเมิน วิธีการประเมิน (อาจใช้
วิธีเดียวหรือหลายวิธี ) 

แหล่งขอ้มูล ช่วงเวลาที่
ประเมิน 

ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินการ
ประเมิน 

ผลประเมินที่น ามา
ปรับปรุง 

 พนัธกิจของแผนการ
ฝึกอบรม/หลกัสตูร 

การส ารวจขอ้มลูความ
ขาดแคลนของระบบ
สาธารณสขุและความ
จ าเป็นในการผลติแพทย์
ประจ าบา้นของสาขาวชิา 
 
การส ารวจขอ้มลูความ
ตอ้งการของผูใ้ชบ้ณัฑติ 
จากการประชมุ สมัมนา 
แบบสอบถาม จาก 
stakeholders 
 

ขอ้มลูความตอ้งการ
ของประเทศใน
ภาพรวม เช่น จาก 
แพทยสภา สธ 
นโยบายและ
แผนพฒันาสขุภาพ 
MOU 
Mission ของคณะ 
ภาควิชา 
 
ผูเ้รยีน ผูส้อน ผูใ้ช้
บณัฑิต 
  
 

ทกุ ๒ ปี  คณะกรรมการบรหิาร
และพฒันาหลกัสตูร 

  



 

หลกัสตูรการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้นฯ อนสุาขารงัสีรว่มรกัษาของล าตวั   จฬุาลงกรณฯ์  พ.ศ. ๒๕๖๒                                                              ๙๕ 

เป้าประสงคก์ารประเมิน วิธีการประเมิน (อาจใช้
วิธีเดียวหรือหลายวิธี ) 

แหล่งขอ้มูล ช่วงเวลาที่
ประเมิน 

ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินการ
ประเมิน 

ผลประเมินที่น ามา
ปรับปรุง 

 ผลลพัธก์ารเรยีนรูท้ี่พงึ
ประสงค ์(สมรรถนะ ๖ 
ดา้น) 

การเก็บขอ้มลูโดยใช้
แบบสอบถาม การประชมุ 
การสมัมนาหลกัสตูร 
การรวบรวมขอ้มลูรอ้ยละ
การสอบผา่นวฒุิบตัร 
การติดตามความสามารถ
ของผูส้  าเรจ็การฝึกอบรม 

ผูส้อน ผูเ้รยีน ผูใ้ช้
บณัฑิต (ในและนอก
แผนก) และ ศิษยเ์กา่   

ทกุ ๑ ปี  คณะกรรมการบรหิาร
หลกัสตูร 
 
จนท การศกึษา 

  

 ความสมัพนัธร์ะหวา่ง
นโยบายการรบัสมคัร
ผูร้บัการฝึกอบรมและ
ความตอ้งการของ
ระบบสขุภาพ   

การประชมุ การสมัมนา
หลกัสตูร เพื่อดคูวาม
สอดคลอ้งของนโยบาย 
และจ านวนการรบั พจบ 
กบัความตอ้งการแพทย์
เฉพาะทางในสาขาที่
ตอ้งการฝึกอบรมของ
ระบบบรกิารสขุภาพ  

ผูส้อน ผูใ้ชบ้ณัฑิต 
(ในและนอกสาขา) 
ศิษยเ์กา่  
 

ขอ้มลู รพ ที่มี 
facilities ในเขต
บรกิารสขุภาพ  
 
จ านวนทนุจากตน้
สงักดั 
 

ทกุ ๑ ปี  คณะกรรมการบรหิาร
หลกัสตูร 

  

  



 

หลกัสตูรการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้นฯ อนสุาขารงัสีรว่มรกัษาของล าตวั   จฬุาลงกรณฯ์  พ.ศ. ๒๕๖๒                                                              ๙๖ 

เป้าประสงคก์ารประเมิน วิธีการประเมิน (อาจใช้
วิธีเดียวหรือหลายวิธี ) 

แหล่งขอ้มูล ช่วงเวลาที่
ประเมิน 

ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินการ
ประเมิน 

ผลประเมินที่น ามา
ปรับปรุง 

 ขัน้ตอนการด าเนินการ
ของหลกัสตูร 

- โครงสรา้งการบรหิาร 
- การสือ่สารถึงผูเ้ขา้

ฝึกอบรม 
- ระบบการใหค้  าปรกึษา 
- ระบบการอทุธรณ ์

สมัภาษณ ์ส ารวจ
ความเห็น ประชมุ 
สมัมนา เก็บขอ้มลู ในหวั
เรือ่งที่เก่ียวกบัการ
ด าเนินการ และการ
บรหิารจดัการของ
หลกัสตูรใหเ้ป็นไปตาม
กฎระเบียบตา่งๆ 
เพื่อประเมินเรือ่งความ
เป็นระบบและเขา้ถึงง่าย 
 

ผูเ้รยีน ผูส้อน  ทกุ ๖ เดือน คณะกรรมการบรหิาร
หลกัสตูร 
 
คณะกรรมการ
การศกึษาหลงัปรญิญา  
คณะ 
 
 
 
 

  

 แผนการฝึกอบรม 
- โครงสรา้ง  
- เนือ้หา  
- ประมวลรายวิชา รวม

วิธีการจดัประสบการณ์
การเรยีนรู ้รวมถงึ
กิจกรรมวิชาการ 

- ใหม้ีความเหมาะสม 
สอดคลอ้งกบัผลลพัธท์ี่
พงึประสงคแ์ละทนัสมยั 

สมัภาษณ ์ส ารวจ
ความเห็น ประชมุ 
สมัมนา เก็บขอ้มลู 
การเก็บขอ้มลูการ drop 
out ของผูเ้ขา้รบัการ
ฝึกอบรม  
รอ้ยละของกิจกรรม หรอื
วิชาที่ผูเ้ขา้รบัการ
ฝึกอบรมเขา้รว่ม  

ผูเ้รยีน ผูส้อน ผูใ้ช้
บณัฑิต (ในและนอก
สาขา)  

ทกุ ๑ ปี คณะกรรมการบรหิาร
หลกัสตูร 
 
คณะกรรมการ
การศกึษาหลงัปรญิญา  
คณะ 
 
ผูเ้ช่ียวชาญดา้น
แพทยศาสตรศกึษา 

  



 

หลกัสตูรการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้นฯ อนสุาขารงัสีรว่มรกัษาของล าตวั   จฬุาลงกรณฯ์  พ.ศ. ๒๕๖๒                                                              ๙๗ 

เป้าประสงคก์ารประเมิน วิธีการประเมิน (อาจใช้
วิธีเดียวหรือหลายวิธี ) 

แหล่งขอ้มูล ช่วงเวลาที่
ประเมิน 

ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินการ
ประเมิน 

ผลประเมินที่น ามา
ปรับปรุง 

 ทรพัยากรทางการศกึษา
Clinical setting, ชนิด 
ของผูป่้วย  สือ่เทคโนโลยี 
ต ารา หอ้งสมดุ แหลง่
การเรยีนรู ้หอ้งเรยีน 
หอ้งฝึกทกัษะ  
(ดวูา่มจี านวนเพียงพอ
หรอืไม ่เหมาะสม 
ทนัสมยั และสมดลุ) 

แบบสอบถาม  
การสมัภาษณ ์
การประชมุ  

ผูเ้รยีน ผูส้อน  
ราชวิทยาลยัฯ 

ทกุ ๖ เดือน คณะกรรมการบรหิารล
หลกัสตูร 
 
นกัการศกึษา  

  

 วิธีการวดัและประเมินผล 
- การประเมิน

ความกา้วหนา้ และรวบ
ยอด  

- ขนิดของการประเมินผล 
- เกณฑก์ารตดัสนิ 
- การใหข้อ้มลูปอ้นกลบั 

การประชมุ การสมัมนา 
แบบสอบถาม แบบ
ประเมิน 
 
กระบวนการทวนสอบ
ผลสัมฤทธ์ิ ท่ีน าผลลัพธ์
มาใช้เ ป็นองค์ประกอบ
การประเมินหลกัสตูร 
 

ผูเ้รยีน ผูส้อน ทกุ ๑ ปี คณะกรรมการบรหิาร
หลกัสตูร 
 

คณะกรรมการ
การศกึษาหลงัปรญิญา  
คณะ 
 

ผูเ้ช่ียวชาญดา้น
แพทยศาสตรศกึษา 

  

  



 

หลกัสตูรการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้นฯ อนสุาขารงัสีรว่มรกัษาของล าตวั   จฬุาลงกรณฯ์  พ.ศ. ๒๕๖๒                                                              ๙๘ 

เป้าประสงคก์ารประเมิน วิธีการประเมิน (อาจใช้
วิธีเดียวหรือหลายวิธี ) 

แหล่งขอ้มูล ช่วงเวลาที่
ประเมิน 

ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินการ
ประเมิน 

ผลประเมินที่น ามา
ปรับปรุง 

 พฒันาการของผูเ้ขา้รบั
การฝึกอบรม
(ความกา้วหนา้เรว็
เป็นไปตามคาดหวงัหรอื
นอ้ยกวา่คาดหวงั เป็น
ตน้)  

การประชมุ การสมัมนา 
แบบสอบถาม แบบ
ประเมิน ขอ้มลูจาก 
portfolio ผลจากการ
ประเมิน formative 
assessment และการ
เลือ่นชัน้ปี 

ผูเ้รยีน ผูส้อน  ทกุ ๓ เดือน คณะกรรมการบรหิาร
หลกัสตูร 
 
เจา้หนา้ที่การศกึษา 
 

  

 คณุสมบตัิของอาจารย์
ผูใ้หก้ารฝึกอบรม  
(คณุวฒุิฯ จ านวนที่
เหมาะสม สดัสว่นภาระ
งาน) 

แบบสอบถาม 
การสมัมนา 
การเทียบเกณฑร์าช
วิทยาลยัฯ 

ผูเ้รยีน ผูส้อน 
ราชวิทยาลยัฯ 

ทกุ ๑ ปี คณะกรรมการบรหิาร
หลกัสตูร 

  

 ขอ้ควรปรบัปรุง ประเด็นที่ท าใหผ้ล 
ลพัธท์ี่พงึประสงคไ์ม่
เป็นไปตามเกณฑ ์

ผูเ้รยีน ผูส้อน 
ผูเ้ก่ียวขอ้ง 

ทกุ ๖ เดือน  คณะกรรมการบรหิาร
หลกัสตูร 

  

     

 

 


