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อนุสาขารังสีร่วมรักษาของลำตัว 
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1. ชื่อหลักสูตร 

(ภาษาไทย)  หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขารังสีร่วมรักษาของลำตัว 

(ภาษาอังกฤษ) Fellowship Training in Body Interventional Radiology 

2. ชื่อวุฒิบัตร 
 ชื่อเต็ม 
 (ภาษาไทย)  วุฒิบัตรเพ่ือแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม  

อนุสาขารังสีร่วมรักษาของลำตัว 
 (ภาษาอังกฤษ) Diploma of the Thai Subspecialty Board of Body Interventional Radiology 
 ชื่อย่อ 
 (ภาษาไทย) วว. รังสีร่วมรักษาของลำตัว 
 (ภาษาอังกฤษ) Dip. Thai Subspecialty Board of Body Interventional Radiology 

3. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
หน่วยรังสีร่วมรักษาของลำตัว ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล ภายใต้การกำกับดูแลของราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย 

4. พันธกิจของแผนการฝึกอบรม/หลักสูตร 

4.1 ความเป็นมา 
 วิชารังสีร่วมรักษาของลำตัวเป็นสาขาวิชาทางการแพทย์ที่ได้นำเอาความรู้ทางรังสีวินิจฉัยมาเป็น
เครื่องมือนำทางในการรักษา โดยแพทย์รังสีร่วมรักษาจะต้องมีความรู้ความสามารถและทักษะเชิงลึกในการ
ประยุกต์ใช้การแปลผลภาพทางรังสี ผสมผสานกับทักษะการใช้เครื่องมือทางทางรังสีร่วมรักษา การดูแลผู้ป่วย
เพ่ือนำไปสู่การรักษาโรคอย่างปลอดภัยและได้ประสิทธิภาพสูงสุด 
 หน่วยรังสีร่วมรักษาของลำตัว ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เป็นหน่วยงานที่
ให้บริการดูแลผู้ป่วยด้วยวิธีการทางรังสีร่วมรักษาที่ใหญ่เป็นอันดับต้นของประเทศ โดยมีผู้ ป่วยมารับบริการ
มากกว่า 4,000 รายในทุกปี ด้วยความพร้อมในด้านเครื่องมือที่ทันสมัย สถานที่ที่เหมาะสม และบุคคลากรที่มี
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ความชำนาญ หน่วยรังสีร่วมรักษาของลำตัว ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลได้ผลิตแพทย์
รังสีร่วมรักษาของลำตัวที่มีคุณภาพออกให้บริการผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง ยาวนานมากกว่า 10 ปี อย่างไรก็ตาม
ปัญหาความขาดแคลนแพทย์รังสีร่วมรักษาของลำตัวก็ยังคงเป็นปัญหาต่อเนื่อง เนื่องจากความต้องการที่เพ่ิม
สูงขึ้นในทุกพ้ืนที่ของประเทศ 
 ดังนั้นหน่วยรังสีร่วมรักษาของลำตัว ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จึงมีความ
จำเป็นในการจัดทำหลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ผู้เชี ่ยวชาญ ทางด้านรังสีร่วมรักษาของลำตัว เพื่อรองรับและ
ตอบสนองนโยบายการผลิตและพัฒนากำลังคนด้านแพทย์สาขารังสีร่วมรักษาของลำตัวที่ขาดแคลน ดังใน
บันทึกความร่วมมือระหว่างราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทยกับ กระทรวงสาธารณสุข (ลงนาม ณ วันที่ 
7 ธันวาคม 2560) เพื่อให้มีปริมาณแพทย์ที่เพียงพอต่อความต้องการของชุมชน สังคม และระบบบริการสุขภาพ
ของประเทศ    
 ด้วยความสำคัญดังกล่าวหน่วยรังสีร่วมรักษาของลำตัว ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราช
พยาบาลจึงต้องการเป็นส่วนหนึ่งในการผลิตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางรังสีร่วมรักษาของลำตัว ที่มีเจตคติที่ดี มี
ความถึงพร้อมในด้านความรู้ ทักษะการดูแลผู้ป่วย และการทำงานเป็นทีม เพื่อเป็นประโยชน์ในการดูแลผู้ป่วย
และพัฒนาระบบสาธารณสุขของประเทศต่อไป 

4.2 พันธกิจ 
หน่วยรังสีร่วมรักษาของลำตัว ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ได้กำหนดพันธกิจ

ด้านการศึกษาของหลักสูตร คือ 
1) ผลิตแพทย์รังสีร่วมรักษาของลำตัวที่มีคุณภาพ มีความสามารถตามมาตรฐานแพทย์รังสีร่วมรักษา

ของลำตัวที่ราชวิทยาลัยกำหนด 
2) ผลิตแพทย์ที่มีความเป็นผู้นำ และทำงานเป็นทีมแบบมืออาชีพ 
3) ผลิตแพทย์เพ่ือรับใช้สังคม ให้สอดคล้องกับนโยบายและความต้องการทางสาธารณสุขของประเทศ 

 ในการฝึกอบรมหลักสูตรรังสีร่วมรักษาของลำตัว ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
ต้องการให้บัณฑิตมีจริยธรรม มีเจตคติที่ดี มีความรู้ความสามารถ และมีทักษะในการดูแลผู้ป่วยทั ้งก่อน 
ระหว่าง และหลังการให้การรักษาด้วยวิธีการทางรังสีร่วมรักษา โดยให้การรักษาแบบองค์รวม  (Holistic 
approach) คำนึงผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง (Patient-center health care) ใส่ใจในความปลอดภัยในการรักษา 
และมีความเอื้ออาทรต่อผู้ป่วย นอกจากนี้บัณฑิตจะต้องมีทักษะการสื่อสารกับผู้ป่วยและญาติอย่างเหมาะสม 
เพ่ือให้การดูแลผู้ป่วยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 

 ในการปฏ ิบ ัต ิงานทางด ้านร ังส ีร ่วมร ักษา บ ัณฑิตจะต ้องเร ียนร ู ้การทำงานแบบมืออาชีพ  
(Professionalism) ซึ่งประกอบไปด้วยการทำงานเป็นทีมร่วมกันอย่างสหสาขา  (Multidisciplinary team 
approach) ทักษะการติดต่อสื่อสารและปฏิสัมพันธ์กับทีมท่ีร่วมกันให้การดูแลรักษา ทักษะความเป็นผู้นำที่ดีใน
การดูแลผู้ป่วย และเนื่องจากงานทางรังสีร่วมรักษาเป็นองค์ความรู้ที่ค่อนข้างใหม่และยังไม่แพร่หลายมากนัก 
บัณฑิตจะต้องรู้จักการเรียนรู้บุกเบิก การเป็นผู้นำในองค์กรในหน่วยงานของตนเองเพ่ือทำให้เกิดความเข้าใจใน
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ทีมแพทย์และบุคลากรต่างๆ ในโรงพยาบาลเพ่ือให้การทำงานร่วมกันเป็นไปตามเป้าประสงค์และสอดคล้องกับ
ความต้องการทางสาธารณสุขของประเทศ 

 ในงานด้านรังสีร่วมรักษา ความรู้และเทคโนโลยีในการรักษาเข้ามามีบทบาทอย่างมากและมีการพัฒนา
อย่างรวดเร็ว บัณฑิตที่ผ่านการฝึกอบรมจะต้องมีความสามารถในการเรียนรู้ อย่างต่อเนื ่อง (Continuing 
medical education) รวมถึงการรู้จักค้นคว้าและทำงานวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ที่จะสามารถนำมาสู่
กระบวนการการพัฒนาคุณภาพในการบริการแก่ผู้ป่วยและสังคม  

 หน่วยรังสีร่วมรักษาของลำตัว ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จึงใช้หลักการที่
ให้ผู ้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นศูนย์กลาง มีการกำกับดูแลอย่างใกล้ชิด และให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อให้มีการ
พัฒนาการเรียนการสอน และการฝึกอบรมอย่างเป็นระบบ ภายใต้การกำกับดูแลราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่ง
ประเทศไทย 

5. ผลลัพธ์ของแผนการฝึกอบรม/หลักสูตร    
 แพทย์ที่จบการฝึกอบรมเป็นแพทย์เฉพาะทางสาขารังสีร่วมรักษาของลำตัวต้องมีผลลัพธ์การฝึกอบรม
ที ่พึงประสงค์ ( Intended learning outcomes/milestones) ที ่ช ัดเจน ครอบคลุมประเด็นทั ้ง 6 ด้าน 
ดังต่อไปนี้ 

5.1 ทักษะและเจตคติในการบริบาลผู้ป่วย (Patient care)  

5.1.1 ทักษะในการให้คำปรึกษาและแนะนำ (Counseling and recommendation) เกี่ยวกับ
การตรวจทางภาพรังสีวินิจฉัย การทำหัตถการ และการรักษาทางรังสีร่วมรักษาของลำตัว
ในภาวะหรือโรคที่หลากหลายให้แก่แพทย์สาขาอื่นได้อย่างเหมาะสมกับข้อบ่งชี้ของโรค 
โดยยึดถือผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางบนพื้นฐานของการดูแลแบบองค์รวม พิจารณาและคำนึงถึง
มีประสิทธิภาพ ความปลอดภัย ความเสี่ยงและประโยชน์ของผู้ป่วยเป็นหลัก 

5.1.2 มีท ักษะในการขอใบแสดงความยินยอม (Obtaining informed consent) ในกรณี 
ที ่ทำการตรวจด้วยทางภาพทางร ังส ีว ิทยาหลอดเล ือดที ่ม ีการใช้ contrast agent 
(Angiography) การทำหัตถการ และวิธีการรักษาทางรังสีร่วมรักษาของลำตัว  (Body 
interventional radiology) 

5.1.3 มีทักษะในการเตรียมและดูแลผู ้ป่วยที ่มารับการตรวจวินิจฉัยและทำหัตถการทาง  
รังสีร่วมรักษาของลำตัวได้อย่างเหมาะสม ทั้งก่อนทำ ขณะทำ และหลังทำการรักษาเสร็จ 

5.1.4 มีทักษะในการตรวจพบภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นระหว่างการตรวจวินิจฉัย และการทำ
หัตถการทางรังสีร่วมรักษาของลำตัว และสามารถให้การดูแลรักษาเบื ้องต้นได้อย่าง
เหมาะสม หรือปรึกษาแพทย์ในสาขาอ่ืนต่อได้ถูกต้องเมื่อจำเป็น 
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5.2 ความรู้ทางด้านรังสีร่วมรักษาของลำตัวในทุกระบบของร่างกายทั้งในภาวะที่ไม่รีบด่วน และ 

ในภาวะฉุกเฉินหรือวิกฤต (Medical knowledge and technical skill) 

5.2.1 มีความรู้พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่สามารถประยุกต์ใช้กับการอ่าน วิเคราะห์ 

และรายงานผลภาพวินิจฉัยทางรังสีวิทยาหลอดเลือดและรังสีร่วมรักษาของลำตัว 

5.2.2 รู้ข้อบ่งชี้ ข้อห้าม ข้อดี ข้อเสีย ข้อจำกัด ความเสี่ยง อันตรายและภาวะแทรกซ้อนในการ

ตรวจทางรังสีร่วมรักษาของลำตัว 

5.2.3 มีความรู้ความสามารถในวิชาชีพ และเชี่ยวชาญในหัตถการของรังสีร่วมรักษาของลำตัวใน

กลุ่มโรคท่ีต้องรู้และควรรู้ในระดับที่ไม่ซับซ้อนหรือซับซ้อน 

5.2.4 มีความรู้ทางคลินิกทางด้านอ่ืนๆ ที่จะดูแลผู้ป่วยได้ด้วยตนเองทั้งก่อนทำ ขณะทำ และหลัง

ทำหัตถการทางรังสีร่วมรักษา ตลอดจนการติดตามดูแลผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง 

5.3 ทักษะปฏิสัมพันธ์ และการสื่อสาร (Interpersonal and communication skills) 
5.3.1 สื่อสารให้ข้อมูลแก่ผู้ป่วยและญาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีเมตตาเคารพการตัดสินใจ

และศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ได้แก่ 

- การสื่อสารเกี่ยวกับวิธีการตรวจและรักษาทางรังสีวิทยาหลอดเลือดและรังสีร่วมรักษา

ของลำตัว 

- การขอใบแสดงความยินยอม 

- การสื่อสารเกี่ยวกับข้อผิดพลาด ภาวะแทรกซ้อน หรือเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ 

5.3.2 สื่อสารให้ข้อมูลโดยการรายงานผลการตรวจเป็นเอกสาร (reports) หรือด้วยวาจา กับทีม
ดูแลสุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

5.3.3 นำเสนอข้อมูลผู้ป่วย และอภิปรายปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
5.3.4 สามารถถ่ายทอดความรู้และทักษะให้แก่แพทย์ นักศึกษาแพทย์ และบุคลากรทางการ

แพทย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
5.3.5 เป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำทางรังสีร่วมรักษาของลำตัวให้แก่แพทย์ นิสิตนักศึกษา

แพทย์ และบุคลากรอื่นได ้
5.3.6 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ทำงานกับผู้ร่วมงานทุกระดับได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

5.4 การพัฒนาปรับปรุงตนเองและการเรียนรู้จากการปฏิบัติ (Practice-based learning and 
improvement) 
5.4.1 เรียนรู้และเพ่ิมประสบการณ์ได้ด้วยตนเองจากการปฏิบัติงาน 

5.4.2 ดำเนินการวิจัยทางการแพทย์และสาธารณสุขได้ 

5.4.3 วิพากษ์บทความ และงานวิจัยทางการแพทย์ได้ 
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5.5 มีพฤติกรรมแห่งวิชาชีพและความเป็นมืออาชีพ (Professionalism) แสดงให้เห็นถึง
พฤติกรรมแห่งวิชาชีพท่ีดีของแพทย์ดังนี้ 
5.5.1 มีคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติอันดีต่อผู้ป่วย ญาติ ผู้ร่วมงาน เพื่อนร่วมวิชาชีพและ

ชุมชน 
5.5.2 มีทักษะด้านทีไ่ม่ใช่เทคนิค (Non-technical skills) และสามารถบริหารจัดการได้ 
5.5.3 มีความสนใจใฝ่ร ู ้  และสามารถพัฒนาไปสู ่ความเป็นผู ้ เร ียนรู ้ต ่อเน ื ่องตลอดชีวิต 

(Continuing professional development)  
5.5.4 มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพและมีเจตคติที่ดีที่จะใช้ความรู้ทางรังสีร่วมรักษาของลำตัวในการ

ให้บริการสุขภาพแบบองค์รวมแก่ประชาชนทุกระดับ 
5.5.5 มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย 
5.5.6 คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม 

5.6 การปฏิบัติงานตามระบบ (System-based practice)   
5.6.1 ความรู้ด้านระบบพัฒนาคุณภาพ (Quality improvement) ทางรังสีร่วมรักษา ได้แก่ 

- กระบวนการในการกำกับดูแลความปลอดภัยทางด้านรังสี (Radiation safety) ทั้งต่อ
ผู้ป่วยและบุคลากร 

- การรายงานอุบัติการณ์ของความเสี่ยง 
- กระบวนการในการกำกับดูแลและการใช้เครื่องมือและระบบสารสนเทศทางด้านรังสี

ร่วมรักษา 
5.6.2 ความรู้เกี่ยวกับระบบสุขภาพของประเทศ 
5.6.3 มีความรู้และมีส่วนร่วมในระบบพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผู้ป่วย 
5.6.4 ใช้ทรัพยากรสุขภาพอย่างเหมาะสม (Cost consciousness medicine) และสามารถ

ปรับเปลี่ยนการดูแลรักษาผู้ป่วยให้เข้ากับบริบทของการบริการสาธารณสุขได้ตาม
มาตรฐานวิชาชีพ 

6. วิธีการฝึกอบรม 

6.1 วิธีการให้การฝึกอบรม 

หน่วยรังสีร่วมรักษาของลำตัว ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ได้มีการจัดวิธีการ
ฝึกอบรมให้ผู ้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับประสบการณ์การเรียนรู้ที ่สอดคล้องและบรรลุผลลัพธ์ของแผนการ
ฝึกอบรมที่กำหนดทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ เน้นการฝึกอบรมโดยใช้การปฏิบัติเป็นฐาน (Practice-based 
training) มีส่วนร่วมในการบริบาลและรับผิดชอบผู้ป่วย คำนึงถึงศักยภาพและการเรียนรู้ของผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม (Trainee-center) มีการบูรณาการภาคทฤษฎีกับภาคปฏิบัติ บูรณาการการฝึกอบรมกับงานบริบาล
ผู้ป่วยอย่างเหมาะสม โดยได้ระบุวิธีการฝึกอบรม และเป้าประสงค์หลักในแต่ละช่วงหรือชั้นปี (Milestone) และ
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ระดับสมรรถนะการเรียนรู้ 6 ด้าน (competency) ของการฝึกอบรม (ภาคผนวก 4.1 Milestone ของแต่ละ 
EPA) และมีการติดตามตรวจสอบ กำกับดูแล (supervision) ตลอดจนให้ข้อมูลป้อนกลับ (feedback) แก่ผู้เข้า
รับการฝึกอบรม จากการบันทึกการสะท้อนการเรียนรู้ (self-reflection) ของผู้เข้าฝึกอบรม จากการประเมิน
องค์รวม (Entrustable professional activity, EPA) ทั้ง 6 ข้อ เพื่อนำมาพัฒนาปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ โดยมี
การให้การอบรมเน้นบูรณาการการเรียนรู้ภาคทฤษฎีกับภาคปฏิบัติและการส่งเสริมการพัฒนาการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง (ภาคผนวก 5 แบบประเมินแพทย์ประจำบ้านอนุสาขาฯ) อย่างสม่ำเสมอ 

โดยราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย ได้มีการกำหนด Entrustable professional activity 
(EPA) ของทางอนุสาขารังสีร่วมรักษาของลำตัว ให้มี 6 ข้อดังตารางที่ 1 และ ความสัมพันธ์ระหว่าง EPA และ 
competency 6 ด้าน ดังแสดงในตารางที่ 2 

ตารางที่ 1 Entrustable professional activity (EPA) of Body intervention 

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

EPA 2 Recommend appropriate procedures and implement management plan 

EPA 3 Obtain informed consent and prepare pre-procedural management 
EPA 4 Accomplish interventional procedures and post-procedural care 

EPA 5 Present oral and written reports that document the procedures 
EPA 6 Collaborate as a member of an interprofessional team 

เอกสารอ้างอิง: เกณฑ์หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านเพ่ือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมอนุสาขารังสีร่วมรักษาของลำตัว ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2562 

 
ตารางท่ี 2 แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง EPA และ competency 6 ด้าน 

Competency EPA 1 EPA 2 EPA 3 EPA 4 EPA 5 EPA 6 

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 
เอกสารอ้างอิง: เกณฑ์หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านเพ่ือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมอนุสาขารังสีร่วมรักษาของลำตัว ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2562 

หน่วยรังสีร่วมรักษาของลำตัว ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ได้มีการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ตาม competency ทั้ง 6 ด้านดังนี้ 
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1) ทักษะและเจตคติในการบริบาลผู้ป่วย (Patient care) 

มีการมอบหมายให้แพทย์ประจำบ้านอนุสาขาฯ มีความรับผิดชอบต่างๆ โดยมีอาจารย์ผู้ให้การ
ฝึกอบรมดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องให้ครอบคลุมหัวข้อหลัก และจัดระดับความซับซ้อน (ภาคผนวก 4 
และภาคผนวก 5) ดังต่อไปนี้ 

ก. ในช่วงที่ 1 ของการฝึกอบรม (0-12 เดือน) ให้แพทย์ประจำบ้านอนุสาขาฯ 
i. มีการเรียนรู้และฝึกทักษะในการให้คำปรึกษาและแนะนำเกี่ยวกับการตรวจและรักษา

ทางด้านรังสีร่วมรักษาของลำตัวในกลุ่มโรคที่ต้องรู้ 
ii. มีการเรียนรู้และเลือกใช้ contrast agent ในแต่ละสถานการณ์ ภายใต้การกำกับดูแลของ

อาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม 
iii. มีทักษะในการขอความยินยอมในการตรวจและการทำหัตถการทางรังสีร่วมรักษาของ

ลำตัว 
iv. ตระหนักถึงปัญหาและภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการตรวจและรักษาทางรังสี

ร่วมรักษาของลำตัว และสามารถปรึกษาขอความช่วยเหลือในการดูแลรักษาเบื้องต้นได้
อย่างเหมาะสมในแต่ละสถานการณ์ ภายใต้การกำกับดูแลของอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม 

v. มีการเรียนรู้ในการดูแลและเตรียมผู้ป่วยทั้งก่อน ระหว่าง และหลังทำหัตถการ 

ข. ในช่วงที่ 2 ของการฝึกอบรม (13-24 เดือน) ให้แพทย์ประจำบ้านอนุสาขาฯ 
i. มีทักษะในด้านการให้คำปรึกษาและแนะนำเกี่ยวกับการตรวจรักษาทางรังสีร่วมรักษาของ

ลำตัวในกลุ่มโรคที่ต้องรู้และควรรู้ได้ด้วยตนเอง ภายใต้การกำกับดูแลของอาจารย์ผู้ให้การ
ฝึกอบรม 

ii. ให้คำแนะนำการตรวจและรักษาเพิ่มเติมในกลุ่มโรคที่ต้องรู้ต่อแพทย์เจ้าของไข้ได้ด้วย
ตนเองหรือภายใต้การกำกับดูแลของอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม 

iii. ตระหนักถึงปัญหาและภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการตรวจทางรังสีร่วมรักษา
ของลำตัวและสามารถให้การดูแลรักษาเบื้องต้นได้อย่างเหมาะสมในแต่ละสถานการณ์ได้
ด้วยตนเอง หรือปรึกษาขอความช่วยเหลือแพทย์สาขาที่เกี่ยวข้องต่อไปได้อย่างถูกต้อง 

2) ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และความสามารถในการนำไปใช้แก้ปัญหาของผู้ป่วยและสังคมรอบ
ด้าน (Medical knowledge and technical skills) 

ก. ในช่วงท่ี 1 ของการฝึกอบรม (0-12 เดือน) ให้แพทย์ประจำบ้านอนุสาขาฯ 
i. มีการเรียนรู้วิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐานเกี่ยวกับ radiation safety และการบูรณา

การทั่วไปทางการแพทย์  

ii. มีการเรียนรู ้เกี ่ยวกับการตรวจรังสีว ินิจฉัยและรังสีวิทยาหลอดเลือดในด้านต่างๆ 

ด ังต ่อไปนี้  Digital subtraction angiography (DSA), Digital subtraction imaging 
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(DSI), Color Doppler ultrasonography (CDUS), Computed tomography 

angiography (CTA) และ  Magnetic resonance angiography (MRA) รู้ข้อบ่งชี้ ข้อ

ห้าม ข้อดี ข้อเสีย และข้อจำกัด ของการตรวจแต่ละชนิด รวมทั้งการแปลผลความ

ผิดปรกติที่พบในการตรวจโดยภาพวินิจฉัยแต่ละวิธี 

iii. มีการเรียนรู้ หรือฝึกทักษะ หรือมีส่วนช่วยในการตรวจและรักษาทางรังสีร่วมรักษาของ

ลำตัว ในกลุ่มหัตถการที่ต้องรู้ และสามารถเลือกวิธีตรวจและรักษาได้ตามขั้นตอนที่

เหมาะสมภายใต้การกำกับดูแลของอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม  

iv. มีการเรียนรู้ หรือมีส่วนช่วยในการตรวจและรักษาทางรังสีร่วมรักษาของลำตัว ในกลุ่ม

หัตถการที่ควรรู้ที่สำคัญ ภายใต้การกำกับดูแลของอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม  

v. สามารถเลือกอุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจทางรังสีวิทยาหลอดเลือดและรังสีร่วมรักษาของ
ลำตัวในกลุ่มหัตถการที่ต้องรู้ ได้อย่างเหมาะสมด้วยตนเอง หรือภายใต้การกำกับดูแล
ของอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม   

ข. ในช่วงท่ี 2 ของการฝึกอบรม (12-24 เดือน) ให้แพทย์ประจำบ้านอนุสาขาฯ 

i. มีการเรียนรู้ หรือมีส่วนช่วยในการตรวจและรักษาทางรังสีร่วมรักษาของลำตัว ในกลุ่ม
หัตถการที่ต้องรู้และควรรู้ ภายใต้การกำกับดูแลของอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม 

ii. สามารถเลือกอุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจทางรังสีวิทยาหลอดเลือดและรังสีร่วมรักษาของ
ลำตัวในกลุ่มหัตถการที่ต้องรู้และควรรู้ ได้อย่างเหมาะสมด้วยตนเอง หรือภายใต้การ
กำกับดูแลของอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม   

iii. เร ียนร ู ้อ ันตรายและภาวะแทรกซ้อนของว ิธ ีการตรวจ  การป้องกันและร ักษา
ภาวะแทรกซ้อนเหล่านั้น ภายใต้การกำกับดูแลของอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม  

iv. มีการเรียนรู ้เรื ่อง advanced technique ในการตรวจและรักษาด้วยเครื ่องมือที ่มี
ประสิทธิภาพ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย  

ค. ให้แพทย์ประจำบ้านอนุสาขาฯ ทุกชั้นปี เข้าร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรม
ทางวิชาการของสถาบันฝึกอบรมอย่างสม่ำเสมอ อาทิ lectures, topics, journal club, 
interesting cases, peer review, interdepartmental conferences, interhospital 
conferences, morbidity/mortality conferences และสุนทรียสนทนา เป็นต้น   

3) ทักษะปฏิสัมพันธ์และการสื่อสาร (Interpersonal and communication skills) จัดให้ 
ก. แพทย์ประจำบ้านอนุสาขาฯ ทุกชั้นปีเรียนรู้เกี่ยวกับทักษะปฏิสัมพันธ์ และการสื่อสาร กับ 

ผู้ป่วย ญาติ ผู้ร่วมงานทุกระดับและแพทย์สหสาขา  
ข. แพทย์ประจำบ้านอนุสาขาฯ ทุกชั้นปี ฝึกทักษะในการขอความยินยอมในการตรวจทางรังสี

ร่วมรักษาและการฉีด contrast agent จากผู้ป่วยหรือญาติสายตรง 
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ค. แพทย์ประจำบ้านอนุสาขาฯ ทุกชั้นปี ฝึกทักษะการสื่อสารในสถานการณ์เฉพาะ เช่น การ
แจ้งข่าวร้าย การจัดการเมื่อเกิดข้อผิดพลาด เป็นต้น 

ง. แพทย์ประจำบ้านอนุสาขาฯ ทุกชั้นปี ปฏิบัติงานสอนแพทย์ประจำบ้านรุ่นน้อง   
จ. แพทย์ประจำบ้านอนุสาขาฯ ทุกชั้นปี นำเสนอข้อมูลผู้ป่วย แปลผลภาพวินิจฉัย และการ

รักษาทางรังสีร่วมรักษาของลำตัวในกิจกรรมวิชาการ เช่น peer review, interdepartment 
conference, interesting case เป็นต้น 

ฉ. แพทย์ประจำบ้านอนุสาขาฯ ทุกชั้นปี สามารถเขียนรายงานผลตรวจด้วยภาษาอังกฤษได้
อย่างถูกต้องได้ใจความ 

4) การพ ัฒนาตนเองและการเร ียนร ู ้ จากการปฏ ิบ ัติ  (Practice-based learning and 
improvement) จัดให้ 
ก. แพทย์ประจำบ้านอนุสาขาฯ ทุกชั้นปี ได้รับการเรียนรู้เรื่องความปลอดภัยของผู้ป่วย 

(patient safety) เกี่ยวกับ contrast agent และ radiation safety 
ข. แพทย์ประจำบ้านอนุสาขาฯ ทุกชั้นปี ได้รับการพัฒนาแผนการเรียนรู้ การประเมิน และการ

ปรับปรุงการเรียนรู้ด้วยตนเอง จากการสะท้อนตนเองและการสะท้อนกลับจากหลักสูตร 
ค. แพทย์ประจำบ้านอนุสาขาฯ ทำงานวิจัยที่ได้ค้นคว้าวิจัยด้วยตนเอง ในรูปแบบ original 

research ที่มีการเก็บข้อมูลแบบ retrospective, prospective หรือ cross-sectional 
study ที่มีการกล่าวถึงความเป็นมาของปัญหา วัตถุประสงค์ ระเบียบวิธีการศึกษาวิจัย 
ผลงานวิจัย การวิเคราะห์ วิจารณ์ และการสรุปผล ภายใต้การกำกับดูแลของอาจารย์ผู้ให้การ
ฝึกอบรม และต้องผ่านการอนุมัติหัวข้อวิจัยโดยคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนของแต่
ละสถาบัน  

5) ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism) จัดให้ 
ก. แพทย์ประจำบ้านอนุสาขาฯ ทุกชั้นปี เข้าร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนของสถาบัน

ฝึกอบรมกิจกรรมแพทยศาสตรศึกษาต่อเนื่อง และกิจกรรมที่ให้ความรู้ทางด้านบูรณาการ
ทั่วไปทางการแพทย์  

ข. แพทยป์ระจำบ้านอนุสาขาฯ ทุกชั้นปี พัฒนาให้มีเจตคติที่ดีระหว่างการปฏิบัติงาน ดูแลผู้ป่วย 
โดยเข้าอบรม counselling และ non-technical skills  

6) การปฏิบัติงานให้เข้ากับระบบ (System-based practice) 
ก. จัดให้แพทย์ประจำบ้านอนุสาขาฯ มีประสบการณ์การเรียนรู้เกี่ยวกับระบบคุณภาพทางรังสี

วิทยา การรายงานอุบัติการณ์ของความเสี่ยงทางรังสี การดูแลและการใช้เครื่องมือด้านรังสี
ร่วมรักษา และค่าตรวจทางรังสีที่พบบ่อย  
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ข. แนะนำหรือให้การอบรมระบบคุณภาพของโรงพยาบาลที่ครอบคลุมเรื่องการชดเชยการรักษา
และเข้าใจถึงระบบสุขภาพแห่งชาติ  

6.2 การหมุนเวียนศึกษาและปฏิบัติงาน  

6.2.1. ปฏิบัติงานในหน่วยรังสีร่วมรักษา ไม่น้อยกว่า 72 สัปดาห์ 

6.2.2. ศึกษาดูงานต่างสถาบันทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศที่รับรองโดยภาควิชาหรือราช
วิทยาลัยรังสีแพทย์ ไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์ โดยเปิดโอกาสให้แพทย์ประจำบ้านอนุสาขาฯ 
สามารถเลือกไปฝึกปฏิบัติงาน ณ โรงพยาบาลศูนย์และ/หรือโรงพยาบาลต้นสังกัด เพ่ือ
ศึกษาเรียนรู้ระบบการทำงานด้านสาธารณสุขและระบบสุขภาพในระดับต่างๆ ของประเทศ 

6.2.3. หมุนเวียนศึกษาและปฏิบัติงานด้านสาขารังสีวิทยาวินิจฉัยที่เกี่ยวข้อง เช่น color Doppler 
ultrasonography, CTA และ MRA ไม่น้อยกว่า 4 สัปดาห์ 

6.2.4. หมุนเวียนศึกษาและปฏิบัติงานด้านอื่นๆ แล้วแต่ความเหมาะสมในแต่ละสถาบัน อาทิ สาขา
รังสีวิทยาวินิจฉัย อายุรกรรม ศัลยกรรม พยาธิวิทยา วิสัญญี หรือการทำวิจัย 

6.3 เนื้อหาสังเขปของการฝึกอบรม/หลักสูตร  

6.3.1 ความรู้ที่เกี่ยวกับรังสีวิทยาวินิจฉัยโรคหลอดเลือด (diagnostic vascular imaging), 
basic vascular anatomy, principles, indications และ contraindications (ภาคผนวก 4.2 เนื้อหา
ของการฝึกอบรม/หลักสูตร) 

1) Vascular imaging 
1.1) Non-invasive vascular imaging  

1.1.1) Color Doppler ultrasound 
1.1.2) CTA 
1.1.3) MRA 

1.2) Diagnostic angiography 
1.2.1) Digital subtraction angiogram: basic equipment and imaging 

technique 
1.2.2) Patient preparation and patient care 

โดยระดับศักยภาพโดยรวม แบ่งเป็น 
ระดับท่ี 1 : สามารถปฏิบัติงานในการเลือก imaging protocol การใช้ contrast agent ให้การ

วินิจฉัยหรือวินิจฉัยแยกโรคได้อย่างเหมาะสม ภายใต้การควบคุมของอาจารย์อย่างใกล้ชิด 
ระดับท่ี 2 : สามารถปฏิบัติงานในการเลือก imaging protocol การใช้เครื่องมือและ contrast agent 

ให้การวินิจฉัยหรือวินิจฉัยแยกโรคได้อย่างเหมาะสม ภายใต้การชี้แนะของอาจารย์ 
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ระดบัที่ 3 : สามารถปฏิบัติงานในการเลือก imaging protocol การใช้เครื่องมือและ contrast ให้การ
วินิจฉัยหรือวินิจฉัยแยกโรคได้อย่างเหมาะสม โดยอาจขอหรือไม่ขอคําชี้แนะจากอาจารย์ 

ระดับท่ี 4 : สามารถปฏิบัติงานในการเลือก imaging protocol การใช้เครื่องมือและ contrast ให้การ
วินิจฉัยหรือวินิจฉัยแยกโรคได้อย่างเหมาะสมสามารถปฏิบัติงาน และให้การวินิจฉัยหรือ
วินิจฉัยแยกโรคได้เอง และสามารถให้การชี้แนะหรือควบคุมผู้ที่มีประสบการณ์น้อยกว่าได้  

2) โรคหรือภาวะของหลอดเลือดต่างๆ ที่สำคัญ  
โดยระดับศักยภาพ แบ่งเป็น 
ระดับท่ี 1 : สามารถตรวจวินิจฉัยโรคชนิดที่มีความสำคัญและพบบ่อย ซึ่งแพทย์ประจำบ้านอนุสาขาฯ

ต้องสามารถตรวจวินิจฉัยได้ด้วยตนเอง และสามารถแนะนำทางเลือกการรักษาที่
เหมาะสมได ้

ระดับท่ี 2 : สามารถตรวจวินิจฉัยโรคชนิดที่พบน้อยกว่าระดับ 1 และมีความสำคัญ ซึ่งแพทย์ประจำ
บ้านอนุสาขาฯ ควรตรวจวินิจฉัยได้  

ระดับท่ี 3 : สามารถตรวจวินิจฉัยโรคชนิดที่ซับซ้อนซึ่งแพทย์ประจำบ้านอนุสาขาฯ อาจตรวจวินิจฉัย
ได้ หรือตรวจวินิจฉัยได้ภายใต้การควบคุมของอาจารย์ หรือสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมไดด้้วย
ตนเอง  

6.3.2 ความรู้ที่เกี่ยวกับเครื่องมือ อุปกรณ์ และเภสัชภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องทางรังสีรังสีร่วมรักษา
ของลำตัว (common equipment and medicines in interventional radiology) (ภาคผนวก 4.2 
เนื้อหาของการฝึกอบรม/หลักสูตร)  

1) Imaging guidance: fluoroscopy, ultrasound, CT 
โดยระดับศักยภาพแบ่งเป็น 
ระดับท่ี 1 : สามารถปฏิบัติงานได้ภายใต้การควบคุมของอาจารย์อย่างใกล้ชิด 
ระดับท่ี 2 : สามารถปฏิบัติงานภายใต้การชี้แนะของอาจารย์ 
ระดับท่ี 3 : สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม โดยอาจขอหรือไม่ขอคําชี้แนะจากอาจารย์ 
ระดับท่ี 4 : สามารถปฏิบัติงานอย่างเหมาะสมได้เอง และสามารถให้การชี้แนะหรือควบคุมผู ้ที ่มี

ประสบการณ์น้อยกว่าได ้    

2) Vascular intervention: catheters, guidewires, embolic materials, 
balloon catheters, stents, thrombolytic agents, closure devices 

โดยระดับศักยภาพแบ่งเป็น 
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ระดับท่ี 1 : สามารถเลือกใช้เครื่องมือ อุปกรณ ์และเภสัชภัณฑ์ได้ภายใต้การควบคุมของอาจารย์อย่าง
ใกล้ชิด 

ระดับท่ี 2 : สามารถเลือกใช้เครื่องมือ อุปกรณ ์และเภสัชภัณฑ์ได้ภายใต้การชี้แนะของอาจารย์ 
ระดับท่ี 3 : สามารถเลือกใช้เครื่องมือ อุปกรณ ์และเภสัชภัณฑ์ได้อย่างเหมาะสม โดยอาจขอหรือไม่ขอ

คําชี้แนะจากอาจารย์ 
ระดับท่ี 4 : สามารถเลือกใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ และเภสัชภัณฑ์ได้อย่างเหมาะสมได้เอง และสามารถ

ให้การชี้แนะแก่ผู้ที่มีประสบการณ์น้อยกว่าได้      

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

โดยระดับศักยภาพแบ่งเป็น 
ระดับท่ี 1 : สามารถเลือกใช้เครื่องมือ, อุปกรณ ์และเภสัชภัณฑ์ได้ภายใต้การควบคุมของอาจารย์อย่าง

ใกล้ชิด 
ระดับท่ี 2 : สามารถเลือกใช้เครื่องมือ, อุปกรณ ์และเภสัชภัณฑ์ได้ภายใต้การชี้แนะของอาจารย์ 
ระดับท่ี 3 : สามารถเลือกใช้เครื่องมือ, อุปกรณ์ และเภสัชภัณฑ์ได้อย่างเหมาะสม โดยอาจขอหรือไม่

ขอคําชี้แนะจากอาจารย์ 
ระดับท่ี 4 : สามารถเลือกใช้เครื่องมือ, อุปกรณ์ และเภสัชภัณฑ์ได้อย่างเหมาะสมได้เอง และสามารถ

ให้การชี้แนะแก่ผู้ที่มีประสบการณ์น้อยกว่าได้ 

6.3.3 หัตถการทางรังสีรังสีร่วมรักษาของลำตัวต่างๆ ที่สำคัญ รวมทั้ง anatomy, basic 
principles, indications, contraindications และ complications (ภาคผนวก 4.2 เนื ้อหาของการ
ฝึกอบรม/หลักสูตร)  

  แบ่งเป็น 
ระดับท่ี 1 : หัตการที่ควรรู้จัก หรือเคยเป็นผู้สังเกตการณ์เท่านั้น ไม่จำเป็นต้องปฏิบัติได้  
ระดับท่ี 2 : หัตการที่สามารถปฏิบัติได้ภายใต้การดูแลอย่างเต็มท่ี 
ระดับท่ี 3 : หัตการที่สามารถปฏิบัติได้ภายใต้การกำกับดูแล 
ระดับท่ี 4 : หัตการที่สามารถปฏิบัติได้โดยไม่ต้องกำกับดูแล 
ระดับท่ี 5 : หัตการที่สามารถกำกับดูแลผู้อ่ืนปฏิบัติได้ 

1) Vascular interventional procedures 
1.1) Arterial system 

1.1.1) Visceral 
1.1.2) Peripheral 
1.1.3) Aortic intervention 
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1.2) Venous system 
1.2.1) Central venous catheters 
1.2.2) Venous interventions 
1.2.3) Hemodialysis access interventions 

2) Non-vascular interventional procedure 
2.1) Percutaneous aspiration and biopsy 
2.2) Percutaneous drainage 
2.3) Biliary intervention 
2.4) Percutaneous tumor ablation 

3) Complications of interventional procedure 
3.1) Arterial system 
3.2) Venous system 
3.3) Non-vascular procedure 

6.3.4 ความรู้ด้านการบูรณาการทั่วไป (ภาคผนวก 4.3 ความรู้ด้านการบูรณาการทั่วไป) 

1) Professionalism 
1.1) การบริบาลโดยมีผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง (Patient-centered health care) 

1.1.1) การยึดถือประโยชน์ของผู้ป่วยเป็นหลัก 
1.1.2) การรักษาความน่าเชื่อถือแก่ผู้ป่วยและสังคม 
- ให้การรักษาดูแลผู้ป่วยที่เป็นไปตามมาตรฐาน เพื่อให้เกิดประโยชน์และความ

ปลอดภัยแก่ผู้ป่วย 
- ให้ข้อมูลที่เป็นความจริงแก่ผู้ป่วย รักษาความลับและเคารพในสิทธิผู้ป่วย 
- มีความสามารถในการปรับตัวและจัดการสภาวะหรือเหตุการณ์ท่ีไม่คาดคิดไว้ก่อน 
- มีทักษะด้านการสื ่อสารและการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ซึ ่งรวมถึง 

การให้เกียรติและยอมรับเพื ่อนร่วมวิชาชีพ  เพื ่อนร่วมงาน ผู ้ป่วย และญาติ 
(Communication skill) 

2) พฤตินิสัย 
- การตรงต่อเวลา 
- ความรับผิดชอบต่อผู้ป่วยและงานที่ได้รับมอบหมาย  
- มีบุคลิกภาพอันเป็นที่น่าศรัทธา รวมถึงการแต่งกายให้เหมาะสมกับกาลเทศะ การ

วางตัวและการแสดงความคิดเห็นได้เหมาะสมกับบทบาทและหน้าที่ 
- แสดงออกถึงการเคารพสิทธิ คุณค่า และศักดิ์ศรีของผู้ป่วย  
- ปฏิบัติตามมาตรฐานด้านคุณธรรมจริยธรรมทางการแพทย์ 
- แสดงออกถึงความกระตือรือร้นมุ่งมั่นพัฒนาตนเองและเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
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3) จริยธรรมทางการแพทย์ (Medical ethics) 
3.1) มีความซื่อสัตย์สุจริตต่อตนเองและวิชาชีพ เช่น การหลีกเลี่ยงการรับ ผลประโยชน์
ส่วนตัว รวมถึงการรับของจากบริษัทผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ 
3.2) ปกป้องและพิทักษ์สิทธิประโยชน์ของผู้ป่วย 
3.3) เคารพให้เกียรติในความคิดเห็นของผู้ป่วย  

- ในกรณีที่ผู้ป่วยไม่เห็นด้วยหรือปฏิเสธการรักษา  

- กรณีญาติและผู้ป่วยร้องขอตามสิทธิ แต่ผู้ป่วยอยู่ในสภาวะที่ไม่มีความสามารถใน
การตัดสินใจ ต้องสามารถเลือกผู้ตัดสินใจแทนผู้ป่วยได้ 

- ให้คำแนะนำที่เหมาะสมในกรณีที่ผู้ป่วยร้องขอการรักษาที่ไม่มีประโยชน์หรือมี
อันตราย 

3.4) การรักษาความลับและการเปิดเผยข้อมูลผู้ป่วย 
3.5) การประเมินขีดความสามารถ และรับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดของตนเอง 

4) การเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

- การกำหนดความต้องการในการเรียนรู้ของตนเอง 

- การค้นคว้าความรู้ และประเมินความน่าเชื่อถือได้ด้วยตนเอง 

- การประยุกต์ความรู้ที่ค้นคว้ากับปัญหาของผู้ป่วยได้อย่างเหมาะสม 

- การวิเคราะห์และวิจารณ์บทความทางวิชาการ 

- การเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการอย่างสม่ำเสมอ 

- การใช้ electronic databases และการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการเรียนรู้ 

- การถ่ายทอดความรู้แก่แพทย์ บุคลากรทางการแพทย ์นิสิต นักศึกษา ผู้ป่วยและญาติ 
5) System-based practice  

- เข้าใจระบบสุขภาพและการพัฒนาสาธารณสุขของชาติ 

- เข ้าใจระบบประกันส ุขภาพ  เช ่น ระบบประกันส ุขภาพ  ระบบประกันส ังคม  
ระบบสวัสดิการการรักษาพยาบาลของข้าราชการ ระบบประกันชีวิต  

- มีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพ และกระบวนการ hospital accreditation 

- ประเมินประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของการดูแลรักษา 

- เข้าใจ cost consciousness medicine 

- เข้าใจความรู้กฎหมายทางการแพทย์ 

- เข้าใจนโยบายการใช้ยาระดับชาติ เช่น องค์การอาหารและยา บัญชียาหลักแห่งชาติ 
เป็นต้น 
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6) Practice-based learning 

- ทักษะและจริยธรรมในการวิจัย 

- ทักษะการดูแลผู้ป่วยแบบทีมสหวิชาชีพ 

- เรียนรู้การลงรหัสโรคและรหัสหัตถการ 

- มีความรู้ในการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล 

- การประเมินความพอใจของผู้ป่วย 

- การมีส่วนร่วมในองค์กร เช่น ภาควิชา/แผนก/กลุ่มงาน โรงพยาบาล/สถาบัน ราช
วิทยาลัย เป็นต้น 

6.4 การทำวิจัย 
6.4.1 การทำงานวิจัย เพื่อวุฒิบัตรฯ อนุสาขารังสีร่วมรักษาของลำตัว 

6.4.1.1 ขั้นตอนการทำงานวิจัย  
แพทย์ประจำบ ้านอนุสาขาฯ  ต้องทำงานว ิจ ัย ได ้แก่ งานว ิจ ัยแบบ retrospective, 

prospective หรือ cross sectional อย่างน้อย 1 เรื่อง หรือทำ systematic review หรือ meta-analysis 1 
เรื่อง ในระหว่างการปฏิบัติงาน 2 ปี โดยเป็นผู้วิจัยหลัก งานวิจัยดังกล่าวต้องประกอบด้วยหัวข้อหลักดังนี้ 

i. จุดประสงค์ของการวิจัย 
ii. วิธีการวิจัย 
iii. ผลการวิจัย 
iv. การวิจารณ์ผลการวิจัย 
v. บทคัดย่อ 

6.4.1.2 ขอบเขตความรับผิดชอบ 
เนื ่องจากความสามารถในการทำวิจัยด้วยตนเองเป็นสมรรถนะหนึ่งที่ แพทย์ประจำบ้าน 

อนุสาขารังสีร่วมรักษาของลำตัวต้องบรรลุตามหลักสูตรฯ ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.2562 และผลงานวิจัยฉบับ
สมบูรณ์เป็นองค์ประกอบหนึ่งของการประเมินคุณสมบัติผู้ที่จะได้รับวุฒิบัตรฯ เมื่อสิ้นสุดการฝึกอบรม ดังนั้น 
สถาบันฝึกอบรมจะต้องรับผิดชอบการเตรียมความพร้อมให้กับแพทย์ประจำบ้านอนุสาขารังสีร่วมรักษาของ
ลำตัวของสถาบันตนเอง ตั้งแต่การเตรียมโครงร่างการวิจัยไปจนสิ้นสุดการทำงานวิจัย และจัดทำรายงานวิจัย
ฉบับสมบูรณ์เพื่อนำส่งราชวิทยาลัยฯ ทั้งนี้สถาบันฝึกอบรมจะต้องรายงานชื่องานวิจัย อาจารย์ที่ปรึกษา และ
ความคืบหน้าของงานวิจัย ตามกรอบเวลาที่กำหนดไปยังราชวิทยาลัยฯ เพ่ือให้มีการกำกับดูแลอย่างท่ัวถึง 

6.4.1.3 คุณลักษณะของงานวิจัย 
i. เป็นผลงานที่ริเริ ่มใหม่หรือเป็นงานวิจัยที่ใช้แนวคิดที่มีการศึกษามาก่อนทั้งในและ

ต่างประเทศ แต่นำมาดัดแปลงหรือทำซ้ำในบริบทของสถาบัน 
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ii. แพทย์ประจำบ้านอนุสาขารังสีร่วมรักษาของลำตัวและอาจารย์ผู้ดำเนินงานวิจัยทุกคน 
ควรผ่านการอบรมด้านจริยธรรมการวิจัยในคนและ good clinical practice (GCP) 

iii. งานวิจัยทุกเรื่องต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยฯ ของสถาบัน 
iv. งานวิจัยทุกเรื่องควรดำเนินภายใต้ข้อกำหนดของ GCP หรือระเบียบวิจัยที่ถูกต้องและ

เหมาะสมกับคำถามวิจัย 
v. ควรใช้ภาษาอังกฤษในการนำเสนอผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โดยเฉพาะในบทคัดย่อ 

6.4.1.4 สิ่งท่ีต้องปฏิบัติสำหรับการดำเนินการวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับผู้ป่วย 
i. เมื่อได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยแล้ว ต้องดำเนินการทำวิจัยตาม

ข้อตกลงโดยเคร ่งคร ัด  รวมถึงม ีการลงนามในเอกสารช ี ้แจงผ ู ้ป ่วยหร ือผ ู ้แทน 
เพื่อให้ยินยอมเข้าร่วมวิจัย โดยเฉพาะในกรณีของ randomized control trial หรือ 
prospective study 

ii. หากเกิดกรณีอื่นนอกเหนือการคาดการณ์ ให้รีบปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการวิจัย 
หรือคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย กรณีท่ีไม่สามารถปรึกษาได้ ให้ย้อนกลับไปใช้หลัก
พ้ืนฐาน 3 ข้อ ของจริยธรรมทางการแพทย์ในการตัดสินใจ คือ 
1) การถือประโยชน์สุขของผู้ป่วยเป็นหลัก และการไม่ก่อให้เกิดความทุกข์ทรมานกับ

ผู้ป่วย 
2) การเคารพสิทธิของผู้ป่วย 
3) การยึดมั่นในหลักความเสมอภาคของทุกคนในสังคมที่จะได้รับบริการทางการแพทย์ 

ตามมาตรฐาน  

6.4.1.5 กรอบการดำเนินงานวิจัย ในเวลา 2 ปี (ไม่น้อยกว่า 24 เดือนของการฝึกอบรม) 
ระยะเวลาประมาณการมีดังนี้   

 เดือนที่ ประเภทกิจกรรม 
 4 จัดเตรียมคำถามวิจัยและติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษา 
 6 จัดทำโครงร่างงานวิจัย 
 8 ขออนุมัติจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย และ ขอทุนสนับสนุน

งานวิจัยจากแหล่งทุนทั้งภายในและนอกสถาบัน (หากมี) 
 18 จัดทำรายงานวิจัยฉบับร่างให้อาจารย์ที่ปรึกษาปรับแก้ไข 
 21  ส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ต่อสถาบัน เพื่อส่งต่อไปยังราชวิทยาลัยฯ ให้

ทำการประเมินผล สำหรับประกอบคุณสมบัติการเข้าสอบเพื่อวุฒิบัตร
ภาคปฏิบัติขั้นสุดท้าย 

 22  เสนอผลงานวิจ ัยปากเปล่าต่อราชวิทยาลัย หรือคณะอนุกรรมการ
ฝึกอบรมและสอบฯ อนุสาขารังสีร่วมรักษาของลำตัว หรือสมาคมวิชาชีพ  

 23  ส่งงานวิจัยแบบรูปเล่มต่อคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ อนุสาขา
รังสีร่วมรักษาของลำตัว 
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6.4.2 การรับรองวุฒิบัตรอนุสาขารังสีร่วมรักษาของลำตัวให้มีคุณวุฒิ “เทียบเท่าปริญญาเอก”  
หน่วยรังสีร่วมรักษาของลำตัว ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ได้

เล็งเห็นถึงประโยชน์ของการรับรองคุณวุฒิหรือวุฒิการศึกษา วุฒิบัตร (วว.) อนุสาขารังสีร่วมรักษาของลำตัวให้ 
“เทียบเท่าปริญญาเอก” จึงได้ยึดและปฏิบัติตามเกณฑ์หลักสูตรที่กำหนดโดยราชวิทยาลัยรังสีแพทย์ ดังนี้ 

การรับรองคุณวุฒิหรือวุฒิการศึกษา วุฒิบัตร (วว.) อนุสาขารังสีร่วมรักษาของลำตัวให้ 
“เทียบเท่าปริญญาเอก” นั้น ถือเป็นสิทธิส่วนบุคคลและของแต่ละสถาบันที่ให้การฝึกอบรม โดยให้เป็นไปตาม
ความสมัครใจของแต่ละสถาบันที่ให้การฝึกอบรมฯ และความสมัครใจของแพทย์ประจำบ้านอนุสาขาฯ แต่ละ
รายด้วย หากแพทย์ประจำบ้านอนุสาขาฯ มีความประสงค์ดังกล่าว ตนเองจะต้องแจ้งให้สถาบันฝึกอบรมทราบ
เป็นลายลักษณ์อักษรก่อนว่าจะรับการฝึกอบรมที่มีโอกาสได้รับทั้ง วว.และการรับรองวุฒิดังกล่าวให้ “เทียบเท่า
ปริญญาเอก” กรณีนี้ผู้เข้าอบรมจะต้องมีผลงานวิจัยโดยที่เป็นผู้วิจัยหลัก และผลงานนั้นต้องตีพิมพ์ในวารสารที่
เป็นที่ยอมรับ 

ในกรณีที่สถาบันฝึกอบรมฯ ไม่สามารถจัดการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านอนุสาขาฯ เพ่ือให้มี
การรับรองคุณวุฒิ วว. “เทียบเท่าปริญญาเอก” ได้ สถาบันนั้นมีสิทธิ์ที่จะไม่จัดการฝึกอบรมแบบที่มีการรับรอง
คุณวุฒิให้ “เทียบเท่าปริญญาเอก” ได้ สถาบันนั้นต้องแจ้งให้แพทย์ประจำบ้านอนุสาขาฯ ทราบตั้งแต่วันเริ่ม
เปิดรับสมัครเข้าเป็นแพทย์ประจำบ้านอนุสาขาฯ ไปจนถึงวันที่เริ่มเปิดการฝึกอบรม ในกรณีที่สถาบันฝึกอบรม
ใดต้องการให้มีการรับรอง วว. ให้มีคุณวุฒิดังกล่าว แต่มีทรัพยากรจำกัด สถาบันสามารถติดต่อขอความร่วมมือ
จากอาจารย์และทรัพยากรจากสถาบันอื่นมาช่วยได้  

การที่แพทย์ประจำบ้านอนุสาขาฯ สอบผ่านและมีสิทธิ์ได้รับวุฒิบัตรอนุสาขารังสีร่วมรักษา
ของลำตัวแล้ว หากมีความประสงค์จะให้ราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย ดำเนินการออกเอกสารเพ่ือ
รับรองว่า วุฒิบัตรอนุสาขารังสีร่วมรักษาของลำตัว มีคุณวุฒิ “เทียบเท่าปริญญาเอก” นั้น จะต้องทำให้ผล
งานวิจัยหรือส่วนหนึ่งของผลงานวิจัยที่ส่งมาให้ราชวิทยาลัยฯ ประกอบการเข้าสอบ วุฒิบัตรฯ ในครั้งนั้น มี
ลักษณะดังนี้ 

1. ผลงานวิจัยต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื ่อง 
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 

2. ให้ใช้ภาษาอังกฤษในการเขียนบทคัดย่อ 
การตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพที่อยู่นอกเหนือประกาศของ TCI 

ให้เป็นบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารที่ถูกคัดเลือกให้อยู่ใน PubMed, Scopus, Web of Science หรือ Google 
Scholar หรือในวารสารนานาชาติที่ใช้ภาษาอังกฤษในบทความหรือในบทคัดย่อและมีการตีพิมพ์วารสารฉบับนี้
มานานเกิน 10 ปี (วารสารเริ่มออกอย่างช้าในปี พ.ศ. 2549 หรือ ค.ศ. 2006)  

ในกรณีที่ วว. ของท่านได้รับการรับรองว่า “เทียบเท่าปริญญาเอก” ราชวิทยาลัยฯ แนะว่า 
ห้ามใช้คำว่า Ph.D. หรือ ปร.ด. ท้ายชื่อในคุณวุฒิ หรือวุฒิการศึกษา และห้ามเขียนคำว่า ดร. นำหน้าชื่อตนเอง 
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แต่สถาบันการศึกษาสามารถใช้ วุฒิบัตรฯ ที่ “เทียบเท่าปริญญาเอก” นี้ มาใช้ให้ท่านเป็นอาจารย์ประจำ
หลักสูตรการศึกษา อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตรการศึกษา อาจารย์คุมวิทยานิพนธ์ หรือเป็นวุฒิการศึกษา
ประจำสถานศึกษาได้ โดยเสนอให้สถาบันการศึกษาแสดงวุฒิการศึกษาแยกกันดังนี้ 

- มีอาจารย์ “เทียบเท่าปริญญาเอก” จำนวนกี่ท่าน จาก วว.  

- มีอาจารย์ “Ph.D หรอื ปร.ด. หรือ ปริญญาเอก” จำนวนกี่ท่าน 
ดังนั้น วุฒิบัตรฯ หรือ หนังสืออนุมัติฯ ของท่านที่ได้รับการรับรองวุฒิการศึกษานี้อาจจะมีคำ

ว่า “เทียบเท่าปริญญาเอก” ต่อท้ายได้เท่านั้น 

6.5 จำนวนปีการฝึกอบรม 
การฝึกอบรมมีระยะเวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 2 ปี  

6.6 การบริหารการจัดการฝึกอบรม 
หน่วยรังสีร่วมรักษาของลำตัว ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มีการพัฒนา

และปรับปรุงหลักสูตร เพื่อให้สอดคล้องกับผู้ฝึกอบรม สภาพแวดล้อม และทรัพยากรที่เปลี่ยนแปลงไปสำหรับ
การฝึกอบรม โดยมีการจัดแบ่งโครงสร้างการบริหารและการกระจายอำนาจตามบริบทของหน่วยงาน หัวหน้า
ภาควิชามีการกระจายอำนาจไปยังหัวหน้าหลักสูตรการฝึกอบรม หัวหน้างาน และคณะกรรมการ/อนุกรรมการ
ชุดต่างๆ เพ่ือความคล่องตัวในการบริหาร โดยมีหลักการและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ (ภาคผนวก 13: การประเมิน
และการทบทวนแผนการฝึกอบรม) 

6.6.1 บริหารการจัดการฝึกอบรมอย่างเป็นโปร่งใสและยึดหลักความเสมอภาค 
6.6.2 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารการจัดการฝึกอบรมและกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบและ

อำนาจในการจัดการอย่างชัดเจน มีการประสานงาน การบริหาร และการประเมินผล ในแต่ละข้ันตอนของการ
ฝึกอบรม มีประธานแผนการฝึกอบรม/หลักสูตร ที่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในเรื่องกา รดำเนินการ
เกี่ยวกับหลักสูตรวุฒิบัตรรังสีฯ มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี 

6.6.3 มีการกำหนดและดำเนินนโยบาย โดยมีผู ้เชี ่ยวชาญทางด้านแพทย์ศาสตร์ศึกษาเป็นที่
ปรึกษาเพื ่อให้มีการนำความเชี ่ยวชาญทางแพทยศาสตร์ศึกษามาใช้ในการจัดทำแผนการฝึกอบรม การ
ดำเนินการฝึกอบรม และการประเมินการฝึกอบรมอย่างมีประสิทธิภาพ 

6.6.4 ดำเนินการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย มีส่วนรวมในการวางแผนการฝึกอบรม/หลักสูตร 
6.6.5 หน่วยรังสีร่วมรักษาของลำตัว ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  จัด

สภาวะการปฏิบัติงานสำหรับแพทย์ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเพ่ือให้มีโอกาสได้ เรียนรู้อย่างเสมอภาค มีความสมดุล
ระหว่างการปฏิบัติงานและการเรียน โดยได้รับสิทธิ์สวัสดิการและค่าตอบแทนที่เหมาะสม ดังต่อไปนี้ 

6.6.5.1 ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมปฏิบัติงานทั้งในเวลาและนอกเวลาราชการ โดยมีกฎเกณฑ์
และประกาศกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบการปฏิบัติงานที่ชัดเจนของแพทย์ผู้เข้า
รับการฝึกอบรม (ภาคผนวก 8: บทบาทหน้าที่การปฏิบัติงาน ค่าตอบแทน การลา 
และสวัสดิการ แพทย์ผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ) 
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6.6.5.2 มีอาจารย์ที่ปรึกษาต่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม 1:1 คน โดยหน่วยฯ ได้มอบหมายให้
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ทำหน้าที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาแพทย์ประจำบ้านอนุ
สาขาฯ (ภาคผนวก 11.3: คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาแพทย์ประจำบ้านอนุสาขาฯ 
และภาคผนวก 11.4: คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์แพทย์ประจำบ้าน
อนุสาขาฯ) และมีทีมอาจารย์ที่ปรึกษาดูแลปัญหาให้คำปรึกษาเรื่องการปรับตัว 
ระหว่างการฝึกอบรม และมีช่องทางขอรับคำปรึกษา คำแนะนำจากนักจิตวิทยาและ
จิตแพทย์ได้ (ภาคผนวก 8.4: ระบบสวัสดิการด้านสุขภาพสำหรับแพทย์ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม (ด้านสุขภาพจิต), และภาคผนวก 8.5: ระบบการดูแลแพทย์ประจำบ้านที่มี
ปัญหาสุขภาพจิต)) 

6.6.5.3 จัดให้ร่วมกิจกรรมวิชาการ โดยการทำกิจกรรมวิชาการให้สอดคล้องกับเนื้อหา
พ้ืนฐานที่กำหนดโดยราชวิทยาลัยรังสีแพทย์ รวมถึงกิจกรรมวิชาการที่อยู่บนพ้ืนฐาน
ของความเป็นอิสระทางวิชาชีพที่แพทย์ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถเลือกหัวข้อที่
สนใจได ้ด ้ วยตนเอง เช ่น Journal club, Peer review, Morbidity-Mortality 
conference, Interdepartment conference (ภาคผนวก 12.2: กิจกรรมวิชาการ 
รายละเอียดและวัตถุประสงค์ต่างๆ) โดยมีอาจารย์คอยให้คำปรึกษาในทุกกิจกรรม
และมีการประเมินผล โดยแพทย์ผู ้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องเข้าร่วมกิจกรรม
วิชาการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ต่อปีการศึกษา 

6.6.5.4 กำหนดค่าตอบแทนของผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่เหมาะสมตามระเบียบของคณะ
แพทยศาสตร์ศิร ิราชพยาบาล (ภาคผนวก 8: บทบาทหน้าที ่การปฏิบ ัต ิงาน 
ค่าตอบแทน การลา และสวัสดิการ แพทย์ผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ , ภาคผนวก 8.1: 
หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินค่าตอบแทนแก่แพทย์ประจำบ้าน) 

6.6.5.5 จ ัดและด ูแลสว ัสด ิภาพของผ ู ้ เข ้าร ับการฝ ึกอบรมตามระเบ ียบของคณะ
แพทยศาสตร์ศิร ิราชพยาบาล (ภาคผนวก 8: บทบาทหน้าที ่การปฏิบ ัต ิงาน 
ค่าตอบแทน การลา และสวัสดิการ แพทย์ผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ) 

6.6.5.6 การลาและการฝึกอบรมทดแทนในกรณีลาพัก เช่น การลาคลอดบุตร การเจ็บป่วย 
การเกณฑ์ทหาร การถูกเรียกฝึกกำลังสำรอง การศึกษาดูงานนอกแผนการฝกอบรม/
หลักส ูตร โดยยึดตามระเบียบ ประกาศคณะแพทยศาสตร ์ศ ิร ิราชพยาบาล 
มหาวิทยาลัยมหิดล (ภาคผนวก 8: บทบาทหน้าที่การปฏิบัติงาน ค่าตอบแทน การลา 
และสวัสดิการ แพทย์ผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ, ภาคผนวก 8.2: หลักเกณฑ์การลาของ
แพทย์ผู้เข้ารับการฝึกอบรม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ) หากกรณีที่มีการลา
คลอด การเกณฑ์ทหาร การถูกเรียกฝึกกำลังสำรอง การลาเพื่อประกอบพิธีทาง
ศาสนา การลาเนื่องจากการเจ็บป่วยเรื้อรัง ให้เกณฑ์การลาตามระเบียบของคณะฯ 
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หากระยะเวลาการฝึกอบรมน้อยกว่าร้อยละ 80 ของระยะเวลาในการฝึกอบรม 2 ปี 
ทางคณะกรรมการหลักสูตรจะจัดให้มีการฝึกอบรมเพิ ่มเติม เพื ่อให้ครบตาม
ระยะเวลาที่กำหนดในคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อวุฒิบัตรความรู้ความชำนาญใน
การประกอบวิชาชีพเวชกรรมอนุสาขารังสีร่วมรักษาของลำตัว 

6.6.5.7 ในด้าน patient safety และ well-being ของแพทย์ผู้เข้ารับการฝึกอบรม หน่วย
ฯ ได้มีการกำหนดปริมาณการปฏิบัตินอกเวลาราชการอย่างเหมาะสม เพ่ือให้มีความ
สมดุลระหว่างการปฏิบัติงานและการเรียนรู้ โดยกำหนดปริมาณการอยู่เวรนอกเวลา
ราชการของแพทย์ประจำบ้านอนุสาขาฯ สูงสุดไม่เกินคนละ 15 วันต่อเดือน กรณี
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการต่อเนื ่องกันโดยไม่ได้พักผ่อนหลัง 00.00-6.00 น. 
อาจารย์ผู้ดูแลการฝึกอบรมประจำวันสามารถพิจารณาให้แพทย์ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
พักหลังอยู่เวรได้ ตามประกาศคณะแพทยศาสตร์ เรื ่องการจัดเวลาพักให้แพทย์
ประจำบ้านหลังจากอยู่เวรนอกเวลาราชการ โดยต้องมีการบริหารจัดการการบริการ
ผู้ป่วยในการปฏิบัติงานตามความเหมาะสม โดยพิจารณาเป็นกรณี (ภาคผนวก 8: 
บทบาทหน้าที่การปฏิบัติงาน ค่าตอบแทน การลา และสวัสดิการ แพทย์ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมฯ) 

6.7 การวัดและประเมินผล 
หน่วยรังสีร่วมรักษาของลำตัว ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  มีการ

ประเมินความก้าวหน้า (formative assessment) ในระหว่างการเรียนการสอนเป็นระยะระหว่างการฝึกอบรม 
และมีการประเมินแบบ summative assessment เมื่อสิ้นสุดการฝึกอบรม สำหรับวิธีการประเมินสอดคล้อง
กับวิธีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ตามสมรรถนะ ทั้ง 6 ด้าน 

การวัดและประเมินผลผู้เข้ารับการฝึกอบรม ประกอบด้วย 

6.7.1 แจ้งกระบวนการวัดและประเมินผลให้แพทย์ประจำบ้านอนุสาขาฯ 

- แจ้งกระบวนการวัดและประเมินผลให้แพทย์ประจำบ้านอนุสาขาฯ รับทราบก่อนการ
ฝึกอบรม  

- มีการตรวจสอบความถูกต้องของการวัดและการประเมินผล 

- มีกระบวนการของการอุทธรณ์หากแพทย์ประจำบ้านอนุสาขาฯ ร้องขอ 

6.7.2 การวัดและประเมินผลระหว่างการฝึกอบรม 
การประเมินระหว่างการฝึกอบรม  
หน่วยรังสีร่วมรักษาของลำตัว ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จัดให้มี

การวัดและการประเมินผลระหว่างฝึกอบรมแต่ละชั้นปีและเกณฑ์การเลื่อนชั้นปี ครอบคลุมทั้งด้าน
ความรู้ ทักษะ เจตคติ และกิจกรรมทางการแพทย์ ดังต่อไปนี้ 
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1. สมรรถนะ EPA โดยอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรมตามที่กำหนดในหลักสูตร (ภาคผนวก 4.1: 
Milestones ของแต่ละ EPA, ภาคผนวก 4.4: การวัดและการประเมินผลระหว่างฝึกอบรมแต่ละชั้นปี, 
ภาคผนวก 5.1: แบบการประเมินตามเกณฑ์หลักสูตรฝึกอบรม (EPA) และภาคผนวก 5.2: แบบ
ประเมิน Mini-CEX) 

2. ผลการสอบจัดโดยสถาบัน (ผ่าน/ไม่ผ่าน) (ภาคผนวก 4.5: เกณฑ์การเลื่อนชั้นตามมิติการ
ประเมินระหว่างการฝึกอบรมของแต่ละชั้นปี) 

3. ประสบการณ์เรียนรู้จากผู้ป่วย: logbook 
4. การทำวิจัย 
5. การร่วมกิจกรรมประชุมวิชาการทางรังสีร่วมรักษาของลำตัว 
6. ประสบการณ์เรียนรู้จาก counselling, non-technical skills และ workshop 
7. ประเมินสมรรถนะด้าน professionalism และ interpersonal and communication 

skills โดยอาจารย์และผู้ร่วมงาน (multi-source feedback) (ภาคผนวก 5: แบบฟอร์มการประเมิน
แพทย์ประจำบ้านอนุสาขาฯ) 

6.7.3 เกณฑ์การการเลื่อนชั้นปีและแนวทางการดำเนินการ 
6.7.3.1 เกณฑ์การเลื่อนชั้นปี ประกอบด้วย 

-  การบันทึกข้อมูล Logbook ในแต่ละการหมุนปฏิบัติงาน (rotation) เป็นไปตามท่ี
ราชวิทยาลัยฯ กำหนด (ภาคผนวก 4.5: มิติที ่ 3 การรายงานประสบการณ์การ
เรียนรู้จากผู้ป่วย Logbook) 

- ผู้เข้ารับการฝึกอบรมผ่านเกณฑ์การประเมินตามข้อ 6.7.2 ตามเกณฑ์ของราช
วิทยาลัย (ภาคผนวก 4.4: การวัดและประเมินผลระหว่างการฝึกอบรมของแต่ละ
ชั้นปี) 

6.7.3.2 แนวทางการดำเนินการบันทึกข้อมูลการประเมินผู้เข้ารับการฝึกอบรมทำโดย 

- ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ทำการบันทึกข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องลงใน logbook ตามที่
ราชวิทยาลัยฯ กำหนดในแต่ละการหมุนเวียนปฏิบัติงาน 

- อนุสาขาวิชาฯ ฝึกอบรมทำการบันทึกข้อมูลการประเมินผู้เข้ารับการฝึกอบรมตาม
ข้อ 6.7.3.2 รายบุคคลและรายสถาบัน ส่งราชวิทยาลัยฯ เพื่อรายงานผลมายัง 
คณะกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ ตามท่ีกำหนด 

แนวทางการดำเนินการกรณีไม่ผ่านการประเมินเพื่อเลื่อนชั้นปี 
1. ปฏิบัติงานเพิ่มเติมในส่วนที่สถาบันกำหนด แล้วทำการประเมินซ้ำ ถ้าผ่านการประเมินจึง

สามารถเลื่อนชั้นปีได้ 
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2. ไม่ผ่านการประเมินเพ่ือเลื่อนชั้นปีซ้ำตามข้อที่ 1 หรือไม่ผ่านการประเมินเพ่ือรับการเสนอชื่อเข้า
สอบวุฒิบัตรต้องปฏิบัติงานในระยะชั้นปีเดิมอีก 1 ปี 

3. หลังจากปฏิบัติงานซ้ำในชั้นปีเดิมอีก 1 ปี แล้วยังไม่ผ่านการประเมินเพื่อเลื่อนชั้นปีให้ยุติการ
ฝึกอบรม 

4. ในกรณีแพทย์ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีข้อสงสัยในผลการประเมินการปฏิบัติงานหรือผลการสอบ
สามารถอุทธรณ์ฝ่ายการศึกษา สาขารังสีวินิจฉัย ภาควิชารังสีวิทยา (ภาคผนวก 4.6: แนว
ทางการร้องเรียนผลการศึกษา หรือผลการสอบสัมภาษณ์) เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องได้ทั้งนี้ให้
สถาบันส่งผลการประเมินแพทย์ผู้เข้ารับการฝึกอบรมภายในวันที่ 30 มิถุนายนของทุกปี เพ่ือ
เสนอที่ประชุมคณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบฯ ราชวิทยาลัยรังสีแพทย์และแพทยสภา
ตามลำดับ 

การดำเนินการสำหรับผู้ที่ไม่ผ่านการประเมิน 
1. แจ้งผลการประเมินให้แพทย์ผู ้เข้ารับการฝึกอบรมรับทราบเป็นลายลักษณ์อักษรในแบบ

ประเมินผลของราชวิทยาลัยฯ พร้อมแนวทางการพัฒนารายละเอียดการปฏิบัติงานเพิ่มเติมการ
กำกับดูแลและการประเมินซ้ำ 

2. เมื่อแพทย์ผู้เข้ารับการลงชื่อรับทราบให้ส่งสำเนาผลการประเมินชุดหนึ่งให้อนุกรรมการฝึกอบรม
และสอบของราชวิทยาลัยฯ 

การดำเนินการเพื่อยุติการฝึกอบรม 
1. การลาออกแพทย์ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ต้องทำเรื่องชี้แจงเหตุผลก่อนพักการปฏิบัติงานล่วงหน้า

อย่างน้อย 2 ส ัปดาห์ เมื ่อสถาบันฝึกอบรมอนุมัต ิให้พักการปฏิบัต ิงานแล้วจ ึงแจ้งต่อ
คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ เพื่อเห็นชอบและแจ้งต่อแพทยสภาพร้อมความเห็น
ประกอบว่าสมควรให้พักสิทธิ์การสมัครเป็นแพทย์ประจำบ้านอนุสาขาฯ เป็นเวลา 1 ปี ในปี
การศึกษาถัดไปหรือไม่ โดยพิจารณาจากเหตุผลประกอบการลาออกและคำชี้แจงจากสถาบัน
ฝึกอบรม การลาออกจะถือว่าสมบูรณ์เมื่อได้รับอนุมัติจากแพทยสภา 

2. การให้ออก 
2.1 ปฏิบัติงานโดยขาดความรับผิดชอบหรือประพฤติตนเสื่อมเสียรายแรงจนก่อให้เกิด

ผลเสียต่อผู้ป่วย หรือต่อชื่อเสียงของสถาบันฝึกอบรม 
2.2 ปฏิบัติงานโดยขาดความรับผิดชอบหรือประพฤติตนเสื่อมเสีย โดยไม่มีการปรับปรุง

พฤติกรรมหลังการตักเตือนและกระทำซ้ำภายหลังการภาคทัณฑ์เม่ือสถาบันฝกอบรมเห็นสมควร
ให้ออก ให้ทำการแจ้งแพทย์ผู้เข้ารับการฝึกอบรมรับทราบพร้อมให้พักการปฏิบัติงาน แล้วทำ
เรื่องแจ้งต่อคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ เพื่อดำเนินการพิจารณาและแจ้งต่อยังราช
วิทยาลัยรังสีแพทย์ และแพทยสภาจนเมื่อได้รับการอนุมัติจึงถือว่าการให้ออกสมบูรณ์ 
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6.7.4 การวัดและประเมินผลเพื่อวุฒิบัตรฯ  
การสอบเพื่อวุฒิบัตร  
6.7.4.1 ผู้เข้ารับการประเมินการสอบเพื่อวุฒิบัตรฯ 
ในการประเมินวุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุ

สาขารังสีร่วมรักษาของลำตัว ผู้เข้ารับการประเมินต้องเป็นผู้ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมตาม
พระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2525 และจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนดังต่อไปนี้  

1 คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ  
- ผ่านการฝึกอบรมครบตามหลักสูตร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของระยะเวลาการ

ฝึกอบรม และสถาบันฝึกอบรมเห็นสมควรให้เข้าสอบ 
2 เอกสารประกอบ 

- เอกสารรับรองประสบการณ์ภาคปฏิบัติจากสถาบันฝึกอบรมตามท่ีกำหนด  
- บทความงานวิจัยฉบับสมบูรณ์หรือในรูปแบบที่พร้อมส่งตีพิมพ์ (manuscript) และ

ใบรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์   
- เอกสารรับรองการปฏิบัติงานตามแฟ้มสะสมผลงาน (portfolio)  

6.7.4.2 วิธีการประเมิน (ภาคผนวก 4.4: การวัดและประเมินผลระหว่างการฝึกอบรมของแต่
ละชั้นปี และภาคผนวก 6: การสอบเพื่อหนังสือวุฒิบัตรฯ อนุสาขารังสีร่วมรักษาของ
ลำตัว) 

ก. ผู้เข้ารับการประเมิน จะต้องผ่านการทดสอบความรู้ ดังต่อไปนี้  
- การสอบข้อเขียน 
- การสอบปากเปล่า   
- การสอบเพ่ือประเมินทักษะทางคลินิก (OSCE) 

ข. เกณฑ์การสอบผ่าน  
เกณฑ์การ สอบผ่าน ต้องสอบผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำตามเกณฑ์ที่คณะอนุกรรมการ

ฝึกอบรมและสอบฯ อนุสาขารังสีร่วมรักษาของลำตัวกำหนด (ภาคผนวก 6: การสอบเพ่ือหนังสือวุฒิบัตรฯ อนุ
สาขารังสีร่วมรักษาของลำตัว) ทั้งนี้คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสอบ วิธีการประเมิน เกณฑ์การตัดสินต้องสอดคล้อง
กับข้อบังคับแพทยสภา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การออกหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชํานาญใน
การประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2552 ผู้ผ่านการประเมินต้องสอบผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำทั้งการสอบข้อเขียนและ
การสอบปากเปล่าและการสอบเพ่ือประเมินทักษะทางคลินิก (OSCE) จึงจะมีสิทธิได้รับวุฒิบัตรเพื่อแสดง
ความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขารังสีร่วมรักษาของลำตัวจากแพทยสภา 

ค. ในกรณีที่ผู้เข้ารับการประเมิน สอบไม่ผ่าน การประเมินในประเภทใด ให้สอบ
ซ่อมเฉพาะการประเมินในประเภทนั้นๆ ตามการเปิดสอบของราชวิทยาลัยฯเป็นกรณีๆ ไป 
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6.7.5 การประเมินเพื่อหนังสืออนุมัติฯ   
ในการประเมินหนังสืออนุมัติเพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

อนุสาขารังสีร่วมรักษาของลำตัว ผู้เข้ารับการประเมินต้องเป็นผู้ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม
ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2525 ร่วมกับเป็นผู้ที่ได้รับวุฒิบัตรรังสีวิทยาทั่วไปหรือรังสีวิทยา
วินิจฉัย และต้องมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 

6.7.5.1 เป็นผู้ได้รับหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตร อนุสาขารังสีร่วมรักษาของลำตัวหรือเทียบเท่า 
จากสถาบันในต่างประเทศที่ราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทยรับรอง โดย
ความเห็นชอบของแพทยสภา 

6.7.5.2 ปฏิบัติงานในอนุสาขารังสีร่วมรักษาของลำตัวมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี ตาม
เงื่อนไขที่ราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทยกำหนด ทั้งนี้สถานที่ปฏิบัติงาน 
ลักษณะและปริมาณงานที่ปฏิบัติ เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด โดยสถานบริการทาง
การแพทย์และสาธารณสุขที่สามารถเป็นสถานที่ปฏิบัติงานจะต้องมีคุณสมบัติและมี
ภาระงานของรังสีร่วมรักษาของลำตัว อนุโลมตามเกณฑ์ทั่วไปและเกณฑ์เฉพาะ
สำหรับสถาบันฝึกอบรมที่ราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทยกำหนด ในเกณฑ์
หลักสูตรการฝึกอบรมสำหรับอนุสาขารังสีร่วมรักษาของลำตัว และได้รับการรับรอง
จากราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย 

6.7.5.3 สำหรับการสอบเพื่อหนังสืออนุมัติ คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ มีสิทธิ
พิจารณายกเว้นการสอบขั้นตอนใดหรือส่วนใดให้แก่ผู ้ที่ได้รับหนังสืออนุมัติหรือ
วุฒิบัตร อนุสาขารังสีร่วมรักษาของลำตัวหรือเทียบเท่า จากสถาบันในต่างประเทศที่
ราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทยรับรองโดยความเห็นชอบจากแพทยสภา 
และอาจพิจารณายกเว้นการสอบขั้นตอนใดหรือส่วนใดเป็นการเฉพาะรายให้แก่ผู้ที่
ปฏิบัติงานในอนุสาขารังสีร่วมรักษาของลำตัวมาแล้วเกิน 10 ปี ทั้งนี้ต้องเป็นการ
ปฏิบัติงานในสาขาฯ ต่อเนื่องกันมาตลอดจนถึงวันที่ยื่นคำขอสอบ 

นอกจากนี้ อาจต้องมีคุณสมบัติอื่นเพิ่มเติมตามเกณฑ์ที่คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบ
อนุสาขารังสีร่วมรักษาของลำตัวกำหนด   

ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องผ่านการทดสอบความรู้ โดยคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบ
ฯ อนุสาขารังสีร่วมรักษาของลำตัว โดยการทดสอบความรู้เป็นไปตามเกณฑ์ที่คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและ
สอบฯ กำหนด ทั้งนี้คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสอบ วิธีการประเมิน เกณฑ์การตัดสินต้องสอดคล้องกับข้อบังคับของ
แพทยสภาว่าด้วยหลักเกณฑ์การออกหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชํานาญในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2552 

ผู้ผ่านการประเมินจะมีสิทธิได้รับหนังสืออนุมัติเพ่ือแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม อนุสาขารังสีร่วมรักษาของลำตัว จากแพทยสภา 
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7. การรับและคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม  

7.1 คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม (ภาคผนวก 9: เกณฑ์การคัดเลือกแพทย์ประจำบ้านอนุสาขา
ฯ เพื่อเข้ารับการฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทาง) 
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 
1) ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเบื้องต้นครบถ้วนตามเกณฑ์กำหนดของแพทยสภาในปีการศึกษาหรือปี

การฝึกอบรมนั้นๆ 
2) เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติอ้างอิงตามประกาศกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท) 

เรื่องคุณสมบัติเฉพาะของผู้ที่สมัครเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต (ฉบับปี พ.ศ.2559) 
โดยไม่จำกัดเพศ เชื้อชาติ ศาสนาและภาวะสุขภาพที่ไม่มีผลกระทบต่อการฝึกอบรม 

3) เป็นผู้จบการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิต ที่ได้รับการรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบ
วิชาชีพเวชกรรมและมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

4) ต้องมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 
4.1) เป็นผู้ได้รับวุฒิบัตรฯ ในสาขารังสีวิทยาวินิจฉัย หรือรังสีวิทยาทั่วไป จากราชวิทยาลัยรังสี

แพทย์แห่งประเทศไทย 
4.2) เป็นแพทย์ประจำบ้านปีสุดท้าย ในสาขาวิชารังสีวิทยาวินิจฉัยในปีการศึกษานั้น 

5) มีผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (GPA) ไม่ต่ำกว่า 2.5 

7.2 ขั้นตอนในการรับและการคัดเลือกผู้เข้ารับฝึกอบรม  
ในการรับและการคัดเลือกผู้เข้ารับฝึกอบรม ภาควิชาฯมีนโยบายและประกาศที่ชัดเจน เรื ่อง

หลักเกณฑ์และขั้นตอนในการรับและการคัดเลือกผู้เข้ารับฝึกอบรม มีประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกของ
ภาควิชาฯ มีเกณฑ์การคัดเลือกแพทย์ประจำบ้านของสถาบันที่ไม่ขัดต่อแพทยสภา เพื่อทำให้เชื ่อมั่นได้ว่า
กระบวนการคัดเลือกมีความ โปร่งใส เสมอภาค เท่าเทียม ยุติธรรม และตรวจสอบได้ (ภาคผนวก 9: เกณฑ์การ
คัดเลือกแพทย์ประจำบ้านเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทาง, ภาคผนวก 9.1: คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
คัดเลือกแพทย์ประจำบ้านอนุสาขาฯ , ภาคผนวก 9.2: เอกสารสำแดงสำหรับคณะกรรมการคัดเลือกแพทย์
ประจำบ้านอนุสาขาฯ) 

7.3 จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม  
ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ได้รับการประเมินจากคณะอนุกรรมการ

ฝึกอบรมอนุสาขารังสีร่วมรักษาส่วนลำตัวตามกำหนดของการตรวจประเมินสถาบันฝึกอบรม เพื่อกำหนด
ศักยภาพจำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามขีดความสามารถ ทรัพยากร และบริบทความต้องการทางด้านสุขภาพ
ของชุมชนและสังคม โดยราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทยเป็นผู้กำหนดจำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม โดย
ได้รับอนุมัติจากแพทยสภา และเป็นไปตามเกณฑ์หลักสูตรฯ ของราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย ซึ่งได้
กำหนดให้สถาบันฝึกอบรมรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ในสัดส่วนปีละ 1 คน ต่ออาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม 2 คน 
รวมทั้งต้องมีงานบริการต่อจำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม ตามที่กำหนดตามตารางต่อไปนี้  (ภาคผนวก 9.3: 
จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม) 
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 ข้อมูลของ
สถาบัน 

ข้อมูลตามเกณฑ์เฉพาะที่กำหนดไว้ใน
เกณฑ์หลักสตูรที่แพทยสภาอนุมัติ 

ศักยภาพรับแพทย์ประจำบา้นอนุสาขาฯได้ระดับช้ันปีละ (1)  1 2 3 4 5 6 7 

จำนวนอาจารย์ที่ทำหน้าที่ให้การฝึกอบรม (คน) (2)  2 4 6 8 10 12 14 

จำนวนผู้ป่วย/หัตถการ/สิ่งส่งตรวจ ฯลฯ (ปลีะ)          

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

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

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

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

8. อาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม  

8.1 คุณสมบัติของประธานการฝึกอบรม  
ต้องเป็นแพทย์ซึ่งได้รับวุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมัติเพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบ

วิชาชีพเวชกรรมอนุสาขารังสีร่วมรักษาของลำตัว และปฏิบัติงานด้านอนุสาขารังสีร่วมรักษาของลำตัวอย่างน้อย 
5 ปี ภายหลังได้รับวุฒิบัตรฯ หรือหนังสืออนุมัติ (ภาคผนวก 10 รายนามคณาจารย์และคุณวุฒิการศึกษา  และ
ภาคผนวก 11.2: คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและเกณฑ์การฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน เพื่อ
วุฒิบัตรความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขารังสีร่วมรักษาของลำตัว) 

8.2 คุณสมบัติและจำนวนของอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม  
8.2.1 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม  

ต้องเป็นแพทย์ซึ ่งได้รับวุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมัติเพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรมอนุสาขารังสีร่วมรักษาของลำตัว (ภาคผนวก 10 รายนามคณาจารย์และ
คุณวุฒิการศึกษา และภาคผนวก 11.2: คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและเกณฑ์การ
ฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน เพื่อวุฒิบัตรความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขา
รังสีร่วมรักษาของลำตัว) โดยภาควิชากำหนดและประกาศแผนและขั้นตอนการรับอาจารย์ใหม่ เพื่อให้
ได้อาจารย์แพทย์ที่มีคุณสมบัติเป็นครูแพทย์และมีอาจารย์ผู้ให้การ ฝึกอบรมของอนุสาขา (ภาคผนวก 
11.1 หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา คัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้งอาจารย์ใหม่จากตำแหน่งแพทย์ 
(ผู้ช่วยอาจารย์คลินิก) ของภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล พ.ศ. 2561) 

8.2.2 จำนวนอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม 
ต้องมีจำนวนอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรมปฏิบัติงานเต็มเวลาอย่างน้อย 2 คน ต่อจำนวนผู้เข้า

รับการอบรม 1 คน หากมีจำนวนอาจารย์ให้ฝึกอบรมเต็มเวลาไม่พอ โดยอาจารย์แบบไม่เต็มเวลามี
ข้อกำหนดตามราชวิทยาลัยฯ ดังนี้  

8.2.2.1 จำนวนอาจารย์แบบไม่เต็มเวลาต้องไม่มากกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนอาจารย์เต็มเวลา  
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8.2.2.2 ภาระงานของอาจารย์แบบไม่เต็มเวลาแต่ละคนต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของภาระ
งานอาจารย์เต็มเวลาเพื่อให้สามารถติดตามความก้าวหน้าของผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ 

หน่วยรังสีร่วมรักษาของลำตัว ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มีจำนวน
อาจารย์ที่ได้รับวุฒิบัตรและปฏิบัติงานเต็มเวลา ดังแสดงในภาคผนวก 10 รายนามคณาจารย์และคุณวุฒิ
การศึกษา 

หน่วยฯ กำหนดและดำเนินนโยบายการสรรหาและคัดเลือกอาจารย์ผู ้ให้การฝึกอบรมให้
สอดคล้องกับพันธกิจของแผนการฝึกอบรม/หลักสูตรซึ่งระบุคุณสมบัติของอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรมที่
ชัดเจน โดยครอบคลุมความชำนาญที่ต้องการ ได้แก่ คุณสมบัติทางวิชาการ ความเป็นครูและความ
ชำนาญทางคลินิก (ภาคผนวก 11.1 หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา คัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง
อาจารย์ใหม่จากตำแหน่งแพทย์ (ผู้ช่วยอาจารย์คลินิก) ของภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราช
พยาบาล พ.ศ. 2561)  

8.2.3 ภาระหน้าที่ของอาจารย์  
ตามประกาศ ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล อาจารย์มีหน้าที่

ปฏิบัติงานในภาควิชาให้สมดุลทั้ง 3 ด้านได้แก่ งานด้านการศึกษา การวิจัย และการบริการ เพื่อให้มี
เวลาเพียงพอสำหรับการให้การฝึกอบรมให้คำปรึกษา และกำกับดูแลผู้ฝึกอบรม 

การกำหนดภาระหน้าที่ของอาจารย์แพทย์ดังนี้  
1. งานสอน หมายถึง งานสอนนักศึกษาในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยมหิดลทุกระดับ เช่น 

งานสอนแบบบรรยาย งานสอนปฏิบัติการ งานสอนภาคสนาม และงานควบคุมวิทยานิพนธ์ 
2. งานวิจัย หมายถึง งานศึกษาค้นคว้าอย่างมีระบบ มีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน มีระเบียบวิธี

วิจัยที่ถูกต้องเหมาะสม เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูล หลักการ หรือข้อสรุปรวมที่จะนำไปสู่ความก้าวหน้าทาง
วิชาการหรือเอื้อต่อการนำวิชาการนั้นไปประยุกต์ และเป็นอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัยของผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม  

3. งานบริการทางวิชาการ หมายถึง ภาระงานด้านการให้บริการทางวิชาการที่นอกเหนือไป 
จากงานสอน มีลักษณะเป็นการให้บริการ ส่งเสริม สนับสนุน เผยแพร่ และประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะ
ทางด้านวิชาการและวิชาชีพ เป็นประโยชน์ต่อกลุ่มบุคคล ชุมชนและสังคม โดยจำแนกประเภทของการ
ให้บริการทางวิชาการออกเป็น  

3.1 งานบริการทางวิชาการที่เป็นประจำ เช่น การบริการทางการแพทย์ การตรวจผู้ป่วย 
การผ่าตัด เป็นต้น  

3.2 งานบริหารทางวิชาการที่ปฏิบัติเป็นครั ้งคราว เช่น การเขียนตำรา หนังสือหรือ
บทความวิชาการ การเป็นประธานหรือประธานร่วมในการประชุมวิชาการผู้นำการ
อภิปราย การเป็นวิทยากร การเป็นผู้ทรงคุณวุฒิประเมินเครื่องมือการวิจัย  การเป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิติดตามผลการวิจัย การตรวจผลงานทางวิชาการ การบริการชุมชน 
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บรรณาธิการวารสาร คณะทำงานโครงการต่างๆ งานของสมาคมวิชาชีพ งานของ
องค์การระหว่างประเทศ กรรมการควบคุมการสอบ กรรมการสอบสัมภาษณ์ 
อาจารย์พิเศษ อาจารย์ที ่ปรึกษา กรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ กรรมการสอบ
วิทยานิพนธ์ หรือกรรมการประจำหลักสูตรนอกมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นต้น  

4. งานกิจกรรมนักศึกษา หมายถึง งานที ่เกี ่ยวข้องกับกิจกรรมนักศึกษา การเข้าร่วม 
กิจกรรมของนักศึกษา กิจกรรมชมรมต่างๆ และการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา 

5. งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม หมายถึง งานที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม 
ค่านิยม การสร้างมาตรฐานศิลปวัฒนธรรม การพัฒนาศิลปวัฒนธรรมและศาสนา รวมถึงการจัดหรือ
พัฒนาระเบียบสังคม การปรับปรุงคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น งานพิธี วันสำคัญทางศาสนาต่างๆ  เช่น วัน
มาฆบูชา วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา วันลอยกระทง วันขึ้นปีใหม่ วันสงกรานต์ เป็นต้น  

6. งานบริหาร หมายถึง ภาระงานของผู้ดำรงตำแหน่งทางบริหาร เช่น รองหัวหน้าหน่วยงาน 
ผู้ช่วยคณบดี ประธานหลักสูตร เลขาหลักสูตรเป็นต้น 

7. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าหน่วยงานหรือคณบดี หมายถึง งานที่ได้รับ
มอบหมายจากหัวหน้าหน่วยงานหรือคณบดีให้ปฏิบัติหรือมีกิจกรรมพิเศษที่ต้องรับผิดชอบ โดยจำแนก
ประเภทของงานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย ออกเป็น 

7.1 งานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา เช่น งานปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร/การจัดการเรียนการ
สอน/การประเมินผล งานพัฒนาคุณภาพการศึกษา เป็นต้น  

7.2 งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าหน่วยงานหรือคณบดี เช่น เข้าร่วมประชุม
วิชาการ เป็นต้น   

หมายเหตุ: การกำหนดสัดส่วนของภาระงานต่างๆ ขึ ้นกับข้อตกลงการป ฏิบัต ิงาน 
(performance agreement)  และความจำเป็นของแต่ละหน่วยงาน  

8. พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ทั้งทางด้านการแพทย์ และด้านแพทยศาสตร์ศึกษา โดยเข้า
ร่วมหลักสูตรพัฒนาอาจารย์ที่จัดโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และมีการประเมินอาจารย์เป็น
ระยะอย่างสม่ำเสมอ 

9. ทรัพยากรทางการศึกษา 

หน่วยรังสีร่วมรักษาของลำตัว ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  กำหนดและ
ดำเนินนโยบายเกี่ยวกับทรัพยากรการศึกษาสำหรับแพทย์ประจำบ้านอนุสาขาฯ อย่างเพียงพอ ครอบคลุม
ประเด็นต่อไปนี้ 

1. สถานที่และโอกาสในการเรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ มีสิ่งแวดล้อมทางการศึกษาที่ปลอดภัย 
และจัดให้มีอุปกรณ์เครื่องมือสำหรับแพทย์ประจำบ้านอนุสาขาฯ ในการฝึกหัดทำหัตถการอย่างเพียงพอ 
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• หน่วยรังสีร่วมรักษาของลำตัว ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ตั้งอยู่ที่ ชั้น 2 
อาคาร 72 ปี ปัจจุบันมีห้องทำหัตถการทางรังสีร่วมรักษาของลำตัวทั้งหมด 3 ห้อง ซึ่งมีมาตรฐาน
ความปลอดภัยและการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ  

• ทางหน่วยฯ มีการจัดหาอุปกรณ์สำหรับใส่ป้องกันอันตรายทางรังสี ( lead shield) และอุปกรณ์
ตรวจติดตามค่ารังสี (dose monitoring) ซึ ่งมีการตรวจสอบทุกเดือน ให้แพทย์ประจำบ้าน 
อนุสาขาฯ อย่างเพียงพอ 

• ทางหน่วยฯ มีการจัดหาอุปกรณ์สำหรับฝึกอบรมภาคปฏิบัติ เช่น เครื่องอัลตราซาวด์ และเครื่องมือ
สำหรับการฝึกหัตถการในรังสีร่วมรักษา ให้อย่างเพียงพอ และสนับสนุนการอบรมทั้งภาคทฤษฎี 
ภาคปฏิบัติ (workshop) ระหว่างสถาบัน (FIRST conference) 

• มีห้องจัดกิจกรรมวิชาการทั้งของทางภาควิชาและของหน่วยฯ เพื่อรองรับกิจกรรมทางวิชาการ
อย่างเพียงพอ 

• มีห้องสมุดของคณะฯ เพื่อศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม  

2. สามารถใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้อย่างเพียงพอ การเข้าถึงแหล่งข้อมูลทาง
วิชาการที ่ทันสมัยมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื ่อสารให้เป็นส่วนหนึ่งของการฝึกอบรมอย่างมี
ประสิทธิภาพและถูกหลักจริยธรรม  

• แพทย์ประจำบ้านอนุสาขาฯ สามารถเข้าถึงข้อมูลวิชาการได้หลายช่องทาง ทั้งผ่านทางห้องสมุด
ของคณะฯ ซึ่งมีตำราวิชาการและวารสาร รวมถึงสามารถเข้าถึงข้อมูลออนไลน์ผ่านทางฐานข้อมูล
ของห้องสมุดศิริราชและมหาวิทยาลัยมหิดล  

• มีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และระบบอินเทอร์เน็ตไร้สาย (MU-WIFI, SI-WIFI, SIRAD) ซ่ึงแพทย์ประจำ
บ้านอนุสาขาฯ สามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวก 

• มีการจัดทำฐานข้อมูลออนไลน์ทาง cloud storage ของภาควิชา และของหน่วยรังสีร่วมรักษา
ของลำตัว ซึ่งรวบรวมข้อมูลวิชาการที่สำคัญและทันสมัย ได้แก่ E-book, journal, lecture VDO, 
และ file การนำเสนอในรูปแบบ PowerPoint 

• ทางหน่วยฯ ให้ยึดแนวทางปฏิบัติในการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ของผู้ปฏิบัติงานด้านสุขภาพ พ.ศ. 
2559 เพื่อให้มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารให้เป็นส่วนหนึ่งของการฝึกอบรมอย่าง
มีประสิทธิภาพ และถูกหลักจริยธรรม  

3. โรงพยาบาลศิริราชมีจำนวนหัตถการ/สิ ่งส่งตรวจเพียงพอต่อจำนวนแพทย์ประจำบ้านตาม
ข้อกำหนดของราชวิทยาลัยฯ และการเรียนภาคปฏิบัติที่พอเพียงสำหรับสนับสนุนการเรียนรู้ ดังนี้ 
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ชื่อหัตถการ จำนวนการให้บริการ  

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 เฉลี่ย 
Vascular Intervention 1096 1081 1088 1121 1088 

Non-vascular Intervention 1863 1875 1815 1516 1851 

Doppler Ultrasound 1405 1337 1182 1286 1303 
CTA and MRA 1665 1762 2295 1969 1923 

และมีการจัดตารางหมุนเวียนเพื่อให้แพทย์ประจำบ้านอนุสาขาฯ ได้เรียนรู้ชนิดของผู้ป่วยที่หลากหลาย 
ทั้งผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน และผู้ป่วยนอกเวลาราชการ 

4. การจัดประสบการณ์ในการปฏิบัติงานเป็นทีมร่วมกับผู้ร่วมงานและบุคลากรวิชาชีพอ่ืน การประยุกต์
ความรู้พ้ืนฐาน และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในสาขาวิชาที่ฝึกอบรม  

• แพทย์ประจำบ้านอนุสาขาฯ มีหน้าที่รับปรึกษาระหว่างแผนกทั้งในเวลาและนอกเวลาราชการ  
• มีการจัดให้เข้าร่วมการประชุม interdepartment conference ร่วมกับแพทย์เฉพาะทางสหสาขา

อย่างสม่ำเสมอ  
• แพทย์ประจำบ้านอนุสาขาฯ ยังได้รับการจัดสรรหมุนเวียนเพื่อไปปฏิบัติหน้าที่ที ่ห้องฉุกเฉิน 

โรงพยาบาลศิริราช 
• มีการจัดการประชุมร่วมระหว่างแพทย์ พยาบาลและรังสีเทคนิค เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการ

ทำงานสัปดาห์ละ 1 ครั้ง (สุนทรียสนทนา)  
• จัดให้มีการประเมินการทำงานและเจตคติของแพทย์ประจำบ้านอนุสาขาฯ โดยพยาบาลและรังสี

เทคนิคผู้ร่วมงาน 
5. การบูรณาการและสมดุลระหว่างการฝึกอบรมกับการวิจัยอย่างเพียงพอ 

• ทางหน่วยฯ จัดให้แพทย์ประจำบ้านอนุสาขาฯ มีช่วงเวลาเพื่อทำงานวิจัย รวมระยะเวลา 1 เดือน/ 
ปี และมี research meeting ทุก 1 เดือน เพื่อเปิดโอกาสให้แพทย์ประจำบ้านอนุสาขาฯ ได้รับ
คำปรึกษา ข้อเสนอแนะ และติดตามความก้าวหน้าของงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง  

• นอกจากนี้ทางคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลยังได้จัดการให้คำปรึกษาจากนักสถิติ ซึ่งสามารถ
ทำการนัดหมายได้ล่วงหน้าผ่านระบบออนไลน์ 

6.  การนำความเชี่ยวชาญทางแพทยศาสตรศึกษามาใช้ในการจัดทำแผนการฝึกอบรม การดำเนินการ
ฝึกอบรม การประเมินการฝึกอบรม 

• โดยหน่วยฯ จัดให้อาจารย์และอาจารย์ใหม่ทุกคน หมุนเวียนเข้าอบรมด้านแพทยศาสตร์ศึกษา 
อบรมเชิงปฏิบัติ การด้านหลักสูตร การผลิตสื่อการเรียนการสอนด้วยโปรแกรมต่างๆ การอบรมเชิง
ปฏิบัติการเรื ่องการสร้างข้อสอบ การประเมินผลสอบ ทั้งที่จัดโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราช
พยาบาล และราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย เพื่อนำความเชี่ยวชาญมาจัดทำแผนการ
ฝึกอบรม การดำเนินการฝึกอบรม การประเมินการฝึกอบรมในแต่ละปีการศึกษา 
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7. การฝึกอบรมในสถาบันอื่น ทั้งในและนอกประเทศตามที่ระบุไว้ในหลักสูตร ตลอดจนระบบการโอน
ผลการฝึกอบรม 

• ทางหน่วยฯ เปิดโอกาสให้แพทย์ประจำบ้านอนุสาขาฯ สามารถเพิ่มพูนความรู้ (elective) ใน
ภาควิชา สถาบันต่างๆ (เช่น จุฬาลงกรณ์ รามาธิบดี ศิริราช เชียงใหม่ สงขลานครินทร์  และ
ขอนแก่น) และ/หรือ โรงพยาบาลสถาบันอ่ืนๆ ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเพิ่มสมรรถนะตามความ
เหมาะสม รวมทั้งการเรียนรู้ ด้านระบบสุขภาพ ระบบสาธารณสุขของประเทศ รวมระยะเวลา
ทั้งสิ้นไม่เกิน 8 สัปดาห์  

• โดยกำหนดให้ได้รับการประเมินผลจากสถาบันนั้นๆ ในสมรรถนะต่างๆ รวมถึงให้มีการประเมิน
สถาบัน ที่ไป elective เช่นกัน ทั้งนี้คุณสมบัติของแพทย์ประจำบ้านอนุสาขาฯ จำเป็นต้องมีเวลา
การฝึกอบรมไม่น้อยกว่าที่กำหนด รวมถึงต้องผ่านการประเมินความสามารถตามสมรรถนะที่
กำหนดตามช่วงเวลา ด้านความรู้ ทักษะ และเจตคติ โดยในกรณีที่ผู ้ฝึกอบรมไม่ผ่านเกณฑ์ที่
กำหนดไว้กรรมการฝึกอบรมฯ อาจ ลด หรือระงับการ elective สถาบัน อ่ืนๆ ได้ ตามความ
เหมาะสมและรับทราบร่วมกันระหว่างผู้ฝึกอบรม และกรรมการฝึกอบรมฯ 

10. การประเมินแผนการฝึกอบรม/หลักสูตร 

หน่วยฯ มีการกำกับดูแลการฝึกอบรมให้เป็นไปตามแผนการฝึกอบรม/หลักสูตรเป็นประจำ  มีกลไก
สำหรับการประเมินหลักสูตรและนำไปใช้จริง (ภาคผนวก 13: การประเมินและการทบทวนแผนการฝึกอบรม
หลักสูตร) การประเมินแผนการฝึกอบรม/หลักสูตร ซึ่งครอบคลุม 

• พันธกิจของแผนการฝึกอบรม/หลักสูตร 
• ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่พึงประสงค์ 
• แผนการฝึกอบรม 
• ขั้นตอนการดำเนินงานของแผนการฝึกอบรม 
• การวัดและประเมินผล 
• พัฒนาการของแพทย์ประจำบ้านอนุสาขาฯ 
• ทรัพยากรทางการศึกษา 
• คุณสมบัติของอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม 
• ความสัมพันธ์ระหว่างนโยบายการรับสมัครแพทย์ประจำบ้านอนุสาขาฯ และความต้องการของระบบ 

สุขภาพ 
• สถาบันฝึกอบรมร่วม 
• ข้อควรปรับปรุง 
โดยหน่วยฯ ได้รับข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการฝึกอบรม/หลักสูตร จากผู้ให้การฝึกอบรม ผู้เข้ารับการ 

ฝึกอบรม นายจ้างหรือผู ้ใช้บัณฑิต และผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก รวมถึงการใช้ข้อมูลป้อนกลับเกี ่ยวกับ
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ความสามารถในการปฏิบัติงานของแพทย์ผู ้สำเร็จการฝึกอบรมในการประเมินการฝึกอบรม/หลักสูตร  
(ภาคผนวก 11.2: คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและเกณฑ์การฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน เพื่อ
วุฒิบัตรความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขารังสีร่วมรักษาของลำตัว) 

11. การทบทวนและการพัฒนาการฝึกอบรม/หลักสูตร 
หน่วยฯ จัดให้มีการทบทวนและพัฒนาคุณภาพของหลักสูตรฝึกอบรมเป็นระยะๆ โดยมีการจัดสัมมนา 

หลักสูตรร่วมกันระหว่างคณาจารย์และผู้เข้ารับการฝึกอบรมทุกปี เพื่อปรับปรุงกระบวนการ โครงสร้างเนื้อหา 
ผลลัพธ์ และสมรรถนะของผู้สำเร็จการฝึกอบรม รวมถึงประเมินการวัด และการประเมินผลและปรับปรุง 
สภาพแวดล้อมในการฝึกอบรมให้ทันสมัยอยู่เสมอ (ภาคผนวก 13: การประเมินและการทบทวนแผนการ
ฝึกอบรมหลักสูตร) โดยการปรับปรุงแก้ข้อบกพร่องที่ตรวจพบมีข้อมูลอ้างอิงและ แจ้งผลการทบทวนและพัฒนา
ให้ราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทยรับทราบเป็นระยะอย่างน้อย ทุก 5 ปี หรือตามที่ราชวิทยาลัยฯ/
แพทยสภากำหนด 

12. ธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการ  
• หน่วยฯ มีการบริหารจัดการหลักสูตรให้สอดคล้องกับกฎระเบียบที่กำหนดไว้ในด้านต่างๆ ได้แก่ การ

รับสมัครผู ้เข้ารับการฝึกอบรม (เกณฑ์การคัดเลือกและจำนวนที่รับ) กระบวนการฝึกอบรม การวัดและ
ประเมินผล และผลลัพธ์ของการฝึกอบรมที่พึงประสงค์ 

• การออกเอกสารรับรองการผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรแพทย์ประจำบ้านอนุสาขารังสีร่วมรักษาของ
ลำตัวโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 

• การออกวุฒิบัตรรับรองความรู้ความสามารถฯ โดยราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย 
• หน่วยฯ มีการกำหนดหน้าที่รับผิดชอบและอำนาจในการบริหารจัดการงบประมาณของแผนการ

ฝึกอบรม/ หลักสูตรให้สอดคล้องกับความจำเป็นด้านการฝึกอบรม 
• หน่วยฯ มีบุคลากรที่ปฏิบัติงานและมีความเชี่ยวชาญที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุนการดำเนินการของ

การฝึกอบรมและกิจกรรมอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง การบริหารจัดการที่ดีและใช้ทรัพยากรได้อย่างเหมาะสม 
• หน่วยฯ จัดให้มีให้มีจำนวนสาขาความเชี่ยวชาญทางการแพทย์และหน่วยงานสนับสนุนด้านอื่นๆ  ท่ี 

เกี่ยวข้องครบถ้วน สอดคล้องกับข้อบังคับและประกาศของแพทยสภาในการเปิดการฝึกอบรม 

13. การประกันคุณภาพการฝึกอบรม  
หน่วยรังสีร่วมรักษาของลำตัว โรงพยาบาลศิริราช ผ่านการประเมินความพร้อมในการเป็นสถาบัน

ฝึกอบรมจากราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย โดยหน่วยฯ จัดให้มีการประกันคุณภาพการฝึกอบรมอย่าง
ต่อเนื่องดังนี้ (ภาคผนวก 13: การประเมินและการทบทวนแผนการฝึกอบรมหลักสูตร) 

• การประกันคุณภาพการฝึกอบรมภายใน จัดให้มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการฝึกอบรม 
อย่างน้อยทุก 2 ปี 

• การประก ันค ุณภาพการฝ ึกอบรมภายนอก ได ้ร ับการประเม ินค ุณภาพและสอบฯ จาก
คณะอนุกรรมการฝึกอบรมฯ ราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย อย่างน้อยทุก 5 ปี 
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ภาคผนวก 1 
รายนามคณะอนุกรรมการจัดทำเกณฑ์หลักสูตรอบรมแพทย์ประจำบ้าน  

อนุสาขารังสีร่วมรักษาของลำตัว ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 
ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 

1. หัวหน้าภาควิชารังสีวิทยา ที่ปรึกษา 

2. ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสุวรรณี สุรเศรณีวงศ์ ที่ปรึกษา 

3. รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงวลัยลักษณ์ ชัยสูตร ประธานกรรมการ 

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์สมราช ธรรมธรวัฒน ์ รองประธานกรรมการ 

5. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ตรงธรรม ทองดี กรรมการ 

6. อาจารย์ นายแพทย์สาธิต โรจน์วัชราภิบาล กรรมการ 

7. อาจารย์ แพทย์หญิงจิรวดี ยอดยิ่ง กรรมการ 

8. อาจารย์ นายแพทย์สุกฤษฏิ์ โสฬสภิญญา กรรมการ 

9. หัวหน้าแพทย์ผู้เข้ารับการฝึกอบรม กรรมการ 

10. นางจิราพร ลาภเกิด กรรมการ       
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ภาคผนวก 2 
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ภาคผนวก 3 

เกณฑ์การเปิดหลักสูตรฝกึอบรมแพทย์ประจำบ้าน 
อนุสาขารังสีร่วมรักษาของลำตัว ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 

1.  เกณฑ์ทั่วไปสำหรับสถาบันฝึกอบรม 
1.1 คุณสมบัติทั่วไป 

ก. ได้รับการรับรองคุณภาพ หรือกำลังดำเนินการพัฒนาเพื่อการรับรองคุณภาพมีบรรยากาศ
ทางวิชาการในลักษณะสังคมนักวิชาการเพ่ือเสริมสร้างคุณสมบัติในการใฝ่รู้ให้แก่ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม 

ข. มีระบบการบริหารจัดการที่ดี มีสถานที่เครื่องมืออุปกรณ์และจำนวนผู้ป่วยทั้งประเภทผู้ป่วย
ในและผู้ป่วยนอกพอเหมาะแก่การฝึกอบรม และผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้มีส่วนดำเนินการ
ดูแลรักษาและให้บริการกับผู้ป่วยโดยตรง 

ค. มีหน่วยงานเทียบเท่าภาควิชาในคณะแพทยศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์ หรือแผนกใน
โรงพยาบาลเป็นผู ้รับผิดชอบดำเนินการโดยผู ้บริหารของคณะแพทยศาสตร์ วิทยาลัย
แพทยศาสตร์หรือโรงพยาบาลที่รับผิดชอบดำเนินการต้องไม่มีผลประโยชน์ส่วนตัวที ่อาจ
ขัดขวางการบริหารงานและการพัฒนางานการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านอนุสาขาฯ 

ง. มีปณิธานและพันธกิจระบุไว้ช ัดเจนว่ามุ ่งผลิตแพทย์ประจำบ้านอนุสาขาฯที ่มีความรู้
ความสามารถและคุณสมบัติสอดคล้องกับหลักสูตรและมีความสามารถในการเป็นนักวิชาการ
และท่ีจะศึกษาต่อเนื่องได้ และมีวัตถุประสงค์ของหลักสูตรที่สอดคล้องกับพันธกิจ 

จ. มีระบบบริหารงานที่ชัดเจนเพื่อสนับสนุนการจัดการฝึกอบรมให้บรรลุตามปณิธานได้แก่การ
บริหารงานทั่วไป การบริหารการศึกษา เป็นต้น ระบบบริหารงานดังกล่าวให้ทำเป็นระเบียบ
ของคณะแพทยศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์ สถาบันทางการแพทย์ หรือโรงพยาบาล และ
ประกาศให้ผู้เกี่ยวข้องทราบทั่วกัน 

ฉ. มีแพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนเพียงพอรับผิดชอบในสาขาที่ฝึกอบรมและในสาขาเกี่ยวข้อง และ
มีความมุ่งมั่นความเต็มใจในการเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรฝึกอบรม 

ช. ในระยะเริ่มแรก (ประมาณ 5 ปี) คณะแพทยศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์ สถาบันทาง
การแพทย์ หรือโรงพยาบาลที่ขอเปิดดำเนินการฝึกอบรม อาจพิจารณาทำความตกลงกับ
คณะแพทยศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์ สถาบันทางการแพทย์ หรือโรงพยาบาลที่มี
ประสบการณ์ดำเนินการเปิดหลักสูตรการฝึกอบรมมาแล้วไม่ต่ำกว่า 10 ปี ให้ช่วยทำหน้าที่
เป็นที่ปรึกษาและช่วยเหลือหรือเป็นสถาบันสมทบหรือสถาบันร่วมในการดำเนินการฝึกอบรม 

ซ. ก่อนเปิดดำเนินการฝึกอบรม คณะแพทยศาสตร์ ว ิทยาลัยแพทยศาสตร์  สถาบันทาง
การแพทย์ หรือโรงพยาบาล จะต้องดำเนินการให้แพทยสภารับรองหลักสูตรของสถาบัน



เกณฑ์หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านอนุสาขารังสีร่วมรักษาของลำตัว ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ฉบบั พ.ศ.2562 47 

ฝึกอบรม เพ่ือให้ผู้สำเร็จการฝึกอบรมมีสิทธิ์เข้าสอบเพ่ือวุฒิบัตรฯและจะต้องมีความพร้อมใน
การจัดการฝึกอบรม และทรัพยากรต่างๆ โดยเฉพาะอาจารย์ สื่อการศึกษา และอุปกรณ์การ
ฝึกอบรม ครบถ้วนตามเกณฑ์ที่กำหนดทั้งนี้จะต้องมีแผนดำเนินงานระยะ 5 ปีที่มีความ
ชัดเจนและเป็นไปได้ โดยแผนปฏิบัติการจะต้องแสดงให้เห็นว่ามีความพร้อมดังกล่าวก่อนเริ่ม
การฝึกอบรม แต่ละชั้นปีอย่างน้อย 1 ปีการศึกษา 

ฌ. ในกรณีที่เป็นสถาบันฝึกอบรมภาคเอกชน นอกจากจะต้องมีคุณสมบัติตามข้อ  (ก) ถึง (ฌ) 
แล้ว จะต้องไม่แสวงหากำไรจากการฝึกอบรมโดยให้จัดตั้งมูลนิธิหรือกองทุนที่มีทุนสำรอง
เพียงพอในการดำเนินการระยะยาว และให้มีผู้แทนราชวิทยาลัย/วิทยาลัยหรือสมาคมวิชาชีพ
ที่รับผิดชอบดูแลการฝึกอบรมเป็นกรรมการของมูลนิธิหรือกองทุนโดยตำแหน่ง 

1.2 หน่วยงานกลางพื้นฐาน สถาบันฝึกอบรมนั้น จะต้องมีหน่วยงานกลางให้บริการดังต่อไปนี้ 
ก.  ห้องปฏิบัติการสำหรับการชันสูตร  สถาบันฝึกอบรมจะต้องมีการให้บริการตรวจทาง

ห้องปฏิบัติการ หรือติดต่อขอรับบริการตรวจทางห้องปฏิบัติการให้ครอบคลุมการชันสูตร
ประเภทพื้นฐานและประเภทจำเพาะที่จำเป็นสำหรับการฝึกอบรม ซึ่งห้องปฏิบัติการต้องมี
พยาธิแพทย์หรือแพทย์หรือบุคลากรอ่ืนที่มีความรู้ความชำนาญเป็นผู้ควบคุม 

• ห้องปฏิบัติการด้านพยาธิวิทยากายวิภาค สามารถที่จะทำการตรวจศพ ตรวจชิ้นเนื้อ 
และสิ่งส่งตรวจทางเซลล์วิทยาที่ได้จากการผ่าตัดหรือการทำหัตถการ สามารถเตรียม
สไลด์ชิ้นเนื้อเยื่อและสิ่งส่งตรวจเพื่อตรวจด้วยกล้องจุลทรรศน์ได้เอง พยาธิแพทย์ต้องมี
เวลา มีความสามารถ และเต็มใจให้คำปรึกษาหารือ หรือสอนแพทย์ประจำบ้านทุกสาขา
ได้ อัตราการตรวจศพซึ่งเปรียบเสมือนดัชนีชี้บ่งความสนใจทางวิชาการ และความใส่ใจ
ในการค้นหาสาเหตุ การดำเนินโรค และการประเมินผลการรักษาของแพทย์ใน
โรงพยาบาลนั้นจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนผู้ป่วยที่ถึงแก่กรรม (ไม่รวมการ
ตรวจศพทางด้านนิติเวชศาสตร์) การตรวจศพ การตรวจชิ้นเนื้อ และการตรวจทางเซลล์
วิทยาต้องกระทำโดยครบถ้วนจนสามารถให้การวินิจฉัยขั้นสุดท้ายและต้องมีรายงานการ
ตรวจเก็บไว้เป็นหลักฐานทุกราย ในกรณีที่อัตราการตรวจศพของสถาบันฝึกอบรมไม่ถึง
เกณฑ์ท่ีกำหนด สถาบันจะต้องแสดงหลักฐานที่บ่งชี้ถึงความสนใจทางวิชาการและความ
ใส่ใจในการค้นหาสาเหตุ การดำเนินโรคและการประเมินผลการรักษาของแพทย์ใน
โรงพยาบาล ด้วยการตรวจทางพยาธิวิทยาหรือการตรวจอื่นๆ 

• ห้องปฏิบัติการด้านพยาธิวิทยาคลินิกหรือเวชศาสตร์ชันสูตร สามารถให้บริการตรวจ
ด้านโลหิตวิทยา เคมีคลินิก จุลทรรศนศาสตร์ จุลชีววิทยา วิทยาภูมิคุ้มกัน ได้เป็นประจำ 
รวมทั้งจะต้องมีการให้บริการทางด้านธนาคารเลือดที่จำเป็นสำหรับการฝึกอบรม 

ข. หน่วยรังสีวิทยา สถาบันฝึกอบรมจะต้องมีรังสีแพทย์ร่วมรักษาของลำตัวผู้ทรงคุณวุฒิ 
สามารถตรวจและรักษาทางรังสีร่วมรักษาของลำตัวที่จำเป็นสำหรับการฝึกอบรมได้ 
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ค.  ห้องสมุดทางแพทย์ สถาบันฝึกอบรมจะต้องมีห้องสมุดซึ่งมีตำรามาตรฐานทางการแพทย์ 
วารสารการแพทย์ที่ใช้บ่อยและหนังสือดรรชนีสำหรับช่วยค้น รายงานที่ตีพิมพ์ในวารสาร
สำหรับให้แพทย์ประจำบ้านใช้ได้สะดวก ซึ่งอาจเป็นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ 

ง.  หน่วยเวชระเบียนและสถิติ สถาบันฝึกอบรมจะต้องจัดให้ผู้ป่วยทุกคนมีแฟ้มประจำตัวซึ่ง
บันทึกประวัติผลการตรวจร่างกายการสั่งการรักษาที่เป็นมาตรฐานและมีระบบการจัดเก็บ
ค้นหาและการประมวลสถิติที่มีประสิทธิภาพ 

1.3 หน่วยงานทางด้านคลินิกที่เกี่ยวกับการดูแลรักษาผู้ป่วยสาขาที่ฝึกอบรม สถาบันฝึกอบรม
จะต้องมีหน่วยงานทางคลินิกท่ีสำคัญ ได้แก่ อายุรศาสตร์ ศัลยศาสตร์ กุมารเวชศาสตร์ สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา 
เพ่ือให้การดูแลรักษาผู้ป่วยในสาขาท่ีฝึกอบรมหากจำเป็น 

1.4 กิจกรรมวิชาการ สถาบันฝึกอบรมจะต้องจัดให้มีกิจกรรมวิชาการสม่ำเสมอ ทั้งในหน่วยงานที่
รับผิดชอบในสาขาที ่ฝึกอบรม ที ่มีการจัดประสบการณ์การเรียนรู ้ โดยเน้นให้ผู ้เข้าฝึกอบรมมีส่วนร่วม
รับผิดชอบในการเตรียม นำเสนอ อภิปราย และเรียนรู้ด้วยตนเอง เช่น กิจกรรม journal club หรือ กิจกรรม
วิชาการระหว่างหน่วยงานหรือระดับโรงพยาบาล  (Interdepartmental conferences) อาทิเช่น tumor 
conference, morbidity/mortality conference, clinicopathological conference ฯลฯ นอกจากนี้ ควร
สนับสนุนให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ร่วมประชุมวิชาการนอกสถาบันฝึกอบรมตามโอกาสสมควร  

2.  เกณฑ์เฉพาะสำหรับสถาบันฝึกอบรม 
สถาบันฝึกอบรมอนุสาขารังสีร่วมรักษาของลำตัวจะต้องได้รับการรับรองจากราชวิทยารังสีแพทย์แห่ง

ประเทศไทย โดยมีสถานที่ เครื่องมืออุปกรณ์ จำนวนผู้ป่วย การบริการ และผู้ดำเนินการฝึกอบรม เป็นไปตาม
เกณฑ์ที่คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ อนุสาขารังสีร่วมรักษาของลำตัว  กำหนด โดยความเห็นชอบ
ของราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทยและแพทยสภาดังนี้ 
 2.1 มีจำนวนและคุณวุฒิของแพทย์ผู้ให้การฝึกอบรมที่เหมาะสม 
 สถาบันฝึกอบรมจะต้องมีแพทย์ซึ่งได้รับวุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมัติฯ อนุสาขารังสีร่วมรักษาของลำตัว  
ให้เป็นอาจารย์ผู้สอนเต็มเวลาอย่างน้อย 2 คน และอาจารย์ผู้ทำหน้าที่หัวหน้าสถาบันฝึกอบรม หรือประธาน
การฝึกอบรมจะต้องปฏิบัติงานทางด้านรังสีร่วมรักษามาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี 
 2.1.1 มีสถานที่และเครื่องมืออุปกรณ์ที่เพียงพอสำหรับงานบริการและการฝึกอบรมอนุสาขารังสี
ร่วมรักษาของลำตัว ได้แก่ 

(1) เครื่องถ่ายเอกซเรย์ธรรมดา  
(2) เครื่องถ่ายเอกซเรย์เคลื่อนที่ (Portable X-ray machine) 
(3) เครื่อง Fluoroscopy  
(4) เครื่องเอกซเรย์ตรวจหลอดเลือด (Angiographic unit) หรือเครื่อง Digital subtraction 

angiography ในสถาบันฝึกอบรม หรือในสถาบันฝึกอบรมสมทบ หรือในสถาบันร่วมฝึกอบรม หรือในสถาบัน
ฝึกอบรมกิจกรรมเลือก 
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(5) เครื่อง Ultrasonography (US) และ Color-Doppler Ultrasound  
(6) เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (Computed tomography scanner) 
(7) เครื่องเอ็มอาร์ไอ (Magnetic resonance system) ในสถาบันฝึกอบรม หรือในสถาบัน

ฝึกอบรมสมทบ หรือในสถาบันร่วมฝึกอบรม หรือในสถาบันฝึกอบรมกิจกรรมเลือก 
(8) Radiation protection มีการป้องกันอันตรายจากรังสีตามมาตรฐานของสำนักงานพลังงาน

ปรมาณูเพ่ือสันติ และการป้องกันอันตรายจากรังสี กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
- Film badge หรือ thermoluminescent dosimeter badge ตามจำนวนบุคลากรที่

ปฏิบัติงานด้านรังสี Survey meter อย่างน้อย 1 เครื่อง 
- เสื้อตะกั่วพอเพียงสำหรับบุคลากรที่ปฏิบัติงาน 
- ฉากตะกั่วป้องกันรังสี 
- ป้ายเตือนและสัญญาณไฟว่า กำลังปฏิบัติงาน 

สถานที่และเครื ่องมืออุปกรณ์เหล่านี ้ ควรมีความเหมาะสมที่จะรองรับผู ้ป่วยที่ มีความเสี ่ยงสูง
นอกจากนี้ ควรมีสถานที่เพียงพอที่จะแสดงภาพวินิจฉัยเหล่านี้ เพื่อการแปลผลและให้คำปรึกษาแนะนำแก่
แพทย์เวชปฏิบัติ ควรมีสถานที่และการบริหารจัดการที่จะช่วยในการค้นคว้า การทำงานวิจัยด้วย 

2.1.2 มีงานบริการทางรังสีร่วมรักษาของลำตัวที ่มีคุณภาพ และจำนวนเพียงพอสำหรับการ
ฝึกอบรม สถาบันฝึกอบรมจะต้องเข้าร่วมและมีกิจกรรมประกันคุณภาพอย่างใดอย่างหนึ่งและมีงานบริการดังนี้ 

- การตรวจด้วยเครื่องคลื่นเสียงความถี่สูงของช่องท้อง  อุ้งเชิงกราน ไทรอยด์ หลอดเลือด 
กระดูก และกล้ามเนื้อ 
- การตรวจหลอดเลือดด้วย Color Doppler ultrasound หรือ Duplex ultrasound 
- การตรวจหลอดเลือดด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (MRA) 
- การตรวจด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT) ของ ทรวงอก หัวใจ ช่องท้อง กระดูก ไขสัน

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

aspiration, drainage, ablation  
2.1.3 ห้องปฏิบัติการและหน่วยงานสนับสนุน สถาบันฝึกอบรมควรมีห้องปฏิบัติการที่สามารถให้การ

สนับสนุนและรองรับงานวิจัยได้   
2.1.4 ห้องสมุดและระบบบริการเวชสารสนเทศที่เหมาะสมกับการฝึกอบรม  สถาบันฝึกอบรม

จะต้องมีห้องสมุดหรือระบบบริการเวชสารสนเทศที่เหมาะสมกับการฝึกอบรม เป็นแหล่งค้นคว้าทางด้าน
การแพทย์โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ทางด้านรังสีวิทยาวินิจฉัย กายวิภาคศาสตร์ พยาธิวิทยา  

2.1.5 กิจกรรมวิชาการ 
สถาบันฝึกอบรมจะต้องจัดหรือสนับสนุนให้ผู้ฝึกอบรมเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการภายในหรือภายนอก
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สถาบันอย่างสม่ำเสมอ ได้แก่ 
-  การบรรยายอย่างน้อย 15 ชั่วโมง/ปีการศึกษา 
-  Conference อย่างน้อย 10 ชั่วโมง/ปีการศึกษา 
-  Journal club อย่างน้อย 4 ชั่วโมง/ปีการศึกษา 
-  Seminar/Topic review อย่างน้อย 4 ชั่วโมง/ปีการศึกษา 

3.  สถานภาพของสถาบันฝึกอบรม 
 สถาบันฝึกอบรมอาจมีสถานภาพหลายอย่างตามบทบาทหน้าที่ในการฝึกอบรม ดังนี้ 

3.1 สถาบันฝึกอบรมหลัก ได้แก่ สถาบันฝึกอบรมที่ดำเนินการจัดทำหลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์
ประจำบ้านอนุสาขาฯและได้รับอนุมัติจากแพทยสภาให้เปิดเป็นสถาบันฝึกอบรม โดยจัดให้ผู ้เข้ารับการ
ฝึกอบรมได้รับประสบการณ์จากสถาบันฝึกอบรมตลอดหลักสูตร หรือเป็นเวลาไม่ต่ำกว่าระยะเวลา 2 ใน 3 
ของหลักสูตร 

3.2 สถาบันฝึกอบรมสมทบ ได้แก่ สถาบันฝึกอบรมที่ได้รับอนุมัติจากแพทยสภาให้เป็นสถาบัน
ฝึกอบรมสมทบกับสถาบันหลักเพื ่อจัดการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านอนุสาขาฯในส่วนที่สถาบันหลักไม่
สามารถจัดประสบการณ์ได้ โดยกิจกรรมดังกล่าวเมื่อรวมกันแล้วต้องมีระยะเวลารวมกันไม่ต่ำกว่า 3 เดือน 
และไม่เกิน 1 ใน 3 ของระยะเวลาของหลักสูตร 

ตัวอย่าง คณะแพทยศาสตร์ .........จัดทำหลักสูตรการฝึกอบรมฯ สาขา .................. และขออนุมัติ
เปิดเป็นสถาบันฝึกอบรมรวมทั้งขอให้คณะแพทยศาสตร์/โรงพยาบาล……………..เป็นสถาบันฝึกอบรมสมทบจัด
กิจกรรม ............... ให้ผู้เข้าฝึกอบรมเป็นเวลา 6 เดือน เป็นต้น 

3.3 สถาบันร่วมฝึกอบรม ได้แก่ สถาบันฝึกอบรมตั้งแต่ 2 แห่งขึ้นไปที่ดำเนินการจัดทำหลักสูตรการ
ฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านอนุสาขาฯและได้รับอนุมัติจากแพทยสภาให้เปิดเป็นสถาบันฝึกอบรมร่วมกัน โดยจัด
ให้ผู ้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับประสบการณ์จากทุกสถาบัน โดยแต่ละแห่งมีเวลาไม่ต่ำกว่า  1 ใน 3 ของ
ระยะเวลาของหลักสูตร 

ตัวอย่าง คณะแพทยศาสตร์ .............. ร่วมกับ โรงพยาบาล .............. จัดทำหลักสูตรการฝึกอบรม
ฯ สาขา ............... และขออนุมัติเปิดเป็นสถาบันร่วมฝึกอบรมโดยผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับประสบการณ์จาก
คณะแพทยศาสตร์ .............. เป็นเวลา 2 ปี และจากโรงพยาบาล ............. เป็นเวลา 1 ปี เป็นต้น 

3.4 สถาบันฝึกอบรมกิจกรรมเลือก ได้แก่ สถาบันฝึกอบรมที่ได้รับความเห็นชอบจากราชวิทยาลัย
รังสีแพทย์แห่งประเทศไทยโดยการพิจารณาของคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบอนุสาขารังสีร่วมรักษา
ของลำตัว ให้เป็นสถาบันฝึกอบรมที่จัดประสบการณ์เพิ่มเติมให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่สนใจได้ในลักษณะ
ของกิจกรรมเลือก (Elective) โดยมีระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน 

หลักสูตรอาจจัดให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับประสบการณ์เพิ่มเติมจากสถาบันฝึกอบรมกิจกรรม
เลือกได้ โดยจะต้องมีระยะเวลารวมกันตลอดหลักสูตรไม่เกินระยะเวลาที่คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ
อนุสาขารังสีร่วมรักษาของลำตัว และราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทยกำหนด 
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ภาคผนวก 4 

4.1 Milestones ของแต่ละ EPA  

4.2 เนื้อหาของการฝึกอบรม/หลักสูตร  

Medical knowledge and procedural skill และ Milestones ของแต่ละชั้นปี 

4.3 ความรู้ด้านบูรณาการทั่วไป 

4.4 การวัดประเมินระหว่างการฝึกอบรมของแต่ละชั้นปี 

4.5 เกณฑ์การเลื่อนชั้นตามมิติการประเมินของ WFME ระหว่างการฝึกอบรมของแต่ละชั้นปี 

4.6 แนวทางการร้องเรียนผลการศึกษา หรือผลการสอบสัมภาษณ์ 
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ภาคผนวก 4.1 

 Milestones ของแต่ละ EPA 

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

Integrate clinical information 
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 

- รวบรวมข้อมูลจากประวตัิ 
ตรวจร่างกาย และ Lab ที่
สำคัญและจำเป็นไม่
ครบถ้วน และไมส่ามารถ
สรุปปญัหาได ้

- รวบรวมข้อมูลจากประวตัิ 
ตรวจร่างกาย และ Lab ที่
สำคัญและจำเป็นครบถ้วน 
และไม่สามารถสรุปปญัหา
ได ้

- รวบรวมข้อมูลจากประวตัิ 
ตรวจร่างกาย และ Lab ที่
สำคัญและจำเป็นครบถ้วน 
แต่สรุปปัญหาและข้อควร
ระวังด้านผูป้่วยไม่ครบถ้วน 

- รวบรวมข้อมูลจากประวตัิ 
ตรวจร่างกาย และ Lab ที่
สำคัญและจำเป็นครบถ้วน 
สามารถสรปุปัญหาและข้อ
ควรระวังได้ครบถ้วน 

Imaging protocol 
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 

- ไม่สามารถเลือกใช้ 
imaging protocol และ 
contrast ที่เหมาะสม
เพื่อให้การวินิจฉัย 

 
 
 
 

- ให้คำปรึกษาและแนะนำที่
สำคัญเกี่ยวกับการตรวจไม่
ครบถ้วน 

 
 
 
 
 

- ไม่ตระหนักถึงสถานการณ์
และปัญหาที่เกิดขึ้น 
หรือไมส่ามารถแก้ไข
ปัญหาได้อย่างเหมาะสม 

- เลือก imaging protocol 
และ contrast ที่เหมาะสม
ได้ แตไ่มส่ามารถบอก
เหตุผลที่เลือก 

 
 
 
 

- ให้คำปรึกษาและแนะนำที่
สำคัญ เกีย่วกับการตรวจ
ครบถ้วน 

 
 
 
 
 

- ไม่สามารถแก้ไขปญัหาที่
ควรแก้ได้ แต่ปรึกษาขอ
ความช่วยเหลือในเวลาที่
เหมาะสม 

- เลือก imaging protocol 
และ contrast ที่เหมาะสม 
ทราบข้อดีหรือข้อเสีย และ
ปัญหาที่อาจเกิดขึ้น แต่
แก้ไขหรือปรับเปลีย่นไมไ่ด ้

 
 
 

- ให้คำปรึกษาและแนะนำที่
สำคัญครบถ้วน และ
สามารถแนะนำทางเลือก
อื่นในตรวจวินิจฉัยได ้

 
 
 
 

- แก้ไขปัญหาเหมาะสมกับ
ความสามารถของตนเอง 
และได้ปรึกษาขอความ
ช่วยเหลือในเวลาที่
เหมาะสม 

 

- เลือก imaging protocol 
และ contrast ที่เหมาะสม 
ทราบข้อดี ข้อเสีย และ
ปัญหาที่อาจเกิดขึ้น 
รวมทั้งสามารถปรับเปลี่ยน 
imaging protocol ได้
อย่างเหมาะสมเมื่อมีปัญหา 

 

- ให้คำปรึกษาและแนะนำที่
สำคัญครบถ้วน สามารถ
แนะนำทางเลือกอื่นในการ
ตรวจวินิจฉัย รวมทั้ง
สามารถอธิบาย
ภาวะแทรกซ้อนหรือ
ปัญหาที่อาจเกิดขึ้น 

 

- สามารถจดัการแกไ้ข
ปัญหาและภาวะ 
แทรกซ้อนไดเ้หมาะสม 
พร้อมแจ้งและรายงานสิ่งที่
เกิดขึ้นเพื่อป้องกันการเกิด
ซ้ำในอนาคต 
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Interpret examination and formulate diagnosis 
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 

- สามารถบรรยายลักษณะ
ความผิดปกติที่ตรวจพบได้ 
แต่ยังไม่ครบถ้วน หรือต้อง
ปรับปรุง รวมทั้งไม่
สามารถให้ความเห็นถึงผล
การวินิจฉัยและการจำแนก
วินิจฉัยโรคอยา่งถูกต้อง   

- สามารถบรรยายลักษณะ
ความผิดปกติที่ตรวจพบได้
ดี แต่ไมส่ามารถให้ความ 
เห็นถึงผลการวินิจฉัยและ
การจำแนกวินิจฉัยโรค
อย่างถูกต้อง   

- สามารถบรรยายลักษณะ
ความผิดปกติที่ตรวจพบได้
ดี และสามารถให้ความ 
เห็นถึงผลการวินิจฉัยและ
การจำแนกวินิจฉัยโรคได้
ถูกต้อง แต่ไม่ยังสามารถ
ลำดับความสำคญัก่อนหลัง  

- สามารถบรรยายลักษณะ
ความผิดปกติที่ตรวจพบได้
ด ีและให้ความเห็นถึงผล
การวินิจฉัยและการจำแนก
วินิจฉัยโรคได้ถูกต้องและ
ให้ลำดับความสำคญั
ก่อนหลังได ้

EPA 2. Recommend appropriate procedures and implement management plan 

Consultation and recommendation 
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 

- ให้คำปรึกษาและแนะนำที่
สำคัญเกี่ยวกับการทำ
หัตถการไม่ครบถ้วน 

 
 

- ให้คำปรึกษาและแนะนำที่
สำคัญ ข้อดี ข้อเสีย ข้อ
บ่งช้ีเกี่ยวกับการทำ
หัตถการได้ครบถ้วน 

- ให้คำปรึกษาและแนะนำที่
สำคัญ ข้อดี ข้อเสีย ข้อ
บ่งช้ีเกี่ยวกับการทำ
หัตถการได้ครบถ้วน และ
สามารถแนะนำทางเลือก
อืน่ในการรักษาได ้

- ให้คำปรึกษาและแนะนำที่
สำคัญ ข้อดี ข้อเสีย ข้อ
บ่งช้ีเกี่ยวกับการทำหัตถ-
การไดค้รบถ้วน สามารถ
แนะนำทางเลือกอื่นในการ
รักษาได้ และสามารถ
อธิบายภาวะแทรกซ้อน
จากการทำหัตถการได ้

Implement management plan 
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 

- ไม่ทราบขั้นตอนการ
เตรียมผู้ป่วยเพื่อทำหัตการ
อย่างเหมาะสม หรือไม่
ครบถ้วน  

 
 
 
 

- เตรียมอุปกรณ์และ
เครื่องมือพ้ืนฐาน ยาและ
เภสัชภณัฑส์ำหรับทำ
หัตถการไม่เหมาะสม 
หรือไม่ครบถ้วน 

- ทราบขั้นตอนการเตรียม
ผู้ป่วยเพื่อทำหัตการอย่าง
เหมาะสมและครบถ้วน 

 
 
 
 
 

- เตรียมอุปกรณ์และ
เครื่องมือพ้ืนฐาน ยาและ
เภสัชภณัฑส์ำหรับทำ
หัตถการได้เหมาะสมและ
ครบถ้วน 

- เตรียมผู้ป่วยก่อนทำ
หัตถการได้เหมาะสมและ
ครบถ้วน แต่ไม่ทราบข้อ
ควรระวัง ภาวะแทรกซ้อน 
หรือปัญหาที่อาจเกิดขึ้น 

 
 
 

- เตรียมอุปกรณ์และ
เครื่องมือพ้ืนฐาน ยาและ
เภสัชภณัฑส์ำหรับทำ
หัตถการได้เหมาะสมและ
ครบถ้วน แต่ไม่สามารถ
อธิบายข้อดี ข้อเสีย และ
ทางเลือกอื่นในการรักษา 

- เตรียมผู้ป่วยก่อนทำ
หัตถการได้เหมาะสมและ
ครบถ้วน ทราบข้อควร
ระวัง รวมทั้งเตรียมตัว
สำหรับการแก้ปัญหาหรือ
ภาวะแทรกซ้อนท่ีอาจ
เกิดขึ้น 

 

- เตรียมอุปกรณ์และ
เครื่องมือพ้ืนฐาน ยาและ
เภสัชภณัฑส์ำหรับทำ
หัตถการได้เหมาะสมและ
ครบถ้วน รวมทั้งสามารถ
อธิบายข้อดี ข้อเสีย และ
ทางเลือกอื่นในการรักษา 
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EPA 3. Obtain informed consent and prepare pre-procedural management 

Obtain informed consent 
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 

- ขอให้ผู้ป่วยเซ็นใบยินยอม
เลย โดยไม่ได้อธิบาย หรือ
อธิบายไม่ถูกต้องเหมาะสม 

- อธิบายถึงข้อบ่งช้ีของการ
ตรวจ แล้วจึงขอให้ผู้ป่วย
เซ็นใบยินยอม 

- อธิบายถึงข้อบ่งช้ี ความ
เสี่ยง และประโยชน์ท่ี
ผู้ป่วยจะไดร้ับการตรวจ 
แล้วจึงขอให้ผู้ป่วยเซ็นใบ
ยินยอม 

- อธิบายถึงข้อบ่งช้ี ความ
เสี่ยง และประโยชน์ท่ี
ผู้ป่วยจะไดร้ับการตรวจ 
และทางเลือกอื่น แล้วจึง
ขอให้ผู้ป่วยเซ็นใบยินยอม 

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

- เตรียมผู้ป่วยก่อนทำ
หัตถการได้ไม่เหมาะสม 
หรือไม่ครบถ้วน 

- เตรียมผู้ป่วยก่อนทำ
หัตถการได้เหมาะสม และ
ครบถ้วน 

- เตรียมผู้ป่วยก่อนทำ
หัตถการได้เหมาะสม และ
ครบถ้วน แต่ทราบข้อควร
ระวัง ภาวะแทรกซ้อน 
หรือปัญหาที่อาจเกิดขึ้น 

 

- เตรียมผู้ป่วยก่อนทำหัตถ-
การไดเ้หมาะสมและครบ 
ถ้วน ทราบข้อควรระวัง
และเตรียมตัวสำหรับการ
แก้ปัญหาหรือภาวะ 
แทรกซ้อนท่ีอาจเกิดขึ้น 

EPA 4. Accomplish interventional procedures and post-procedural care 

Accomplish interventional procedures 
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 

- ไม่สามารถทำหัตการได้
เองภายใต้การแนะนำของ
อาจารย์อย่างใกล้ชิด 

- ขณะทำหัตถการ ไม่
สามารถให้คำแนะนำ
สำหรับการตรวจเพิ่มเติม 
หรือหัตการอย่างอ่ืนท่ี
จำเป็นได้อย่างเหมาะสม 

 

 

- ไม่ตระหนักถึงสถานการณ์
และปัญหา 
(complications) ที่
เกิดขึ้นขณะทำหัตถการ 

- สามารถทำหตัถการได้เอง
ภายใต้การชี้แนะของ
อาจารย์อย่างใกล้ชิด 

- ขณะทำหัตถการ สามารถ
ให้คำแนะนำสำหรับการ
ตรวจเพิ่มเติม หรือหัตการ
อย่างอื่นที่จำเป็นได้แต่ไม่
เหมาะสม หรือไม่ครบถ้วน 

 

 

- ตระหนักถึงปัญหาที่
เกิดขึ้น แต่ไม่สามารถบอก
วิธีแก้ไขปัญหา หรือต้อง
ได้รับการแนะนำและ
ควบคุมของอาจารย์อย่าง
ใกล้ชิด 

- สามารถทำหตัถการได้เอง
โดยมีอาจารย์ให้ความ
ช่วยเหลือเมื่อต้องการ 

- ขณะทำหัตถการ สามารถ
ให้คำแนะนำและทำหัตถ-
การเพิ่มเติมที่จำเป็นได้
เหมาะสม แตไ่มส่ามารถ
บอกเหตุผล ข้อดีหรือ
ข้อเสียและทางเลือกอื่นใน
การรักษา 

- ตระหนักถึงปัญหาที่
เกิดขึ้น สามารถเตรียมการ
การป้องกัน และ/หรือ
รักษาภาวะแทรกซ้อนได้
อย่างเหมาะสม โดยอาจขอ

- สามารถทำหตัถการได้เอง
และควบคมุผู้ที่มี
ประสบการณ์น้อยกว่า 

- ขณะทำหัตถการ สามารถ
ให้คำแนะนำและทำหัตการ
เพิ่มเตมิที่จำเป็นได้
เหมาะสม พร้อมระบุ
เหตุผล ข้อดีหรือข้อเสีย 
และทางเลือกในการรักษา 

 

- ตระหนักถึงปัญหาที่
เกิดขึ้น สามารถเตรียมการ
การป้องกัน และ/หรือ
รักษาภาวะแทรกซ้อนจาก
หัตการทางรังสรี่วมรักษา
ของลำตัวไดเ้อง และ
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หรือไม่ขอคำช้ีแนะจาก
อาจารย ์

สามารถให้การช้ีแนะหรือ
ควบคุมผู้ที่มีประสบการณ์
น้อยกว่าได ้

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

- ไม่สามารถดูแลผู้ป่วย หรือ
ตระหนักถึงผลข้างเคียงที่
อาจเกิดขึ้นต่อผูป้่วย
ภายหลังการทำหัตถการ 

- ตระหนักถึงผลข้างเคียงที่
อาจเกิดขึ้นต่อผูป้่วย
ภายหลังการทำหัตถการ 
แต่ไมส่ามารถบอกขั้นตอน
การเฝา้ระวังและวิธีแก้ไข
ปัญหา หรือต้องได้รับการ
แนะนำและควบคุมของ
อาจารย์อย่างใกล้ชิด 

 

- ตระหนักถึงผลข้างเคียงที่
อาจเกิดขึ้นต่อผูป้่วย
ภายหลังการทำหัตถการ 
สามารถเตรียมการการ
ป้องกัน และ/หรือให้การ
ดูแลรักษาได้อยา่ง
เหมาะสม โดยอาจขอ
หรือไม่ขอคําช้ีแนะจาก
อาจารย ์

- ตระหนักถึงผลข้างเคียงที่
อาจเกดิขึ้นต่อผูป้่วย
ภายหลังการทำหัตถการ 
สามารถเตรียมการการ
ป้องกัน และ/หรือให้การ
ดูแลรักษาไดเ้องอย่าง
เหมาะสม และสามารถให้
การชี้แนะหรือควบคมุผู้ที่มี
ประสบการณ์น้อยกว่าได ้

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

Written reports 
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 

- มีการรายงานผลไม่
สอดคล้องกับท่ีได้ทบทวน
ฟิล์ม (review) กับอาจารย์
บางส่วน แต่มีความสำคญั
และมผีลกระทบต่อการ
รักษาผู้ป่วย 

- มีการรายงานผลไม่
สอดคล้องกับท่ีได้ทบทวน
ฟิล์ม (review) กับอาจารย์
บางส่วน แต่ไมม่ีผลต่อการ
รักษาผู้ป่วย 

- มีการรายงานผล
สอดคล้องกับท่ีได้ทบทวน
ฟิล์ม (review) กับอาจารย์ 
แต่ผลรายงานฟลิ์มยังใช้
ภาษาไดไ้ม่กระชับ/ยังต้อง
ปรับปรุง 

- มีการรายงานผล
สอดคล้องกับท่ีได้ทบทวน
ฟิล์ม (review) กับอาจารย์
และใช้ภาษาได้ถูกต้อง 
กระชับ 

Present oral 
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 

- ไม่สื่อสารกับผู้ป่วยและ
ญาต ิ

 

- ไม่สื่อสารกับอาจารยผ์ู้
ควบคุมการตรวจ และ
แพทย์ท่ีเกี่ยวข้อง 

- สื่อสารกับผู้ป่วยด้วยภาษา 
หรือใจความที่ไม่ถูกต้อง
เหมาะสม 

- สื่อสารกับอาจารยผ์ู้
ควบคุมการตรวจ และ
แพทย์ท่ีเกี่ยวข้องได้แต่ไม่
ชัดเจน 

- สื่อสารกับผู้ป่วยอย่างถูก 
ต้องเหมาะสม แตไ่ม่แสดง
ถึงความเห็นอกเห็นใจ 

- สื่อสารกับอาจารยผ์ู้
ควบคุมการตรวจ และ
แพทย์ท่ีเกี่ยวข้องได้ดีเป็น
ส่วนใหญ ่

- สื่อสารกับผู้ป่วยอย่าง
เหมาะสม และแสดงให้เห็น
ถึงความเห็นอกเห็นใจ 

- สื่อสารกับอาจารยผ์ู้
ควบคุมการตรวจ และ
แพทย์ท่ีเกี่ยวข้องได้ดี 
ชัดเจนและถูกต้อง
ตลอดเวลา 
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EPA 6. Collaborate as a member of an interprofessional team 
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 

- ไม่สื่อสารกับผู้ร่วมงาน 
และแพทย์ท่ีเกี่ยวข้อง 

 

 

- ไม่รับผิดชอบในหน้าท่ี ท่ี
ได้รับมอบหมาย 

 

- สื่อสารกับผู้ร่วมงาน 
แพทย์ท่ีเกี่ยวข้องได้แต่ไม่
ชัดเจน 

 

- รับผิดชอบในหน้าท่ี ท่ี
ได้รับมอบหมาย แต่ไม่ทัน
กำหนดเวลา หรือทำให้เกดิ
ความล่าช้าที่มผีลกระทบ
ต่อการรักษาผู้ป่วย 

- สื่อสารกับผู้ร่วมงาน และ
แพทย์ท่ีเกี่ยวข้องได้ดีเป็น
ส่วนใหญ ่

 

- รับผิดชอบในหน้าท่ี ท่ี
ได้รับมอบหมาย แต่มีความ
ล่าช้าที่ไมม่ีผลกระทบ
สำคัญต่อการรักษาผู้ป่วย 

- สื่อสารกับผู้ร่วมงาน และ
แพทย์ท่ีเกี่ยวข้องได้ดี 
ชัดเจนและถูกต้อง
ตลอดเวลา 

- รับผิดชอบในหน้าท่ี ที่
ได้รับมอบหมายอย่างเต็มที่ 
และตรงต่อเวลา 
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ภาคผนวก 4.2  
เนื้อหาของการฝึกอบรม/หลักสูตร 

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

 1) Vascular imaging 

Medical knowledge Must know 
Vascular anatomy • Normal vascular anatomy 

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

1.1) Non-invasive vascular imaging  
1.1.1) Doppler ultrasound 
1.1.2) CTA  
1.1.3) MRA  

1.2) Diagnostic angiography      
1.2.1) Digital subtraction angiogram: basic equipment and imaging technique  
1.2.2) Patient preparation and patient care 

Medical knowledge Must know 

Doppler ultrasound 
 

Noncomplicated diseases: Deep venous thrombosis, Renal artery 
stenosis, Transplanted renal artery, Trauma, Aneurysm, Peripheral 
arterial disease 

Complicated diseases: Vasculitis, Budd-Chiari disease, Liver 
transplantation, Portal hypertension, Vascular malformation, 
Hemodialysis access (AVF, AVBG), Popliteal aneurysm, Venous 
insufficiency 

CTA and MRA Noncomplicated diseases: Deep venous thrombosis, Renal artery 
stenosis, Transplanted renal artery, Trauma, Aneurysm, Acute aortic 
syndrome, Aortic dissection, IMH, PAU, Vascular compression 
syndrome, Peripheral arterial disease 

Complicated diseases: Budd-Chiari disease, Endoleak, Bypass graft 
patency, Liver transplantation, Vasculitis, Non atherosclerotic 
inflammatory disease, Vascular malformation, Hemodialysis access 
(AVF, AVBG), Popliteal aneurysm, Other visceral artery stenoses, Venous 
insufficiency  



เกณฑ์หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านอนุสาขารังสีร่วมรักษาของลำตัว ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ฉบบั พ.ศ.2562 58 

โดยระดับศักยภาพโดยรวม แบ่งเป็น 
ระดับท่ี 1: สามารถปฏิบัติงานในการเลือก imaging protocol การใช้ contrast agent ให้การวินิจฉัย
หรือวินิจฉัยแยกโรคได้อย่างเหมาะสม ภายใต้การควบคุมของอาจารย์อย่างใกล้ชิด 
ระดับที่ 2: สามารถปฏิบัติงานในการเลือก imaging protocol การใช้เครื่องมือและ contrast agent 
ให้การวินิจฉัยหรือวินิจฉัยแยกโรคได้อย่างเหมาะสม ภายใต้การชี้แนะของอาจารย์ 
ระดับท่ี 3: สามารถปฏิบัติงานในการเลือก imaging protocol การใช้เครื่องมือและ contrast ให้การ
วินิจฉัยหรือวินิจฉัยแยกโรคได้อย่างเหมาะสม โดยอาจขอหรือไม่ขอคําชี้แนะจากอาจารย์ 
ระดับท่ี 4: สามารถปฏิบัติงานในการเลือก imaging protocol การใช้เครื่องมือและ contrast ให้การ
วินิจฉัยหรือวินิจฉัยแยกโรคได้อย่างเหมาะสมสามารถปฏิบัติงาน และให้การวินิจฉัยหรือวินิจฉัยแยก
โรคได้เอง และสามารถให้การชี้แนะหรือควบคุมผู้ที่มีประสบการณ์น้อยกว่าได้   

2) โรคหรือภาวะของหลอดเลือดต่างๆ ที่สำคัญ  

System Diseases or abnormal conditions 

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

Peripheral Arterial occlusive disease 
Vascular injury 
Vascular malformation 
Vasculitis  

Aortic disease Aortic aneurysm 
Endoleak 
Dissection 
Takayasu 

Venous disease Thrombosis 
Venous shunt 
May-Thurner disease 
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2 ความรู้ที ่เกี ่ยวกับเครื่องมือ อุปกรณ์ และเภสัชภัณฑ์ที่เกี ่ยวข้องทางรังสีรังสีร่วมรักษาของลำตัว 
(common equipment and medicines in interventional radiology)     
1) Imaging guidance: fluoroscopy, ultrasound, CT    
2) Vascular intervention: catheters, guide wires, embolic materials, balloon catheters, 

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

catheters), biopsy devices, ablation devices  

Imaging guidance Fluoroscopy 
Ultrasound 
CT  

Vascular intervention Catheters 
Guide wires 
Embolic materials 
Balloon catheters 
Stents 
Thrombolytic agents 
Prophylactic antibiotics 
Anticoagulation  
Nonsteroidal anti-inflammatory drugs and opioids  
Sedation and analgesia 
Chemotherapy agent 
Drug reverse effect of opioids 
Sclerotherapy agents 
Vasodilator agents 
Vasoconstrictor agents 
Antiemetics  
Bowel antiperistalsis agents 
Central line catheter 
Closure devices 

Non-vascular intervention Needles 
Drainage catheters 
Ablation devices  
Biopsy devices  
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3 หัตถการทางรังสีรังสีร่วมรักษาของลำตัวต่างๆ ที ่สำคัญ รวมทั้ง anatomy, basic principles, 
indications, contraindications และ complications  
1) Vascular interventional procedures 

 1.1) Arterial system 
1.1.1) Visceral 
1.1.2) Peripheral 
1.1.3) Aortic intervention 

1.2) Venous system 
1.2.1) Central venous catheters 
1.2.2) Venous interventions 
1.2.3) Hemodialysis access interventions 

2) Non-vascular interventional procedure 
2.1) Percutaneous aspiration and biopsy 
2.2) Percutaneous drainage 
2.3) Biliary intervention 
2.4) Percutaneous tumor ablation 

System Procedures ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 
ระดับศักยภาพ ระดับศักยภาพ 

Arterial Visceral Chemoembolization of hepatic 
tumor 

4 4-5 

DEB-TACE 1 2 
Radioembolization of liver 
tumor 

1 2 

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

3 4 

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

3 4 

Partial splenic embolization for 
hypersplenism 

1 2-3 

Uterine fibroid embolization 1 1 
Renal tumor embolization  1 2 
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Angioplasty (celiac, SMA, renal 
artery) 

1 2 

Angioplasty (portal vein, 
hepatic vein) 

1 2 

Vascular malformation (renal, 
pelvic, etc.) 

1 2 

Pulmonary angiogram and 
procedures (AVM, Pulmonary 
embolism) 

1 1 

Peripheral Arteriogram 3 4 
Balloon angioplasty 1 2 
Endovascular stent 1 2 
Thrombolysis 1 1 
Mechanical thrombectomy 1 1 
Atherectomy 1 1 
Embolization-Trauma 2 3 
Embolization-Non-trauma 1 2 

Aortic Aortogram 3 4-5 
Thoracic aortic stent graft 1 1 
Abdominal aortic stent graft 1 1 
Embolization of endoleak  1 2 

Venous Central 
venous 
catheters 

Double lumen 4 4-5 
Tunneled-dialysis catheter 2 4 
Venous port 1 3 
PICC 2 4 

Venous 
intervention 

IVC filter insertion   1 3 
IVC filter retrieval 1 1 
Foreign body retrieval 1 1 
Transjugular Intrahepatic 
Portosystemic Shunt (TIPS) 

1 1 

Portal vein embolization (PVE) 2 3 
Transjugular liver biopsy 1 1 
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Hepatic venous pressure 
gradient measurement 

1 1 

Adrenal venous sampling (AVS) 2 3-4 
Hemodialysis 
access 
intervention 

Venoplasty-balloon 2 3 
Venous stent 1 3 
Mechanical thrombectomy  1 1 
Thrombolysis and infusion 
therapy 

1 1 

System Procedures ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 

ระดับศักยภาพ ระดับศักยภาพ 
Non-
vascular 

Biopsy, FNA Fluoroscopy guidance 1 3 
Ultrasound guidance 3 5 
CT guidance 3 5 

Percutaneous drainage 3 4 
Percutaneous nephrostomy 1 3 
Biliary 
intervention 

PTBD 2 4 
Biliary stent 1 2 
Cholangioplasty 1 2 
Percutaneous 
Cholecystostomy 

3 4 

Tumor 
ablation 

Alcohol injection 1 3 
RFA, MWA 2 3-4 
Cryoablation 1 1 
IRE 1 1 

Lymphatic Lymphangiography 1 1 
Thoracic duct embolization 1 1 

โดยศักยภาพโดยรวม แบ่งเป็น  
ระดับท่ี 1: หัตถการที่ควรรู้จัก หรือเคยเป็นผู้สังเกตการณ์เท่านั้น ไม่จำเป็นต้องปฏิบัติได้  
ระดับท่ี 2: หัตถการที่สามารถปฏิบัติได้ภายใต้การดูแลอย่างเต็มที่ 
ระดับท่ี 3: หัตถการที่สามารถปฏิบัติได้ภายใต้การกำกับดูแล 
ระดับท่ี 4: หัตถการที่สามารถปฏิบัติได้โดยไม่ต้องกำกับดูแล 
ระดับท่ี 5: หัตถการที่สามารถกำกับดูแลผู้อ่ืนปฏิบัติได้ 
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3) Complications of interventional procedure 
3.1) Arterial system 
3.2) Venous system 
3.3) Non-vascular  

System 
 ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 

ระดับ
ศักยภาพ 

ระดับ
ศักยภาพ 

Arterial Common 
complications 

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

2 4 

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

2 3 

Remote  
  

Distal embolization 1 2 
Contrast/drug allergic reaction 2 4 
Vagovagal reflex 1 3 
Renal dysfunction (contrast-
induced nephropathy) 

2 4 

 Procedure Complications ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 
ระดับ

ศักยภาพ 
ระดับ

ศักยภาพ 
Specific 
complications 
of visceral 
interventional 
procedures 

Chemoembolization 
of hepatic tumor, 
DEB-TACE 

Post embolization syndrome 2 3-4 
Liver infection/abscess 1 3 
Biliary complication/ biloma/ 
stricture 

1 2 

Liver dysfunction/failure 1 2 
Pulmonary oil embolism 1 2 
Non target embolization 1 2 

Radioembolization 
of liver tumor 

Radiation pneumonitis 1 1 
Radiation gastritis, enteritis 1 1 

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

Non target embolization 1 2 
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Non-traumatic 
embolization: GI 
bleeding 

Non target embolization 1 2 

Non-traumatic 
embolization: 
Hemoptysis 

Non target embolization 1 2 
Transverse myelitis 1 1 

Other non- 
traumatic 
embolization 

Non target embolization 1 2 

Partial splenic 
embolization for 
hypersplenism 

Splenic infection/abscess 1 1 

Uterine fibroid 
embolization 

Post procedural pain (pelvic 
pain) 

1 1 

Ovarian dysfunction 1 1 
Renal tumor 
embolization  

Non target embolization 1 1 

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

During procedural pain 1 3 
Balloon rupture 1 2 
Stent displacement/ 
migration 

1 2 

In-stent restenosis or 
thrombosis 

1 2 

Vascular 
malformation 
(renal, pelvic, etc.) 

Non target embolization 1 1 

Pulmonary 
angiogram and 
procedures (AVM, 
Pulmonary 
embolism) 

Non target embolization 1 1 
Cardiovascular complication 1 1 

 Procedure Complications ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 
ระดับ

ศักยภาพ 
ระดับ

ศักยภาพ 
Specific 
complications 
of peripheral 

Arteriogram Dissection, embolism, 
vasospasm 

2 3 

Balloon 
angioplasty 

Dissection, embolism, 
vasospasm, ruptured balloon, 
ruptured artery 

1 2 
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interventional 
procedures 

Endovascular stent Migration, acute thrombosis 1 2 
Thrombolysis Local bleeding, distant 

bleeding, embolism 
1 1 

Mechanical 
thrombectomy 

Distal embolism, vessel wall 
injury, hemoglobinuria 

1 1 

Atherectomy Distal embolism 1 1 
Embolization-
Trauma 

Non-target embolization 2 2 

Embolization-Non-
Trauma 

Non-target embolization 2 2 

 Procedure Complications ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 
ระดับ

ศักยภาพ 
ระดับ

ศักยภาพ 

Specific 
complications 
of aortic 
interventional 
procedures 

Aortogram Dissection, embolism 2 3 
Thoracic aortic 
stent graft 

Migration, acute thrombosis 1 1 

Abdominal aortic 
stent graft 

Migration, acute thrombosis, 
visceral organ ischemia 

1 1 

Embolization of 
endoleak  

Non-target embolization 1 2 

Venous  Procedure Complications ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 
ระดับ

ศักยภาพ 
ระดับ

ศักยภาพ 
Central 
venous 
catheters 

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

2 4 
Tunneled-dialysis 
catheter 
Venous port 
PICC 

Venous 
intervention 

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

2 3 
IVC Filter Retrieval 
Foreign body 
retrieval 
Transjugular 
Intrahepatic 
Portosystemic 
Shunt (TIPS) 

Bleeding, hematoma 
Cardiac arrythmia 
Venous injury / thrombosis 

2 3 

Portal vein 
embolization (PVE) 

Bleeding, hematoma 
Arterial injury, Non-target 
embolization  

2 3 
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Transjugular liver 
biopsy 

Bleeding, hematoma 
Cardiac arrythmia 
Venous injury/thrombosis 

2 3 

Hepatic venous 
pressure gradient 
measurement 

Bleeding, hematoma 
Cardiac arrythmia 
Venous injury/thrombosis 

2 3 

Adrenal venous 
sampling (AVS) 

Bleeding, hematoma 
Venous injury  

2 3 

Hemodialysis 
access 
intervention 

Venoplasty-
balloon 

Bleeding, hematoma, venous 
injury 

1 2 

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

1 2 

Mechanical 
Thrombectomy  

Bleeding, hematoma, venous 
injury, emboli, cardiac 
arrythmia 
 

1 
 

1 

Thrombolysis and 
infusion therapy 

Nonvascular procedure 
ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 

ระดับ
ศักยภาพ 

ระดับ
ศักยภาพ 

Common 
complications 

Puncture site 
Hematoma, Bleeding, Pseudoaneurysm 

2 4 

 Procedure Complications ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 
ระดับ

ศักยภาพ 
ระดับ

ศักยภาพ 

Specific complications 
of visceral 
interventional 
procedures 

Tumor 
ablation 

Post ablation syndrome 1 3 
Liver infection/abscess 1 3 
Biliary complication, biloma 1 2 
Vascular injury 1 2 
Adjacent organ injury: stomach, 

bowel, gallbladder, diaphragm, 

lung, etc.  

1 2 

Skin burn 1 3 
Pneumothorax, pleural effusion 1 3 
Tumor seeding 1 2 
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Percutaneous 
drainage: 
abscess 
drainage, 
biliary 
drainage, 
cholecystosto
my  

Sepsis 1 3 
Post procedural pain 1 3 
Catheter malfunction: clogging, 
dislodgement, leakage 

1 3 

Percutaneous 
biopsy 

Pneumothorax, hemothorax 1 3 
Pulmonary air embolism 1 2 
Vascular injury 1 2 

โดยระดับศักยภาพแบ่งเป็น 
ระดับท่ี 1: มีความรู้พ้ืนฐานของข้อเสีย อันตราย และภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นจากหัตการทางรังสี

ร่วมรักษาของลำตัว 
ระดับที่ 2: ตระหนักถึงปัญหาและภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการตรวจทางรังสีร่วมรักษา

ของลำตัวของลำตัว และรักษาภาวะแทรกซ้อนภายใต้การควบคุมของอาจารย์อย่างใกล้ชิด  
ระดับที่ 3: สามารถเตรียมการการป้องกัน และ/หรือรักษาภาวะแทรกซ้อนจากหัตการทางรังสีร่วม

รักษาของลำตัวได้อย่างเหมาะสม โดยอาจขอหรือไม่ขอคําชี้แนะจากอาจารย์ 
ระดับที่ 4: สามารถเตรียมการการป้องกัน และ/หรือรักษาภาวะแทรกซ้อนจากหัตการทางรังสีร่วม

รักษาของลำตัวได้เอง และสามารถให้การชี้แนะหรือควบคุมผู้ที่มีประสบการณ์น้อยกว่าได้  
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ภาคผนวก 4.3  
ความรู้ด้านบูรณาการทั่วไป 

เนื้อหาวิชาเป็นความรู้ที่บูรณาการศาสตร์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพเวชกรรมและการ
บริการทางการแพทย์ด้านรังสีวิทยา ตลอดจนความรู้ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่เสริมสร้างปัญญา เจต
คติและความเข้าใจต่อเพ่ือนมนุษย์และสังคม ยกตัวอย่างเนื้อหาวิชา ดังนี้ 

1. ความรู้ด้านกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

1.1 หลักกฎหมายทั่วไป ประมวลกฎหมายอาญา ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 

1.2 พระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรมพ.ศ. 2525 
1.3 พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติพ.ศ. 2550 ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2553 
1.4 พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 
1.5 พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 ฉบับที่ 2 แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2541 
1.6 พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 
1.7 พระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. 2551 
1.8 พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2547 
1.9 ข้อบังคับและประกาศของแพทยสภา 
1.10 ประกาศสิทธิของผู้ป่วย สิทธิเด็ก สิทธิของผู้พิการและทุพพลภาพและสิทธิมนุษยชน 

2. ความรู้ด้านเวชสารสนเทศและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
2.1 ความรู้พื้นฐานด้านเวชสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับรังสีวิทยา 
2.2 กฎหมายด้านเวชสารสนเทศ 

- พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์พ.ศ. 2544 
- พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 

3. ความรู้ด้านความปลอดภัยของผู้ป่วย 
3.1 เนื้อหาหลักสูตรอ้างอิงจาก WHO patient safety curriculum guide  

4. ความรู้ด้านการจัดการด้านคุณภาพ 
4.1 Hospital accreditation 
4.2 JCI 

5. ความรู้ด้านการจัดการความเสี่ยงเมื่อเกิดปัญหาทางการแพทย์ 
5.1 Risk management 
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6. ความรู้ด้านมาตรฐานรหัสทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับรังสีวิทยา 
6.1 ICD 10-TM 

7. ความรู้ด้านมาตรฐานสากลที่เกี่ยวกับรังสีวิทยา 
7.1 DICOM 
7.2 PACS 
7.3 HL7 
7.4 Radiation protection 
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ภาคผนวก 4.4 
การวัดและประเมินผลระหว่างการฝึกอบรมของแต่ละชั้นปี 

 

  สามารถทำได้โดย 

1) ประเมินสมรรถนะ EPA  
- ประเมินโดยอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรมอย่างน้อย 2 ท่าน ทุก 12 สัปดาห์ ระหว่างการฝึกอบรม 
- End-of-year global assessment  

(เกณฑ์การเลื่อนชั้นตามมิติการประเมินระหว่างการฝึกอบรมของแต่ละชั้นปี)  

2) ประเมิน workplace based assessment  
- Direct observation of procedural skills สำหรับหัตถการทางรังสีรังสีร่วมรักษาของลำตัว 
(ภาคผนวก 5.3: แบบประเมิน IR-DOPS) 
- Mini-Clinical Evaluation Exercise (Mini-CEX) (ภาคผนวก 5.2: แบบประเมิน Mini-CEX) 

2.1 Evaluation form for vascular CTA, MRA and Color Doppler Ultrasound 
2.2 Evaluation form for vascular interventional radiology 
2.3 Evaluation form for non-vascular interventional radiology  

Procedure ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 

1. Vascular Imaging (CDUS, CTA, MRA) 

Noncomplicated disease* Level 4 อย่างน้อย 1 ครั้ง  

Complicated disease* Level 4 อย่างน้อย 1 ครั้ง 

2. Vascular Intervention 

TACE Level 4 อย่างน้อย 2 ครั้ง  

Central Venous Catheter Level 4 อย่างน้อย 1 ครั้ง  

Visceral Arterial Intervention Level 4 อย่างน้อย 1 ครั้ง 

Venous Intervention Level 4 อย่างน้อย 1 ครั้ง 

3. Nonvascular Intervention 

Biopsy or FNA Level 4 อย่างน้อย 2 ครั้ง  

Percutaneous Drainage Level 4 อย่างน้อย 2 ครั้ง  

Biliary Intervention Level 4 อย่างน้อย 1 ครั้ง 

Tumor Ablation Level 4 อย่างน้อย 1 ครั้ง 
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* รายละเอียด noncomplicated และ complicated disease ใน Vascular Imaging 

Doppler ultrasound 
 

Noncomplicated diseases: Deep venous thrombosis, Renal artery stenosis, 
Transplanted renal artery, Trauma, Aneurysm, Peripheral arterial disease 

Complicated diseases: Vasculitis, Budd-Chiari disease, Liver transplantation, 
Portal hypertension, Vascular malformation, Hemodialysis access (AVF, 
AVBG), Popliteal aneurysm, Venous insufficiency 

CTA and MRA Noncomplicated diseases: Deep venous thrombosis, Renal artery stenosis, 
Transplanted renal artery, Trauma, Aneurysm, Acute aortic syndrome, 
Aortic dissection, IMH, PAU, Vascular compression syndrome, Peripheral 
arterial disease 

Complicated diseases: Budd-Chiari disease, Endoleak, Bypass graft patency, 
Liver transplantation, Vasculitis, Non atherosclerotic inflammatory 
disease, Vascular malformation, Hemodialysis access (AVF, AVBG), 
Popliteal aneurysm, Other visceral artery stenoses, Venous insufficiency  

**ระดับศักยภาพโดยรวมอ้างอิงตามภาคผนวก 4.2 

3) Self-assessment and reflections  
4) การประเมินการนำเสนอผลงานวิชาการ 
5) การประเมิน Multisource feedback 
6) Review of reports 
7) Portfolio and logbook  
8) การสอบประเมินเลื่อนชั้นปี จัดเป็นการสอบข้อเขียน multiple-choice question (MCQ)     

- เกณฑ์การสอบผ่านคือร้อยละ 50  
- ถ้าได้คะแนนไม่ถึงร้อยละ 50 ให้สถาบันจัดสอบใหม่ภายใน 1 เดือน  
- ถ้าสอบใหม่ได้คะแนนไม่ถึงร้อยละ 50 ให้ทำรายงานในหัวข้อตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตร

กำหนด  
8) Summative assessment  

- วิธีการสอบ case base discussion เมื่อสิ้นสุดการฝึกอบรมชั้นปี 2  
- เกณฑ์การสอบผ่าน คือร้อยละ 60  
- ถ้าได้คะแนนไม่ถึงร้อยละ 60 ให้สอบใหม่ภายใน 1 เดือน 
- ถ้าสอบใหม่ได้คะแนนไม่ถึงร้อยละ 60 ให้ทำรายงานในหัวข้อตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตร

กำหนด 
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เกณฑ์การให้คะแนนการสอบ summative assessment 

Topic  Score 
1. Image interpretation 30  

2. Applied Problem Solving 30  

3. Interpersonal Competence 20  
4. Knowledge 20  

Summary 100  
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ภาคผนวก 4.5 

เกณฑ์การเลื่อนชั้นตามมิติการประเมินระหว่างการฝึกอบรมของแต่ละชั้นปี 
 

มิติที่ 1  ประเมินสมรรถนะ EPA ตามที่ อฝส.กำหนดโดยอาจารย์  
 ชั้นปีที่ 1 

Level 
ผ่าน/ไม่

ผ่าน 
ชั้นปีที่ 2 
Level 

ผ่าน/ไม่
ผ่าน 

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

3  4  

EPA 2 Recommend appropriate procedures 
and implement management plan 

3  4  

EPA 3 Obtain informed consent and prepare 
pre-procedural management  

3  4  

EPA 4 Accomplish interventional procedures 
and post-procedural care 

3  4  

EPA 5 Present oral and written reports that 
document the procedures 

3  4  

EPA 6 Collaborate as a member of an 
interprofessional team 

3  4  

 และการประเมินระดับศักยภาพโดยรวมผ่านตามเกณฑ์ดังตารางในภาคผนวก 4.4 
 
 
 

มิติที่ 2  การรายงานผลการสอบจัดโดยสถาบัน   

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

Summative assessment   ✓  
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มิติที่ 3  การรายงานประสบการณ์เรียนรู้จากผู้ป่วย Logbook 

System Procedures ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 
จำนวนเคส Requirement จำนวนเคส Requirement 

Arterial Visceral Chemoembolization of 
hepatic tumor 

 20  20 

DEB-TACE  1  1 
Radioembolization of liver 
tumor 

 -  1 

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

 3  3 

Nontraumatic emergency 
patient (GI bleeding, 
hemoptysis, etc.) 

 3  3 

Partial splenic embolization 
for hypersplenism 

 -  1 

Uterine fibroid embolization  -  - 
Renal tumor embolization   -  1 
Angioplasty (celiac, SMA, renal 
artery) 

 -  1 

Angioplasty (portal vein, 
hepatic vein) 

 -  - 

Vascular malformation (renal, 
pelvic, etc.) 

 -  1 

Pulmonary angiogram and 
procedures (AVM, Pulmonary 
embolism) 

 -  1 

Arteriogram  3  5 

Peripheral Balloon angioplasty  1  1 
Endovascular stent  1  1 
Thrombolysis  -  1 
Mechanical thrombectomy  -  1 

Atherectomy  -  - 
Embolization-Trauma  -  1 

Embolization-Non-Trauma  -  1 

Aortic Aortogram  3  5 

Thoracic aortic stent graft  -  1 
Abdominal aortic stent graft  -  1 
Embolization of Endoleak   -  2 
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มิติที่ 3  การรายงานประสบการณ์เรียนรู้จากผู้ป่วย Logbook 

System Procedures ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 
จำนวนเคส Requirement จำนวนเคส Requirement 

Venous Central 
venous 
catheters 

Double lumen  1  2 
Tunneled-dialysis catheter  1  2 
Venous port  -  1 
PICC  1  3 

Venous 
intervention 

IVC filter insertion    -  1 
IVC filter retrieval  -  - 
Foreign body retrieval  -  - 
Transjugular Intrahepatic 
Portosystemic Shunt (TIPS) 

 -  - 

Portal vein embolization (PVE)  1  1 
Transjugular liver biopsy  -  - 
Hepatic venous pressure 
gradient measurement 

 -  - 

Adrenal venous sampling (AVS)  1  1 

Hemodialysis 
access 
intervention 

Venoplasty-balloon  -  3 
Venous stent  -  1 
Mechanical Thrombectomy   -  - 
Thrombolysis and infusion 
therapy 

 -  - 

Non-
vascular 

Biopsy, FNA Fluoroscopy guidance  -  3 
Ultrasound guidance  10  20 
CT guidance  2  5 

Percutaneous drainage  10  20 

Percutaneous nephrostomy  -  - 

Biliary 
intervention 

PTBD  5  10 
Biliary stent  -  1 
Cholangioplasty  -  1 
Percutaneous Cholecystostomy  2  5 

Tumor 
ablation 

Alcohol injection  2  5 
RFA, MWA  5  10 
Cryoablation  -  - 
IRE  -  1 

Lymphatic Lymphangiography  -  - 
Thoracic duct embolization  -  - 



เกณฑ์หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านอนุสาขารังสีร่วมรักษาของลำตัว ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ฉบบั พ.ศ.2562 76 

 
 
 

มิติที่ 5  การร่วมกิจกรรมประชุมวิชาการทางรังสีร่วมรักษาของลำตัว 

 1st year  
(minimum 

requirement) 

จำนวนครั้ง 
ที่ร่วมจริง 

2nd year  
(minimum 

requirement) 

จำนวนครั้ง 
ที่ร่วมจริง 

การประชุมภายในสถาบัน ร้อยละ 80  ร้อยละ 80  

การประชุมที่จัดโดยสมาคม หรือ ราชวิทยาลัยฯ 1  1  
การประชุมระหว่างสถาบัน 2  2  

การประชุมอ่ืนๆ     
 

 

 

 

 

 

มิติที่ 4  การรายงานประสบการณ์วิจัย 

 1st year ทำ/ไม่ทำ 2nd year ทำ/ไม่ทำ 

จัดเตรียมคำถามวิจัยและติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษา ✓    

จัดทำโครงร่างงานวิจัย ✓    

ขออนุมัติจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย และ 
ขอทุนสนับสนุนงานวิจัยจากแหล่งทุนทั้งภายในและ
นอกสถาบัน  

✓    

จัดทำรายงานวิจัยฉบับร่างให้อาจารย์ที่ปรึกษาปรับแก้
ไข 

  ✓  

ส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ต่อสถาบัน เพ่ือส่งต่อไปยัง
ราชวิทยาลัยฯ ให้ 

  ✓  

ทำการประเมินผล สำหรับประกอบคุณสมบัติการเข้า
สอบเพ่ือวุฒิบัตรภาคปฏิบัติขั้นสุดท้าย 

  ✓  

เสนอผลงานวิจ ัยปากเปล่าต ่อราชวิทยาลัย หรือ 
คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯอนุสาขารังสีร่วม
รักษาของลำตัว หรือสมาคมวิชาชีพ            

  ✓  
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มิติที่ 6  การรายงานประสบการณ์เรียนรู้จาก Counselling และ non-technical skills workshop 

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

1. Radiation safety ✓    

2. Infectious control ✓    

3. Contrast media ✓    

4. Effective communication skills ✓    

5. Quality management & 

leadership 
  ✓  

*เกณฑ์การผ่าน/ไม่ผ่านขึ้นกับสถาบันฯ เช่น ผ่านการเรียน, การอบรม หรือการสอบ 

 

 

  

มิติที่ 7  การประเมินสมรรถนะด้าน Professionalism และ interpersonal and communication 
skills โดยอาจารย์และผู้ร่วมงาน (multi-source feedback) 

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

1. Interpersonal skill ✓    

2. Radiation safety ✓    

3. Quality management & leadership   ✓  

4. Cost consciousness medicine   ✓  
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ภาคผนวก 4.6 

แนวทางการร้องเรียนผลการศึกษา หรือผลการสอบสัมภาษณ์ 

  กรณีแพทย์ประจำบ้านอนุสาขารังสีร่วมรักษาของลำตัว มีข้อสงสัยผลการตัดสินคะแนนสอบ ผลการ

ประเมิน หรือกรณีผู้สมัครแพทย์ประจำบ้านอนุสาขารังสีร่วมรักษาของลำตัว มีข้อสงสัยผลการตัดสินคะแนน

สอบสัมภาษณ์ สามารถอุทธรณ์ ผลการสอบ หรือผลการประเมินได้ตามข้ันตอนต่อไปนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***หมายเหตุ ถ้าหากเรื่องพิจารณาเกินขอบเขตอำนาจการพิจารณาของคณะกรรมการสาขารังสีวินิจฉัย ทาง

สาขารังสีวินิจฉัยจะส่งเรื่องไปยังภาควิชา และ/หรือ คณะกรรมการการศึกษาหลังปริญญา เพื่อพิจารณา และ

อาจใช้ระยะเวลานานเกินกำหนด 14 วันในการชี้แจงผล 

 
 
 
 

ผูต้อ้งการอุทธรณ์ ยื่นหนงัสอือุทรณ์ภายใน 30 วนัหลงัประกาศผลสอบ/ผลการประเมนิ 
ผ่านเจา้หน้าทีก่ารศกึษาของภาควชิา 

ฝ่ายการศกึษา สาขารงัสวีนิิจฉยัรบัเรื่องอุทธรณ์ 

ตัง้คณะกรรมการพจิารณาเรื่องอุทธรณ์ 

ชีแ้จงผลการอุทธรณ์ใน 14 วนั 
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ภาคผนวก 5 

แบบฟอร์มการประเมินแพทย์ประจำบ้าน 
อนุสาขารังสีร่วมรักษาของลำตัว คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล พ.ศ. 2562 

5.1 แบบฟอร์มการประเมินตามเกณฑ์หลักสูตรอบรมแพทย์ประจำบ้าน (EPA) 

5.2 แบบประเมิน Mini-Clinical Evaluation Exercise (mini-CEX) 

5.3 แบบประเมิน Interventional Radiology Direct Observation of Procedural Skills (IR-DOPS) 

5.4 แบบประเมินการปฏิบัติงานแพทย์ประจำบ้านอนุสาขาจากหลายแหล่ง (Multisource Feedback) 

5.5 แบบประเมินการนำเสนอผลงานวิชาการของแพทย์ประจำบ้านอนุสาขาฯ 

5.6 แบบฟอร์มติดตามความก้าวหน้าของแพทย์ประจำบ้านอนุสาขาฯ 
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ภาคผนวก 5.1 
แบบฟอร์มการประเมินตามเกณฑ์หลักสูตรอบรมแพทย์ประจำบ้าน (EPA) 

อนุสาขารังสีร่วมรักษาของลำตัว คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล พ.ศ. 2562 

1. Evaluation form for vascular CTA, MRA and color Doppler ultrasound 
2. Evaluation form for vascular interventional radiology 
3. Evaluation form for non-vascular interventional radiology 

Procedure ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 

1. Vascular Imaging (CDUS, CTA, MRA) 

Noncomplicated disease* Level 4 อย่างน้อย 1 ครั้ง  

Complicated disease* Level 4 อย่างน้อย 1 ครั้ง 

2. Vascular Intervention 

TACE Level 4 อย่างน้อย 2 ครั้ง  

Central Venous Catheter Level 4 อย่างน้อย 1 ครั้ง  

Visceral Arterial Intervention Level 4 อย่างน้อย 1 ครั้ง 

Venous Intervention Level 4 อย่างน้อย 1 ครั้ง 

3. Nonvascular Intervention 

Biopsy or FNA Level 4 อย่างน้อย 2 ครั้ง  

Percutaneous Drainage Level 4 อย่างน้อย 2 ครั้ง  

Biliary Intervention Level 4 อย่างน้อย 1 ครั้ง 

Tumor Ablation Level 4 อย่างน้อย 1 ครั้ง 

* รายละเอียด noncomplicated และ complicated disease ใน Vascular Imaging  
ดังตารางในภาคผนวก 4.4 และ ระดับศักยภาพโดยรวมอ้างอิงตามภาคผนวก 4.2 
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ภาคผนวก 5.2 

แบบประเมิน Mini-Clinical Evaluation Exercise (Mini-CEX) 

EVALUATION FORM FOR  
VASCULAR CTA, MRA AND COLOR DOPPLER ULTRASOUND 

- ภายใน 12 เดือนแรกของการฝึกอบรม ต้องได้ผลประเมินได้ระดับศักยภาพอย่างน้อยระดับ 4: 1 ครั้ง ใน
โรคหรือภาวะที่ไม่ซับซ้อนและพบได้บ่อย 

- ภายใน 24 เดือนของการฝึกอบรม ต้องได้ผลประเมินได้ระดับศักยภาพอย่างน้อยระดับ 4: 1 ครั้ง ในโรค
หรือภาวะที่มีความซับซ้อน 

ชื่อแพทย์ประจำบ้านอนุสาขา   ชั้นปีที ่  
วันที ่  Diagnosis   

1. การจัดหาข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญและจำเป็นในการเลือก imaging protocol ของการตรวจให้เหมาะสม
กับผู้ป่วย (EPA-1) 
 1 ประวัติ ตรวจร่างกาย และ Lab ที่สำคัญและจำเป็นไม่ครบถ้วน  
 2 ได้ประวัติ ตรวจร่างกาย และ Lab ที่สำคัญและจำเป็นครบถ้วน  
 3 ได้ประวัติ ตรวจร่างกาย และ Lab ที่สำคัญครบถ้วน แต่ไม่สามารถสรุปปัญหาและข้อควรระวังได้

ครบถ้วน 
 4 ได้ประวัติ ตรวจร่างกาย และ Lab ที่สำคัญครบถ้วน รวมทั้งสามารถสรุปปัญหาและข้อควรระวังได้

ครบถ้วน  

2. การให้คำปรึกษาและแนะนำ (Consultation and recommendation) เกี่ยวกับการตรวจ (EPA-1) 
 1 ให้คำปรึกษาและแนะนำท่ีสำคัญไม่ครบถ้วน 
 2 ให้คำปรึกษาและแนะนำท่ีสำคัญครบถ้วน  
 3 ให้คำปรึกษาและแนะนำท่ีสำคัญครบถ้วน และ สามารถแนะนำทางเลือกอ่ืนในตรวจวินิจฉัยได้ 
 4 ให้คำปรึกษาและแนะนำที่สำคัญครบถ้วน สามารถแนะนำทางเลือกอื่นในการตรวจวินิจฉัยได้  

สามารถอธิบายภาวะแทรกซ้อนจากการตรวจได้ 
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3. การขอความยินยอมจากผู้ป่วยก่อนเข้ารับการตรวจ (EPA-3) 
 1 ขอให้ผู้ป่วยเซ็นใบยินยอมเลย โดยไม่ได้อธิบาย หรืออธิบายไม่ถูกต้องเหมาะสม 
 2 อธิบายถึงข้อบ่งชี้ของการตรวจ แล้วจึงขอให้ผู้ป่วยเซ็นใบยินยอม  
 3 อธิบายถึงข้อบ่งชี้ ความเสี่ยง และประโยชน์ที่ผู้ป่วยจะได้รับการตรวจ  แล้วจึงขอให้ผู้ป่วยเซ็นใบ

ยินยอม  
 4 อธิบายถึงข้อบ่งชี้ ความเสี่ยง และประโยชน์ที่ผู้ป่วยจะได้รับการตรวจ  และทางเลือกอื่น แล้วจึง

ขอให้ผู้ป่วยเซ็นใบยินยอม 

4. การเตรียมผู้ป่วยก่อนได้รับการฉีดสารทึบรังสีเข้าหลอดเลือดดำ (EPA-3) 

 ไม่สามารถประเมินได้ (ในกรณีที่ไม่มีการฉีดสารทึบรังสีเข้าหลอดเลือดดำ) 

 1 ทราบขอ้บ่งชี้ในการฉีด iodinated contrast medium เข้าหลอดเลือด 

 2 ทราบข้อบ่งชี้ ข้อห้ามหรือควรระวังในการฉีด iodinated contrast medium เข้าหลอดเลือด 

 3 ทราบข้อบ่งชี ้ ข้อห้ามหรือควรระวัง และสามารถเตรียมผู ้ป่วยให้พร้อมสำหรับการการฉีด  
iodinated contrast medium เข้าหลอดเลือดได้ 

 4 ทราบข้อบ่งชี้ ข้อห้ามหรือควรระวัง สามารถเตรียมผู้ป่วยให้พร้อม และเลือกชนิดของ iodinated 
contrast medium ที่ใช้ได้เหมาะสม  

5. เลือก imaging protocol และ scanning parameters ในการตรวจ ที่เหมาะสมและได้ประโยชน์อย่าง
สูงสุดกับผู้ป่วย โดยคำนึงถึง อายุ เพศ โรค และ problem lists ของผู้ป่วยกับปริมาณรังสีที่ผู้ป่วยได้รับ 
(EPA-1) 
 1 ไม่ทราบว่าควรเลือกใช้ imaging protocol อะไร  
 2 เลือก imaging protocol ได้ แต่ไม่สามารถบอกเหตุผลที่เลือก  
 3 เลือก imaging protocol ได้ และทราบข้อดีหรือข้อเสีย และปัญหาที่อาจเกิดขึ้น แต่แก้ไขหรือ

ปรับเปลี่ยนไม่ได้  
 4 เลือก imaging protocol ได้ ทราบข้อดี ข้อเสีย และปัญหาที่อาจเกิดขึ้น สามารถปรับเปลี่ยน 

imaging protocol ได้เมื่อมีปัญหาเกิดข้ึนอย่างถูกต้องเหมาะสม 
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6. การรายงานผลถึงลักษณะความผิดปกติที่ตรวจพบ รวมถึงการให้ความเห็น (impression/opinion) ถึง
ผลการวินิจฉัยและการจำแนกวินิจฉัยโรค (EPA-1)  
 1 สามารถบรรยายลักษณะความผิดปกติที่ตรวจพบได้ แต่ยังต้องปรับปรุง 
 2 สามารถบรรยายลักษณะความผิดปกติที่ตรวจพบได้ดี แต่ไม่สามารถให้ความเห็นถึงผลการวินจิฉัย

และการจำแนกวินิจฉัยโรคอย่างถูกต้อง   
 3 สามารถบรรยายลักษณะความผิดปกติที่ตรวจพบได้ดี และสามารถให้ความเห็นถึงผลการวินิจฉัย

และการจำแนกวินิจฉัยโรคได้ถูกต้อง แต่ไมย่ังสามารถลำดับความสำคัญก่อนหลัง   
 4 สามารถบรรยายลักษณะความผิดปกติที่ตรวจพบได้ดี และให้ความเห็นถึงผลการวินิจฉัยและการ

จำแนกวินิจฉัยโรคได้ถูกต้องและให้ลำดับความสำคัญก่อนหลังได ้

7. ให ้คำแนะนำสำหร ับการตรวจเพ ิ ่มเต ิมอย่างอื ่นที ่จำเป ็นได ้ เหมาะสม (recommendation of 
appropriate next steps) (EPA-2) 
 1 ไม่สามารถให้คำแนะนำได ้
 2 ให้คำแนะนำได้ แต่ไม่เหมาะสม หรือไม่ครบถ้วน  
 3 ให้คำแนะนำได้เหมาะสม แต่ไม่สามารถบอกเหตุผล หรือ ข้อดี หรือข้อเสียของการตรวจที่แนะนำ  
 4 ให้คำแนะนำได้เหมาะสม พร้อมระบุเหตุผล หรือ ข้อดี หรือข้อเสียของการตรวจที่แนะนำ 

8. ทักษะด้านการสื่อสารในการรายงานผลที่ถูกต้อง กระชับ เข้าใจง่าย สอดคล้องกับที่ได้ทบทวนฟิล์ม 
(review) กับอาจารย์ (EPA-5) 
 1 มีการรายงานผลไม่สอดคล้องกับที่ได้ทบทวนฟิล์ม (review) กับอาจารย์บางส่วน แต่มีความสำคัญ

และมีผลกระทบต่อการรักษาผู้ป่วย 
 2 มีการรายงานผลไม่สอดคล้องกับท่ีได้ทบทวนฟิล์ม (review) กับอาจารย์บางส่วน แต่ไม่มีผลต่อการ

รักษาผู้ป่วย 
 3 มีการรายงานผลสอดคล้องกับที่ได้ทบทวนฟิล์ม (review) กับอาจารย์ แต่ผลรายงานฟิล์มยังใช้

ภาษาได้ไม่กระชับ/ยังต้องปรับปรุง 
 4 มีการรายงานผลสอดคล้องกับที่ได้ทบทวนฟิล์ม (review) กับอาจารย์และใช้ภาษาได้ถูกต้อง 

กระชับ 

9. การสื่อสารกับผู้ป่วยและญาติ (EPA-5) 
 1 ไม่สื่อสารกับผู้ป่วยหรือญาติ และอาจารย์ผู้ควบคุมการตรวจ 
 2 สื่อสารด้วยภาษา หรือใจความท่ีไม่ถูกต้องเหมาะสม 
 3 สื่อสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสม แต่ไม่แสดงถึงความเห็นอกเห็นใจต่อผู้ป่วย  
 4 สื่อสารกับผู้ป่วยอย่างเหมาะสม และแสดงให้เห็นถึงความเห็นอกเห็นใจต่อผู้ป่วย 
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10. การสื่อสารกับผู้ร่วมงาน อาจารย์ผู้ควบคุมการตรวจ และแพทย์ที่เกี่ยวข้อง (EPA-5, EPA-6) 
 1 ไม่สื่อสารกับผู้ร่วมงาน อาจารย์ผู้ควบคุมการตรวจ และแพทย์ที่เกี่ยวข้อง 
 2 สื่อสารกับผู้ร่วมงาน อาจารย์ผู้ควบคุมการตรวจ และแพทย์ที่เก่ียวข้องได้แต่ไม่ชัดเจน 
 3 สื่อสารกับผู้ร่วมงาน อาจารย์ผู้ควบคุมการตรวจ และแพทย์ที่เก่ียวข้องได้ดีเป็นส่วนใหญ่ 
 4 สื่อสารกับผู้ร่วมงาน อาจารย์ผู้ควบคุมการตรวจ และแพทย์ที่เก่ียวข้องได้ดี ชัดเจนและถูกต้อง

ตลอดเวลา 

11. การตระหนักถึงสถานการณ์และปัญหาที่เกิดข้ึนในการทำการตรวจ (EPA-1) 
 1 ไม่ตระหนักถึงสถานการณ์และปัญหาที่เกิดข้ึน หรือไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม 
 2 ไม่สามารถแก้ไขปัญหาที่ควรแก้ได้ แต่ปรึกษาขอความช่วยเหลือในเวลาที่เหมาะสม 
 3 แก้ไขปัญหาเหมาะสมกับความสามารถของตนเอง และได้ปรึกษาขอความช่วยเหลือในเวลาที่

เหมาะสม 
 4 สามารถจัดการแก้ไขปัญหาและภาวะแทรกซ้อนได้เหมาะสม พร้อมแจ้งและรายงานสิ่งที่เกิดขึ้น

เพ่ือป้องกันการเกิดซ้ำในอนาคต 

12. ความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายและความตรงต่อเวลา (EPA-6) 
 1 ไม่รับผิดชอบในการรายงานผลการตรวจที่ได้รับมอบหมาย 
 2 รับผิดชอบในหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย แต่อ่านผลช้า ไม่ทันกำหนดเวลา 
 3 รับผิดชอบในหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย อ่านผลช้า แต่ทันกำหนดเวลา 
 4 รับผิดชอบในหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มที่ และตรงต่อเวลา 

ระดับศักยภาพโดยรวม  

 Level 1 − ขาดความรับผิดชอบในหน้าที่ ไม่สามารถปฏิบัติงานได้  

 Level 2 − มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับหัตถการทางรังสีร่วมรักษาของลำตัว  

 Level 3 − สามารถปฏิบัติงานได้ ภายใต้การชี้แนะของอาจารย์อย่างใกล้ชิด 

 Level 4 − สามารถปฏิบัติงานได้เอง โดยอาจขอหรือไม่ขอคำชี้แนะจากอาจารย์ 

 Level 5 − สามารถปฏิบัติงานได้เอง และสามารถให้การชี้แนะหรือควบคุมผู้ที ่มีประสบการณ์ 
 น้อยกว่าได้ 

 

 ชื่ออาจารย์ผู้ประเมิน (ตัวบรรจง)   

 (ลายเซ็น)   
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EVALUATION FORM FOR VASCULAR INTERVENTION 

- ภายใน 12 เดือนแรกของการฝึกอบรม ต้องได้ผลประเมินได้ระดับศักยภาพอย่างน้อยระดับ 4: 1 ครั้ง ใน
หัตถการ TACE และ Central Venous Catheter  

- ภายใน 24 เดือนของการฝึกอบรม ต้องได้ผลประเมินได้ระดับศักยภาพอย่างน้อยระดับ 4: 1 ครั้ง ใน
หัตถการ Visceral Arterial Intervention และ Venous Intervention  

ชื่อแพทย์ประจำบ้านอนุสาขา   ชั้นปีที ่  
วันที ่  Procedure   

1. การจัดหาข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญและจำเป็นในการทำหัตถการทาง vascular intervention ให้เหมาะสม
กับผู้ป่วย (EPA-1) 
 1 ประวัติ ตรวจร่างกาย และ Lab ที่สำคัญและจำเป็นไม่ครบถ้วน  
 2 ได้ประวัติ ตรวจร่างกาย และ Lab ที่สำคัญและจำเป็นครบถ้วน  
 3 ได้ประวัติ ตรวจร่างกาย และ Lab ที่สำคัญครบถ้วน แต่ไม่สามารถสรุปปัญหาและข้อควรระวังได้

ครบถ้วน 
 4 ได้ประวัติ ตรวจร่างกาย และ Lab ที่สำคัญครบถ้วน รวมทั้งสามารถสรุปปัญหาและข้อควรระวังได้

ครบถ้วน  

2. การให้คำปรึกษาและแนะนำ (consultation and recommendation) เกี่ยวกับการทำหัตถการ และ
การรักษาทาง vascular intervention (EPA-2)  

 1 ให้คำปรึกษาและแนะนำท่ีสำคัญไม่ครบถ้วน  

 2 ให้คำปรึกษาและแนะนำท่ีสำคัญครบถ้วน  

 3 ให้คำปรึกษาและแนะนำท่ีสำคัญครบถ้วน และ สามารถแนะนำทางเลือกอ่ืนในการรักษาได้ 

 4 ให้คำปรึกษาและแนะนำที่สำคัญครบถ้วน สามารถแนะนำทางเลือกอื่นในการรักษาได้ สามารถ
อธิบายภาวะแทรกซ้อนจากการทำหัตถการได้ 

3. การขอความยินยอมจากผู้ป่วยก่อนเข้ารับการทำหัตถการทาง vascular intervention (EPA-3) 
 1 ขอให้ผู้ป่วยเซ็นใบยินยอมเลย โดยไม่ได้อธิบาย หรืออธิบายไม่ถูกต้องเหมาะสม 
 2 อธิบายถึงข้อบ่งชี้ของการตรวจ แล้วจึงขอให้ผู้ป่วยเซ็นใบยินยอม  
 3 อธิบายถึงข้อบ่งชี้ ความเสี่ยง และประโยชน์ที่ผู้ป่วยจะได้รับการตรวจ  แล้วจึงขอให้ผู้ป่วยเซ็นใบ

ยินยอม  
 4 อธิบายถึงข้อบ่งชี้ ความเสี่ยง และประโยชน์ที่ผู้ป่วยจะได้รับการตรวจ  และทางเลือกอื่น แล้วจึง

ขอให้ผู้ป่วยเซ็นใบยินยอม 
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4. การเตรียมผู้ป่วยก่อนเข้ารับการทำหัตถการทาง vascular intervention (EPA-2, EPA-3)  
 1 เตรียมผู้ป่วยก่อนทำหัตถการได้ไม่เหมาะสม หรือไม่ครบถ้วน 
 2 เตรียมผู้ป่วยก่อนทำหัตถการได้เหมาะสม และครบถ้วน 
 3 เตรียมผู้ป่วยก่อนทำหัตถการได้เหมาะสม และครบถ้วน แต่ทราบข้อควรระวัง ภาวะแทรกซ้อน 

หรือปัญหาที่อาจเกิดข้ึน 
 4 เตรียมผู้ป่วยก่อนทำหัตถการได้เหมาะสมและครบถ้วน ทราบข้อควรระวัง รวมทั้งเตรียมตัวสำหรับ

การแก้ปัญหาหรือภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้น  

5. การเตรียมผู้ป่วยก่อนได้รับการฉีดสารทึบรังสีเข้าหลอดเลือด (EPA-3) 
 1 ทราบขอ้บ่งชี้ในการฉีด iodinated contrast medium เข้าหลอดเลือด 
 2 ทราบข้อบ่งชี้ ข้อห้ามหรือควรระวังในการฉีด iodinated contrast medium เข้าหลอดเลือด 
 3 ทราบข้อบ่งชี ้ ข้อห้ามหรือควรระวัง และสามารถเตรียมผู ้ป่วยให้พร้อมสำหรับการการฉีด 

iodinated contrast medium เข้าหลอดเลือดได้  
 4 ทราบข้อบ่งชี้ ข้อห้ามหรือควรระวัง สามารถเตรียมผู้ป่วยให้พร้อม และเลือกชนิดของ iodinated 

contrast medium ที่ใช้ได้เหมาะสม 

6. การตรวจพบลักษณะความผิดปกติจาก angiogram (EPA-1) 
 1 บอกกายวิภาคของหลอดเลือดที่ปกติได้ 
 2 สามารถบอกตำแหน่งที่ผิดปกติได้ 
 3 สามารถบอกลักษณะ ที่เฉพาะเจาะจงท่ีผิดปกติได้ 
 4 สามารถบอกลักษณะ ที่เฉพาะเจาะจงที่ผิดปกติได้ถูกต้อง และสามารถให้การวินิจฉัย  จำแนก

วินิจฉัยที่น่าจะเป็นได้มากท่ีสุดอย่างถูกต้องเหมาะสม 

7. มีความรู้ในการเตรียมอุปกรณ์และเครื่องมือพื้นฐาน ยาและเภสัชภัณฑ์ ที่ใช้ทำหัตถการทาง vascular 
intervention กับผู้ป่วยได้อย่างเหมาะสม (EPA-2) 
 1 เตรียมอุปกรณ์และเครื่องมือพื้นฐาน ยาและเภสัชภัณฑ์สำหรับทำหัตถการไม่เหมาะสม หรือไม่

ครบถ้วน  
 2 เตรียมอุปกรณ์และเครื่องมือพื้นฐาน ยาและเภสัชภัณฑ์สำหรับทำหัตถการได้เหมาะสมและ

ครบถ้วน 
 3 เตรียมอุปกรณ์และเครื่องมือพื้นฐาน ยาและเภสัชภัณฑ์สำหรับทำหัตถการได้เหมาะสมและ

ครบถ้วน แต่ไม่สามารถอธิบายข้อดี ข้อเสีย และทางเลือกอ่ืนในการรักษา  
 4 เตรียมอุปกรณ์และเครื่องมือพื ้นฐาน ยาและเภสัชภัณฑ์สำหรับทำหัตถการได้เหมาะสมและ

ครบถ้วน รวมทั้งสามารถอธิบายข้อดี ข้อเสีย และทางเลือกอ่ืนในการรักษา  
  



เกณฑ์หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านอนุสาขารังสีร่วมรักษาของลำตัว ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ฉบบั พ.ศ.2562 88 

8. มีความรู้และทักษะในการทำหัตถการทาง vascular intervention กับผู้ป่วยได้อย่างเหมาะสม (EPA-4) 
 1 ไม่สามารถทำหัตการได้เองภายใต้การแนะนำของอาจารย์อย่างใกล้ชิด 
 2 สามารถทำหัตถการได้เองภายใต้การชี้แนะของอาจารย์อย่างใกล้ชิด 
 3 สามารถทำหัตถการได้เองโดยมีอาจารย์ให้ความช่วยเหลือเมื่อต้องการ 
 4 สามารถทำหัตถการได้เองและควบคุมผู้ที่มีประสบการณ์น้อยกว่า 

9. ให้คำแนะนำสำหรับการตรวจเพิ่มเติม หรือทำหัตการอย่างอื่นที่จำเป็นได้เหมาะสม (appropriate next 
steps) ขณะทำหัตถการ (EPA-2, EPA-4) 
 1 ไม่สามารถให้คำแนะนำได ้
 2 ให้คำแนะนำสำหรับหัตการได้ แต่ไม่เหมาะสม หรือไม่ถูกต้องครบถ้วน  
 3 ให้คำแนะนำและทำหัตการเพิ่มเติมที่จำเป็นได้เหมาะสม แต่ไม่สามารถบอกเหตุผล ข้อดีหรือ

ข้อเสีย และทางเลือกอ่ืน    
 4 ให้คำแนะนำและทำหัตการเพิ่มเติมที่จำเป็นได้เหมาะสม พร้อมระบุเหตุผล ข้อดีหรือข้อเสีย และ

ทางเลือกในการรักษา 

10. ทักษะด้านการสื่อสารในการรายงานผลการทำหัตถการทาง vascular intervention ที่ถูกต้อง กระชับ 
เข้าใจง่าย สอดคล้องกับที่ได้ทบทวนฟิล์ม (review) กับอาจารย์ (EPA-5) 
 1 มีการรายงานผลไม่สอดคล้องกับที่ได้ทบทวนฟิล์ม (review) กับอาจารย์เป็นส่วนใหญ่ 
 2 มีการรายงานผลไม่สอดคล้องกับที่ได้ทบทวนฟิล์ม (review) กับอาจารย์บางส่วน แต่มีความสำคัญ

และมีผลต่อผู้ป่วย 
 3 มีการรายงานผลไม่สอดคล้องกับที่ได้ทบทวนฟิล์ม (review) กับอาจารย์บางส่วน แต่ไม่มีผลต่อ

ผู้ป่วย 
 4 มีการรายงานผลสอดคล้องกับที่ได้ทบทวนฟิล์ม (review) กับอาจารย์ แต่ผลรายงานฟิล์มยังใช้

ภาษาได้ไม่กระชับ/ยังต้องปรับปรุง 
 5 มีการรายงานผลสอดคล้องกับที่ได้ทบทวนฟิล์ม (review) กับอาจารย์และใช้ภาษาได้ถูกต้อง 

กระชับ 

11. การสื่อสารกับผู้ป่วยและญาติ (EPA-5) 
 1 ไม่สื่อสารกับผู้ป่วยหรือญาติ และอาจารย์ผู้ควบคุมการตรวจ 
 2 สื่อสารด้วยภาษา หรือใจความที่ไม่ถูกต้องเหมาะสม 
 3 สื่อสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสม แต่ไม่แสดงถึงความเห็นอกเห็นใจต่อผู้ป่วย  
 4 สื่อสารกับผู้ป่วยอย่างเหมาะสม และแสดงให้เห็นถึงความเห็นอกเห็นใจต่อผู้ป่วย 
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12. การสื่อสารกับผู้ร่วมงาน อาจารย์ผู้ควบคุมการตรวจ และแพทย์ทีเ่กี่ยวข้อง (EPA-5, EPA-6) 
 1 ไม่สื่อสารกับผู้ร่วมงาน อาจารย์ผู้ควบคุมการตรวจ และแพทย์ที่เก่ียวข้อง 
 2 สื่อสารกับผู้ร่วมงาน อาจารย์ผู้ควบคุมการตรวจ และแพทย์ที่เก่ียวข้องได้แต่ไม่ชัดเจน 
 3 สื่อสารกับผู้ร่วมงาน อาจารย์ผู้ควบคุมการตรวจ และแพทย์ที่เก่ียวข้องได้ดีเป็นส่วนใหญ่ 
 4 สื่อสารกับผู้ร่วมงาน อาจารย์ผู้ควบคุมการตรวจ และแพทย์ที่เกี่ยวข้องได้ดี ชัดเจนและถูกต้อง

ตลอดเวลา 

13. การตระหนักถึงสถานการณ์ ปัญหาปัญหา  หรือ complications ที ่เกิดขึ ้นในขณะทำหัตถการทาง 
vascular intervention (EPA-4) 
 1 ไม่ตระหนักถึงสถานการณ์และปัญหาที่เกิดข้ึนขณะทำหัตถการ 
 2 ตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้น แต่ไม่สามารถบอกวิธีแก้ไขปัญหา หรือต้องได้รับการแนะนำและ

ควบคุมของอาจารย์อย่างใกล้ชิด  
 3 ตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้น สามารถเตรียมการการป้องกัน และ/หรือรั กษาภาวะแทรกซ้อนได้

อย่างเหมาะสม โดยอาจขอหรือไม่ขอคาชี้แนะจากอาจารย์  
 4 ตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้น สามารถเตรียมการการป้องกัน และ/หรือรักษาภาวะแทรกซ้อนจากหัต

การทางรังสีร่วมรักษาของลำตัวได้เอง และสามารถให้การชี้แนะหรือควบคุมผู้ที่มีประสบการณ์นอ้ย
กว่าได ้

14. การให้การดูแล และตระหนักถึงผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นต่อผู้ป่วยภายหลังการทำหัตถการทาง vascular 
intervention (EPA-4) 
 1 ไม่สามารถดูแลผู้ป่วย หรือตระหนักถึงผลข้างเคียงท่ีอาจเกิดข้ึนต่อผู้ป่วยภายหลังการทำหัตถการ 
 2 ตระหนักถึงผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นต่อผู้ป่วยภายหลังการทำหัตถการ แต่ไม่สามารถบอกขั้นตอน

การเฝ้าระวังและวิธีแก้ไขปัญหา หรือต้องได้รับการแนะนำและควบคุมของอาจารย์อย่างใกล้ชิด  
 3 ตระหนักถึงผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นต่อผู้ป่วยภายหลังการทำหัตถการ สามารถเตรียมการการ

ป้องกัน และ/หรือให้การดูแลรักษาได้อย่างเหมาะสม โดยอาจขอหรือไม่ขอคาชี้แนะจากอาจารย์  
 4 ตระหนักถึงผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นต่อผู้ป่วยภายหลังการทำหัตถการ สามารถเตรียมการการ

ป้องกัน และ/หรือให้การดูแลรักษาได้เองอย่างเหมาะสม และสามารถให้การชี้แนะหรือควบคมุผู้ที่มี
ประสบการณ์น้อยกว่าได ้
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15. ความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายและความตรงต่อเวลา (EPA-6) 
 1 ไม่รับผิดชอบในหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย  
 2 รับผิดชอบในหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย ไม่ครบถ้วนหรือไม่ทันกำหนดเวลา หรือทำให้เกิดผลกระทบ

ต่อการรักษาผู้ป่วย 
 3 รับผิดชอบในหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย ไม่ครบถ้วนหรือมีความล่าช้า แต่ไม่มีผลกระทบสำคัญต่อ

การรักษาผู้ป่วย 
 4 รบัผิดชอบในหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มที่ และตรงต่อเวลา 

ระดับศักยภาพโดยรวม  

 Level 1 − ขาดความรับผิดชอบในหน้าที่ ไม่สามารถปฏิบัติงานได้  

 Level 2 − มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับหัตถการทางรังสีร่วมรักษาของลำตัว  

 Level 3 − สามารถปฏิบัติงานได้ ภายใต้การชี้แนะของอาจารย์อย่างใกล้ชิด 

 Level 4 − สามารถปฏิบัติงานได้เอง โดยอาจขอหรือไม่ขอคำชี้แนะจากอาจารย์ 

 Level 5 − สามารถปฏิบัติงานได้เอง และสามารถให้การชี้แนะหรือควบคุมผู้ที ่มีประสบการณ์ 
 น้อยกว่าได้ 

 

 ชื่ออาจารย์ผู้ประเมิน (ตัวบรรจง)   

 (ลายเซ็น)   
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EVALUATION FORM FOR NON-VASCULAR INTERVENTION 

- ภายใน 12 เดือนแรกของการฝึกอบรม ต้องได้ผลประเมินได้ระดับศักยภาพอย่างน้อยระดับ 4: 1 ครั้ง ใน
หัตถการ Biopsy or FNA และ Percutaneous Drainage   

- ภายใน 24 เดือนของการฝึกอบรม ต้องได้ผลประเมินได้ระดับศักยภาพอย่างน้อยระดับ 4: 1 ครั้ง ใน
หัตถการ Biliary Intervention และ Tumor Ablation   

ชื่อแพทย์ประจำบ้านอนุสาขา   ชั้นปีที ่  
วันที ่  Procedure   

1. การจัดหาข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญและจำเป็นในการทำ non-vascular intervention ให้เหมาะสมกับผู้ป่วย 
(EPA-1)  
 1 ประวัติ ตรวจร่างกาย และ Lab ที่สำคัญและจำเป็นไม่ครบถ้วน  
 2 ได้ประวัติ ตรวจร่างกาย และ Lab ที่สำคัญและจำเป็นครบถ้วน  
 3 ได้ประวัติ ตรวจร่างกาย และ Lab ที่สำคัญครบถ้วน แต่ไม่สามารถสรุปปัญหาและข้อควรระวังได้

ครบถ้วน 
 4 ได้ประวัติ ตรวจร่างกาย Lab ที่สำคัญครบถ้วน รวมทั้งสามารถสรุปปัญหาและข้อควรระวังได้

ครบถ้วน  

2. การให้คำปรึกษาและแนะนำ (consultation and recommendation) เกี่ยวกับการทำหัตถการ และการ
รักษาทาง non-vascular intervention (EPA-2)  
 1 ให้คำปรึกษาและแนะนำท่ีสำคัญไม่ครบถ้วน 
 2 ให้คำปรึกษาและแนะนำท่ีสำคัญครบถ้วน  
 3 ให้คำปรึกษาและแนะนำท่ีสำคัญครบถ้วน และ สามารถแนะนำทางเลือกอ่ืนในการรักษาได้ 
 4 ให้คำปรึกษาและแนะนำที่สำคัญครบถ้วน สามารถแนะนำทางเลือกอื่นในการรักษาได้ สามารถ

อธิบายภาวะแทรกซ้อนจากการทำหัตถการได้ 

3. การขอความยินยอมจากผู้ป่วยก่อนเข้ารับการทำหัตถการทาง non-vascular intervention (EPA-3) 
 1 ขอให้ผู้ป่วยเซ็นใบยินยอมเลย โดยไม่ได้อธิบาย หรืออธิบายไม่ถูกต้องเหมาะสม 
 2 อธิบายถึงข้อบ่งชี้ของการตรวจ แล้วจึงขอให้ผู้ป่วยเซ็นใบยินยอม  
 3 อธิบายถึงข้อบ่งชี้ ความเสี่ยง และประโยชน์ที่ผู้ป่วยจะได้รับการตรวจ แล้วจึงขอให้ผู้ป่วยเซ็นใบ

ยินยอม  
 4 อธิบายถึงข้อบ่งชี้ ความเสี่ยง และประโยชน์ที่ผู้ป่วยจะได้รับการตรวจ  และทางเลือกอื่น แล้วจึง

ขอให้ผู้ป่วยเซ็นใบยินยอม 
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4. การเตรียมผู้ป่วยก่อนเข้ารับการทำหัตถการทาง non-vascular intervention (EPA-2, EPA-3)  
 1 เตรียมผู้ป่วยก่อนทำหัตถการได้ไม่เหมาะสม หรือไม่ครบถ้วน 
 2 เตรียมผู้ป่วยก่อนทำหัตถการได้เหมาะสม และครบถ้วน 
 3 เตรียมผู้ป่วยก่อนทำหัตถการได้เหมาะสม และครบถ้วน แต่ทราบข้อควรระวัง ภาวะแทรกซ้อน หรือ

ปัญหาที่อาจเกิดข้ึน 
 4 เตรียมผู้ป่วยก่อนทำหัตถการได้เหมาะสมและครบถ้วน ทราบข้อควรระวัง รวมทั้งเตรียมตัวสำหรับ

การแก้ปัญหาหรือภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้น  

5. การตรวจพบลักษณะความผิดปกติจากการทำหัตถการ (EPA-1) 
 1 บอกกายวิภาคของตำแหน่งที่ผิดปกติได้ 
 2 สามารถบอกตำแหน่งที่ผิดปกติได้ 
 3 สามารถบอกลักษณะที่เฉพาะเจาะจงที่ผิดปกติได้ 
 4 สามารถบอกลักษณะที่เฉพาะเจาะจงที่ผิดปกติได้ถูกต้อง และสามารถให้การวินิจฉัย จำแนกวินิจฉัย

ที่น่าจะเป็นได้มากที่สุดอย่างถูกต้องเหมาะสม 

6. มีความรู ้ในการเตรียมอุปกรณ์และเครื่องมือพื ้นฐาน ยาและเภสัชภัณฑ์ ที ่ใช้ทำหัตถการทาง  non-
vascular intervention กับผู้ป่วยได้อย่างเหมาะสม (EPA-2) 
 1 เตรียมอุปกรณ์และเครื่องมือพื้นฐาน ยาและเภสัชภัณฑ์สำหรับทำหัตถการไม่เหมาะสม หรือไม่

ครบถ้วน  
 2 เตรียมอุปกรณ์และเครื่องมือพ้ืนฐาน ยาและเภสัชภัณฑ์สำหรับทำหัตถการได้เหมาะสมและครบถ้วน 
 3 เตรียมอุปกรณ์และเครื่องมือพ้ืนฐาน ยาและเภสัชภัณฑ์สำหรับทำหัตถการได้เหมาะสมและครบถ้วน 

แต่ไม่สามารถอธิบายข้อดี ข้อเสีย และทางเลือกอ่ืนในการรักษา  
 4 เตรียมอุปกรณ์และเครื่องมือพ้ืนฐาน ยาและเภสัชภัณฑ์สำหรับทำหัตถการได้เหมาะสมและครบถ้วน 

รวมทั้งสามารถอธิบายข้อดี ข้อเสีย และทางเลือกอ่ืนในการรักษา  

7. มีความรู ้และทักษะในการทำหัตถการทาง non-vascular intervention กับผู ้ป่วยได้อย่างเหมาะสม 
(EPA-4) 
 1 ไม่สามารถทำหัตการได้เองภายใต้การแนะนำของอาจารย์อย่างใกล้ชิด 
 2 สามารถทำหัตถการได้เองภายใต้การชี้แนะของอาจารย์อย่างใกล้ชิด 
 3 สามารถทำหัตถการได้เองโดยมีอาจารย์ให้ความช่วยเหลือเมื่อต้องการ 
 4 สามารถทำหัตถการได้เองและควบคุมผู้ที่มีประสบการณ์น้อยกว่า 
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8. ให้คำแนะนำสำหรับการตรวจเพิ่มเติม หรือทำหัตการอย่างอื่นที่จำเป็นได้เหมาะสม (appropriate next 
steps) ขณะทำหัตถการ (EPA-2, EPA-4) 
 1 ไม่สามารถให้คำแนะนำได ้
 2 ให้คำแนะนำสำหรับหัตการได้ แต่ไม่เหมาะสม หรือไม่ถูกต้องครบถ้วน 
 3 ให้คำแนะนำและทำหัตการเพ่ิมเติมที่จำเป็นได้เหมาะสม แต่ไม่สามารถบอกเหตุผล ข้อดีหรือข้อเสีย 

และทางเลือกอ่ืน 
 4 ให้คำแนะนำและทำหัตการเพิ่มเติมที่จำเป็นได้เหมาะสม พร้อมระบุเหตุผล ข้อดีหรือข้อเสีย และ

ทางเลือกในการรักษา 

9. ทักษะด้านการสื ่อสารในการรายงานผลการทำหัตถการทาง non-vascular intervention ที่ถูกต้อง 
กระชับ เข้าใจง่าย สอดคล้องกับที่ได้ทบทวนฟิล์ม (review) กับอาจารย์ (EPA-5) 
 1 มีการรายงานผลไม่สอดคล้องกับที่ได้ทบทวนฟิล์ม (review) กับอาจารย์เป็นส่วนใหญ่ 
 2 มีการรายงานผลไม่สอดคล้องกับที่ได้ทบทวนฟิล์มกับอาจารย์บางส่วน แต่มีความสำคัญและมีผลต่อ

ผู้ป่วย 
 3 มีการรายงานผลไม่สอดคล้องกับที่ได้ทบทวนฟิล์มกับอาจารย์บางส่วน แต่ไม่มีผลต่อผู้ป่วย 
 4 มีการรายงานผลสอดคล้องกับที่ได้ทบทวนฟิล์มกับอาจารย์ แต่ผลรายงานฟิล์มยังใช้ภาษาได้ไม่

กระชับ/ยังต้องปรับปรุง 
 5 มีการรายงานผลสอดคล้องกับที่ได้ทบทวนฟิล์มกับอาจารย์และใช้ภาษาได้ถูกต้อง กระชับ 

10. การสื่อสารกับผู้ป่วยและญาติ (EPA-5) 
 1 ไม่สื่อสารกับผู้ป่วยหรือญาติ และอาจารย์ผู้ควบคุมการตรวจ 
 2 สื่อสารด้วยภาษา หรือใจความที่ไม่ถูกต้องเหมาะสม 
 3 สื่อสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสม แต่ไม่แสดงถึงความเห็นอกเห็นใจต่อผู้ป่วย  
 4 สื่อสารกับผู้ป่วยอย่างเหมาะสม และแสดงให้เห็นถึงความเห็นอกเห็นใจต่อผู้ป่วย 

11. การสื่อสารกับผู้ร่วมงาน อาจารย์ผู้ควบคุมการตรวจ และแพทย์ทีเ่กี่ยวข้อง (EPA-5, EPA-6) 
 1 ไม่สื่อสารกับผู้ร่วมงาน อาจารย์ผู้ควบคุมการตรวจ และแพทย์ที่เก่ียวข้อง 
 2 สื่อสารกับผู้ร่วมงาน อาจารย์ผู้ควบคุมการตรวจ และแพทย์ที่เก่ียวข้องได้แต่ไม่ชัดเจน 
 3 สื่อสารกับผู้ร่วมงาน อาจารย์ผู้ควบคุมการตรวจ และแพทย์ที่เก่ียวข้องได้ดีเป็นส่วนใหญ่ 
 4 สื่อสารกับผู้ร่วมงาน อาจารย์ผู้ควบคุมการตรวจ และแพทย์ที่เกี่ยวข้องได้ดี ชัดเจนและถูกต้อง

ตลอดเวลา 
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12. การตระหนักถึงสถานการณ์และปัญหา (complications) ที่เกิดขึ้นในขณะทำหัตถการทาง non-vascular 
intervention (EPA-4) 
 1 ไม่ตระหนักถึงสถานการณ์และปัญหาที่เกิดข้ึนขณะทำหัตถการ 
 2 ตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้น แต่ไม่สามารถบอกวิธีแก้ไขปัญหา หรือต้องได้รับการแนะนำและควบคุม

ของอาจารย์อย่างใกล้ชิด  
 3 ตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้น สามารถเตรียมการการป้องกัน และ/หรือรักษาภาวะแทรกซ้อนได้อย่าง

เหมาะสม โดยอาจขอหรือไม่ขอคาชี้แนะจากอาจารย์  
 4 ตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้น สามารถเตรียมการการป้องกัน และ/หรือรักษาภาวะแทรกซ้อนจากหัต

การทางรังสีร่วมรักษาของลำตัวได้เอง และสามารถให้การชี้แนะหรือควบคุมผู้ที่มีประสบการณ์น้อย
กว่าได ้

13. การให้การดูแล และตระหนักถึงผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นต่อผู้ป่วยภายหลังการทำหัตถการทาง non-
vascular intervention (EPA-4) 
 1 ไม่ตระหนักถึงผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นต่อผู้ป่วยภายหลังการทำหัตถการ 
 2 ตระหนักถึงผลข้างเคียงท่ีอาจเกิดข้ึนต่อผู้ป่วยภายหลังการทำหัตถการ แต่ไม่สามารถบอกขั้นตอน

การเฝ้าระวังและวิธีแก้ไขปัญหา หรือต้องได้รับการแนะนำและควบคุมของอาจารย์อย่างใกล้ชิด  
 3 ตระหนักถึงผลข้างเคียงท่ีอาจเกิดข้ึนต่อผู้ป่วยภายหลังการทำหัตถการ สามารถเตรียมการการ

ป้องกัน และ/หรือให้การดูแลรักษาได้อย่างเหมาะสม โดยอาจขอหรือไม่ขอคําชี้แนะจากอาจารย์  
 4 ตระหนักถึงผลข้างเคียงท่ีอาจเกิดข้ึนต่อผู้ป่วยภายหลังการทำหัตถการ สามารถเตรียมการการ

ป้องกัน และ/หรือให้การดูแลรักษาได้เองอย่างเหมาะสม และสามารถให้การชี้แนะหรือควบคุมผู้ที่มี
ประสบการณ์น้อยกว่าได้ 

14. ความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายและความตรงต่อเวลา (EPA-6) 
 1 ไม่รับผิดชอบในหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย  
 2 รับผิดชอบในหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย ไม่ครบถ้วนหรือไม่ทันกำหนดเวลา หรือทำให้เกิดผลกระทบ

ต่อการรักษาผู้ป่วย 
 3 รับผิดชอบในหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย ไม่ครบถ้วนหรือมีความล่าช้า แต่ไม่มีผลกระทบสำคัญต่อการ

รักษาผู้ป่วย 
 4 รับผิดชอบในหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มที่ และตรงต่อเวลา 
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ระดับศักยภาพโดยรวม  

 Level 1 − ขาดความรับผิดชอบในหน้าที่ ไม่สามารถปฏิบัติงานได้  

 Level 2 − มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับหัตถการทางรังสีร่วมรักษาของลำตัว  

 Level 3 − สามารถปฏิบัติงานได้ ภายใต้การชี้แนะของอาจารย์อย่างใกล้ชิด 

 Level 4 − สามารถปฏิบัติงานได้เอง โดยอาจขอหรือไม่ขอคำชี้แนะจากอาจารย์ 

 Level 5 − สามารถปฏิบัติงานได้เอง และสามารถให้การชี้แนะหรือควบคุมผู้ที ่มีประสบการณ์  
 น้อยกว่าได้ 

 

 ชื่ออาจารย์ผู้ประเมิน (ตัวบรรจง)   

 (ลายเซ็น)   
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ภาคผนวก 5.3 
Interventional Radiology Direct Observation of Procedural Skills (IR-DOPS) 

Part 1: Doctor’s First name   Last name   Year    
Assessor’s First name   Last name    
Date of assessment     HN   Diagnosis   
Procedure:  TACE   Central Venous Catheter   Visceral Arterial Intervention  
 Venous Intervention  Biopsy/FNA   PCD   Biliary Intervention   Tumor Ablation 
Degree of difficulty:  Low   Intermediate   High Time pressure:  Elective   Critical 
Skills   Vascular access:  Artery    Vein   
  Image-guidance:  Ultrasound  Fluoroscopy   CBCT   CT 
   Endovascular:  Embolization    Angioplasty   
Number of times procedure performed by trainee (circle the number):  
 0     1     2     3     4     5-9  >9 

Part 2: To be completed by the instructor: Please grade the fellow’ skills  

Please grade the following areas using the scale 
below: 
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* 
1. Obtain informed consent from the patient      

2. Proper sterile technique and aseptic technique      

3. Select appropriate equipment and materials      

4. Provide appropriate anesthesia to the patient      

5. Properly handle the devices      

6. Proper knowledge of anatomy related to procedure       

7. Planning and clinical judgement      

8. Technical ability       

9. Beware of possible complications      

10. Proper image record for review and report      
*Not applicable Please mark this if you have not observed the behavior and therefore feel unable to comment. 

Overall evaluation:    Good pass         Pass        Borderline         Fail   
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Overall feedback 
Areas of strength   
  
  
Any suggestion for development   
  
  
  
Trainee self-assessment 

I need the assessor in the 
theatre suite. 

I need the assessor in the 
hospital. 

I could manage this procedure 
independently and do not 
require direct supervision. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. Not comfortable leaving trainee unsupervised for any period of time.  
2. Comfortable to leave trainee briefly i.e. take a brief call 
3. As in 2, but comfortable staying away for a bit longer 
4. Happy to leave the area but remain immediately available in the hospital. Feels the need to check in on the 

trainee at regular intervals. 
5. Happy to leave the area but remain immediately available in the hospital e.g. not take on another case 

themselves  
6. As in 5 but happy to take on another case themselves  
7. Could potentially be off-site but would want to talk with the trainee before the trainee started the 

procedure.  
8. Supervisor Off-site. Confident that trainee can do the procedure but want to be notified that they are doing it.  
9. Trainee could complete the procedure as a consultant. Appropriate if they don't contact supervisor. 

Trainee reflection and comments   
  
  
Trainee action plan   
  
  

 ชื่ออาจารย์ผู้ประเมิน (ตัวบรรจง)   

 (ลายเซ็น)   
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ภาคผนวก 5.4 

แบบประเมินการปฏิบัติงานแพทย์ประจำบ้านอนุสาขาจากหลายแหล่ง 
(Multisource Feedback) 

อนุสาขารังสีร่วมรักษาของลำตัว คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 

แพทย์ประจำบ้านอนุสาขาผู้ถูกประเมิน ชื่อ   นามสกุล   
 แพทย์ประจำบ้านอนุสาขาชั้นปีที่   

หัวข้อการประเมิน 

ต่ำ
กว่

าม
าต

รฐ
าน

 

มา
ตร

ฐา
น 

ดี 

ดีม
าก

 

ไม่
สา

มา
รถ

ปร
ะเ

มิน
ได

้ 

1 2 3 4 

ความรู้ความสามารถในเวชปฏิบัติ (Good Clinical Care) 
1. ความสามารถในการวินิจฉัยโรคหรืออาการของผู้ป่วย      

2. ความสามารถในการให้ข้อมูลและคำแนะนำแก่ผู้ป่วยและญาติ      

3. ความสามารถในการดูแลรักษาผู้ป่วย      
4. ความสามารถด้านการทำหัตถการต่างๆ (Technical Skills)      

5. ความสามารถในการรายงานผล (Report)      
6. ความรู้ด้านการป้องกันอันตรายจากรังสี (Radiation Protection)      

7. ความสามารถในการดูแลด้านภาวะจิตสังคมของผู้ป่วย 
(Psychosocial aspect) 

     

8. การตระหนักถึงข้อจำกัดของตนเอง      

9. การใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสม (Cost consciousness medicine)      
การปฏิสัมพันธ์กับผู้ป่วย (Relationship with Patients) 

1. การสื่อสารกับผู้ป่วยและญาติ      

2. การให้เกียรติผู้ป่วย      
ความรับผิดชอบ (Responsibility) 

1. ความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย      

2. การตรงต่อเวลา      
 



เกณฑ์หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านอนุสาขารังสีร่วมรักษาของลำตัว ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ฉบบั พ.ศ.2562 99 

หัวข้อการประเมิน 

ต่ำ
กว่

าม
าต

รฐ
าน

 

มา
ตร

ฐา
น 

ดี 

ดีม
าก

 

ไม่
สา

มา
รถ

ปร
ะเ

มิน
ได

้ 

1 2 3 4 

การทำงานร่วมกันระหว่างสหสาขาวิชาชีพ (Team Work) 

1. ความสามารถในการทำงานเป็นทีมและความเป็นผู้นำ      
2. มีมนุษยสัมพันธ์      

3. มีน้ำใจโอบอ้อมอารีย์      

4. ความสามารถในการจัดการเวลาที่เหมาะสม      
5. การสื่อสารด้วยวาจา      

6. การสื่อสารด้วยการเขียน      

7. การสื่อสารกับแพทย์ต่างสาขา      
การเรียนการสอน (Teaching and Training) 

1. ความเต็มใจในการถ่ายทอดความรู้ให้ผู้อื่น      
2. ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้      

3. การพูดหรืออภิปรายในห้องเรียนหรือท่ีประชุม      

ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมเพื่อการพัฒนา 

ข้อดีของแพทย์ประจำบ้านอนุสาขา
  
  
  
  

ข้อเสนอแนะและโอกาสพัฒนาของแพทย์ประจำบ้านอนุสาขา 
  
  
  
  
 

 ลงชื่อ   (ผู้ประเมิน) 

  (   ) 

 วันที่   
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ภาคผนวก 5.5 

แบบประเมินการนำเสนอผลงานวิชาการของแพทย์ประจำบ้าน 
อนุสาขารังสีร่วมรักษาของลำตัว ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 

ประจำปีการศึกษา 2562 

ชื่อแพทย์ประจำบ้านอนุสาขา   ชั้นปีที ่  

□ IR Journal Club  □ IR Topic 
วันที ่  เรื่อง   

หัวข้อการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

1 2 3 4 N/A 
การเตรียมตัวก่อนนำเสนอ 
ทักษะการหาและค้นคว้าข้อมูล      
ความกระตือรือร้นในการเตรียมตัวก่อนนำเสนอ      
ความสนใจในการใฝ่หาความรู้เพ่ิมเติมก่อนการนำเสนอ      
การนำเสนอผลงานวิชาการในวันที่กำหนด 
การตรงต่อเวลา      
Slide ที่นำมาใช้เสนอ      
บุคลิกภาพขณะนำเสนอ      
ความสามารถในการนำเสนอในที่ประชุม      
ความสามารถในการถ่ายทอดข้อมูลแก่ผู้เข้าฟังอย่างมีระบบ      
การตอบหรืออธิบายคำถามจากผู้เข้าร่วมประชุม      

การวัดและประเมินผล  □ ผ่าน  □ ไม่ผ่าน 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา  
 

  

 ชื่ออาจารย์ผู้ประเมิน (ตัวบรรจง)   

 (ลายเซ็น)   

 วันที่   
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ภาคผนวก 5.6 

แบบฟอร์มติดตามความก้าวหน้า 
ของแพทย์ประจำบ้านอนุสาขารังสีร่วมรักษาของลำตัว (E-portfolio) 

 จัดทำขึ้นเพื่อให้อาจารย์ที่ปรึกษาติดตามการทำงาน ศักยภาพและการประเมินผลของผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมอย่างสม่ำเสมอ โดยสามารถเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ได้แก่ Fellow logbook, ตารางติดตามการมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมต่างๆ (Attendance tracking) รวมทั้งแบบประเมิน feedback และ self-reflection ของผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรบเป็นรายบุคคล ผ่านทาง  website ของหน่วย https://sites.google.com/mahidol.edu/edu-
section-for-ir-staffs/home?authuser=0   

ตัวอย่าง หน้าต่างแบบฟอร์มการติดตามความก้าวหน้าของแพทย์ประจำบ้านอนุสาขารังสีร่วมรักษาของลำตัว 

 

https://sites.google.com/mahidol.edu/edu-section-for-ir-staffs/home?authuser=0
https://sites.google.com/mahidol.edu/edu-section-for-ir-staffs/home?authuser=0
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ภาคผนวก 6 

การสอบเพื่อหนังสือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญ 

ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขารังสีร่วมรักษาของลำตัว 

การประเมินผลเพ่ือหนังสือวุฒิบัตรฯ ประกอบด้วย  

1. การสอบข้อเขียน : multiple-choice question; MCQ จำนวนรวม 100 ข้อ ใน 2 ชั่วโมง แบ่งเป็น  

  1.1) Diagnostic vascular imaging, common equipment and basic knowledge 10 ข้อ  

  1.2) Vascular intervention 60 ข้อ 

   - Arterial procedure 45-50 ข้อ    

  - Venous procedure 10-15 ข้อ 

1.3)  Non-vascular intervention 30 ข้อ  

เนื ้อหาออกสอบตามความรู ้เมื ่อสิ ้นสุดปีการฝึกอบรมที ่ 2 โดยข้อสอบให้ออกจาก Standard 

Textbooks ประมาณร้อยละ 80 และออกจาก Standard Journals ร้อยละ 20 

2. การสอบเพื่อประเมินทักษะทางคลินิก (OSCE; objective structured clinical examination) สอบเมื่อ

สิ้นสุดปีการฝึกอบรมที่ 2 

3. การสอบปากเปล่า (ORAL) สอบเมื่อสิ้นสุดปีการฝึกอบรมที่ 2 

เกณฑ์การตัดสินผลการสอบ  

  คะแนนสอบ OSCE คิดเป็นร้อยละ 20, คะแนนสอบข้อเขียน คิดเป็นร้อยละ 50 และคะแนนสอบ 

ปากเปล่า คิดเป็นร้อยละ 30 รวมเป็นร้อยละ 100  

เกณฑ์การสอบผ่าน  

- ให้ยึดคะแนนรวมทั้ง 3 ส่วน จากคะแนนเต็มร้อยละ 100 เกณฑ์การสอบผ่านคือร้อยละ 65  

- ถ้าได้คะแนนรวมกันร้อยละ 60 ขึ้นไป แต่ไม่ถึงร้อยละ 65 ให้ดูงานเพิ่มเติมในสถาบันเดิมของตนเป็นเวลา 

3 สัปดาห์ จึงจะถือว่าสอบผ่าน  

- ถ้าได้คะแนนน้อยกว่าร้อยละ 60 ให้รอสอบใหม่ทั้งข้อเขียน ปากเปล่า และ OSCE  
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ภาคผนวก 7 

วิธีการฝึกอบรมและแนวทางการประเมินผลตามสมรรถนะหลัก (competency) 6 ด้าน 

1. ทักษะและเจตคติในการดูแลผู้ป่วย (Patient care) 

หัวข้อการเรียนรู้ 
วิธีการฝึกอบรม/การจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ 

แนวทางการประเมินผล 

1.1 ทักษะในการให้คำปรึกษาและ
แนะนำ (Counseling and 
recommendation) เกี่ยวกับการ
ตรวจทางภาพรังสีวินิจฉัย การทำ
หัตถการ และการรักษาทางรังสีร่วม
รักษาของลำตัวในภาวะหรือโรคที่
หลากหลายให้แก่แพทย์สาขาอ่ืนได้
อย่างเหมาะสมกับข้อบ่งชี้ของโรค โดย
ยึดถือผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางบนพ้ืนฐาน
ของการดูแลแบบองค์รวม พิจารณา
และคำนึงถึงมีประสิทธิภาพ ความ
ปลอดภัย ความเสี่ยงและประโยชน์ของ
ผู้ป่วยเป็นหลัก 

- ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการ
ให้คำปรึกษาท่ีจัดขึ้นโดย
ภาควิชารังสีวิทยา คณะ
แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 

- เรียนรู้จากการปฏิบัติงานใน
หน่วยรังสีร่วมรักษาของลำตัว 
(On the job learning) 

 

- Direct observation 
and feedback 

- Multisource feedback  
 

1.2 มีทักษะในการขอใบแสดงความ
ยินยอม (Obtaining informed 
consent) ในกรณีที่ทำการตรวจด้วย
ทางภาพทางรังสีวิทยาหลอดเลือดที่มี
การใช้ contrast agent 
(Angiography) การทำหัตถการ และ
วิธีการรักษาทางรังสีร่วมรักษาของ
ลำตัว (Body interventional 
radiology) 

- เรียนรู้จากการปฏิบัติงานใน
หน่วยรังสีร่วมรักษาของลำตัว 
(On the job learning) 

 

- Direct observation 
and feedback 

- Multisource feedback 
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หัวข้อการเรียนรู้ 
วิธีการฝึกอบรม/การจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ 

แนวทางการประเมินผล 

1.3 มีทักษะในการเตรียมและดูแลผู้ป่วย
ท ี ่ มาร ับการตรวจว ิน ิจฉ ัยและทำ
หัตถการทางรังสีร่วมรักษาของลำตัวได้
อย่างเหมาะสม ทั้งก่อนทำ ขณะทำและ
หลังทำการักษาเสร็จ 

- เรียนรู้จากการบรรยายในงาน
ประชุม FIRST conference 
(Fundamental 
Interventional Radiology 
Skill Training course)  

- เรียนรู้จากการปฏิบัติงานใน
หน่วยรังสีร่วมรักษาของลำตัว 
(On the job learning) 

- IR-DOPS 
- Multisource feedback 

1.4 ม ี ท ั กษะ ในการตรวจพบภาว ะ 
แทรกซ้อนที่เกิดขึ้นระหว่างการตรวจ
วินิจฉัย และการทำหัตถการทางรังสี
ร่วมรักษาของลำตัว และสามารถให้
การด ูแลร ักษา เบ ื ้ องต ้ น ได้ อย ่ า ง
เหมาะสม หรือปรึกษาแพทย์ในสาขา
อ่ืนต่อได้ถูกต้องเมื่อจำเป็น 

- เรียนรู้จากการบรรยายในงาน
ประชุม FIRST conference 
(Fundamental 
Interventional Radiology 
Skill Training course)  

- เรียนรู้จากการปฏิบัติงานใน
หน่วยรังสีร่วมรักษาของลำตัว 
(On the job learning) 

- IR-DOPS 
- Multisource feedback 

2. ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และความสามารถในการนำไปใช้แก้ปัญหาของผู้ป่วย และสังคมรอบด้าน  

(Medical knowledge and Skills) 

หัวข้อการเรียนรู้ 
วิธีการฝึกอบรม/การจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ 

แนวทางการประเมินผล 

2.1 มีความรู้พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์
การแพทย์ที่สามารถประยุกต์ใช้กับการ
อ่าน วิเคราะห์ และรายงานผลภาพ
วินิจฉัยทางรังสีวิทยาหลอดเลือดและ
รังสีร่วมรักษาของลำตัว 

- การเรียน core lecture 
ความรู้พื้นฐานที่เกี่ยวข้อง 

- เรียนรู้จากการปฏิบัติงานใน
หน่วยรังสีร่วมรักษาของลำตัว 
(On the job learning) 

- การร่วมประชุมวิชาการ 
conference ทั้งในแผนกและ
ต่างแผนก 

 

- IR-DOPS 
- Mini-CEX 
- สอบผ่านตามเกณฑ์การ
สอบข้อเขียนปลายปี 
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3. ทักษะปฏิสัมพันธ์ และการสื่อสาร (Interpersonal and communication skills) 

หัวข้อการเรียนรู้ 
วิธีการฝึกอบรม/การจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ 

แนวทางการประเมินผล 

3.1 สื่อสารให้ข้อมูลแก่ผู้ป่วยและญาติได้
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีเมตตา
เคารพการตัดสินใจและศักดิ์ศรีของ
ความเป็นมนุษย์ 

- เรียนรู้จากการปฏิบัติงานใน
หน่วยรังสีร่วมรักษาของลำตัว 
(On the job learning) 

- กิจกรรมการเรียนรู้และส่งเสริม
ให้มี interpersonal 
communication skill และ 
counselling course 

- Multisource feedback 
- Mini-CEX 
- IR-DOPS 

2.2 รู้ข้อบ่งชี้ ข้อห้าม ข้อดี ข้อเสีย 
ข้อจำกัด ความเสี่ยง อันตรายและ
ภาวะแทรกซ้อนในการตรวจทางรังสี
ร่วมรักษาของลำตัว 

- การเรียน core lecture 
ความรู้พื้นฐานที่เกี่ยวข้อง 

- การเรียนการสอนบรรยายโดย
แพทย์ประจำบ้านอนุสาขาฯ 
และอาจารย์แพทย์ทุกวันจันทร์ 
สัปดาห์ที่ 2  

- การร่วมประชุมวิชาการ 
conference ทั้งในแผนกและ
ต่างแผนก 

- Mini-CEX 
- สอบผ่านตามเกณฑ์การ
สอบข้อเขียนปลายปี  

 

2.3 มีความรู้ความสามารถในวิชาชีพ 
และเชี่ยวชาญในหัตถการของรังสีร่วม
รักษาของลำตัวในกลุ่มโรคท่ีต้องรู้และ
ควรรู้ในระดับท่ีไม่ซับซ้อนหรือซับซ้อน 

- เรียนรู้จากการปฏิบัติงานใน
หน่วยรังสีร่วมรักษาของลำตัว 
(On the job learning) 

- เรียนรู้ผ่านกิจกรรม Peer 
review ที่จัดขึ้นทุกวันศุกร์ เวลา 
8.00-9.00 น. 

- Direct observation 
and feedback 

- IR-DOPS 
- Logbook 

2.4 มีความรู้ทางคลินิกทางด้านอื่นๆ ที่
จะดูแลผู้ป่วยได้ด้วยตนเองทั้งก่อนทำ 
ขณะทำ และหลังทำหัตถการทางรังสี
ร่วมรักษา ตลอดจนการติดตามดูแล
ผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง 

- เรียนรู้จากการปฏิบัติงานใน
หน่วยรังสีร่วมรักษาของลำตัว 
(On the job learning) 

- เรียนรู้จากการปฏิบัติงานบนหอ
ผู้ป่วย 

- Mini-CEX 
- Self-reflection  
- Multisource feedback 
- IR-DOPS 
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หัวข้อการเรียนรู้ 
วิธีการฝึกอบรม/การจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ 

แนวทางการประเมินผล 

3.2 สื่อสารให้ข้อมูลโดยการรายงานผล
การตรวจเป็นเอกสาร (reports) หรือ
ด้วยวาจา กับทีมดูแลสุขภาพได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

- เรียนรู้จากการปฏิบัติงานใน
หน่วยรังสีร่วมรักษาของลำตัว 
(On the job learning) 

- Direct observation 
and feedback 

- Mini-CEX 

3.3 นำเสนอข้อมูลผู้ป่วย และอภิปราย
ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

- เรียนรู้ผ่านกิจกรรม Peer 
review ที่จัดขึ้นทุกวันศุกร์ เวลา 
8.00-9.00 น. 

- เรียนรู้ผ่านกิจกรรม 
interdepartment 
conference ต่างๆ ได้แก่ 
Hepatocellular carcinoma 
conference, Hepatobiliary 
conference, Vascular 
conference เป็นต้น 

- Direct observation 
and feedback 

- Attendance tracking 
ใน E-portfolio 

3.4 ถ่ายทอดความรู้และทักษะให้แก่
แพทย์ นักศึกษาแพทย์ และบุคลากร
ทางการแพทย์ 

- เปิดโอกาสให้มีการร่วมสอน 
แพทย์ นักศึกษาแพทย์ แพทย์
ประจำบ้านและบุคลากรทางการ
แพทย์ขณะปฏิบัติงานจริง 

- Direct observation and 
feedback  

- Multisource feedback 

3.5 เป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำทาง
รังสีร่วมรักษาของลำตัวให้แก่แพทย์ 
นิสิตนักศึกษาแพทย์ และบุคลากรอื่น 

- เรียนรู้จากการปฏิบัติงานใน
หน่วยรังสีร่วมรักษาของลำตัว 
(On the job learning) 

- Direct observation 
and feedback 

- Multisource feedback  
3.6 มีมนษุยสัมพันธ์ทีดี่ ทำงานกับ

ผู้ร่วมงานทุกระดับได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

- เรียนรู้จากการปฏิบัติงานใน
หน่วยรังสีร่วมรักษาของลำตัว 
(On the job learning) 

- Multisource feedback 
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4. การพัฒนาปรับปรุงตนเองและการเรียนรู้จากการปฏิบัติ  

(Practice-based learning and improvement) 

หัวข้อการเรียนรู้ 
วิธีการฝึกอบรม/การจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ 

แนวทางการประเมินผล 

4.1 เรียนรู้และเพิ่มประสบการณ์ได้ด้วย
ตนเองจากการปฏิบัติงาน 

- เรียนรู้จากการปฏิบัติงานใน
หน่วยรังสีร่วมรักษาของลำตัว 
(On the job learning) 

- Logbook 
- E-portfolio 
- Self-reflection 
- Direct observation 
and feedback 

4.2 ดำเนินการวิจัยทางการแพทย์และ
สาธารณสุขได้ 

- ทำงานวิจัยโดยผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมเป็นผู้วิจัยหลัก 1 เรื่อง 

- ติดตามการดำเนินงาน
วิจัย ใน E-portfolio 

4.3 ว ิพากษ ์บทความ และงานว ิ จัย
ทางการแพทย์ได ้

- จัดกิจกรรม journal club ให้ผู้
เข้ารับการฝึกอบรมได้ฝึกอ่าน 
รวมถึงฝึกวิพากษ์บทความและ
งานวิจัยทางการแพทย์ ทุกวัน
อังคาร สัปดาห์ที่ 2 ของเดือน 

- ร่วมอภิปรายและวิพากษ์
บทความในกิจกรรม Journal 
club ของแพทย์ประจำบ้านรังสี
วินิจฉัยที่ได้รับมอบหมาย 

- Direct observation 
and feedback 

- Attendance tracking 
ใน E-portfolio 
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5. มีพฤติกรรมแห่งวิชาชีพและความเป็นมืออาชีพ (Professionalism) แสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมแห่ง

วิชาชีพที่ดีของแพทย์ดังนี้ 

หัวข้อการเรียนรู้ 
วิธีการฝึกอบรม/การจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ 

แนวทางการประเมินผล 

5.1 มีคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติอัน
ดีต่อผู้ป่วย ญาติ ผู้ร่วมงาน เพ่ือนร่วม
วิชาชีพและชุมชน 

- การเรียนโดยใช้ผู้ป่วยจริง 
ร่วมกับการปฏิบัติงานจริงใน 
การรักษาทางรังสีร่วมรักษา 
(workplace-based learning) 

- Direct observation 
and feedback 

- Multisource feedback 

5.2 มีทักษะด้านที่ไม่ใช่เทคนิค (non-
technical skills) และสามารถบริหาร
จัดการได้ 

- จัด workshop non-technical 
skill โดยราชวิทยาลัยรังสีแพทย์
แห่งประเทศไทย 

- Attendance tracking 
ใน E-portfolio 

5.3 มีความสนใจใฝ่รู้และสามารถพัฒนา
ไปสู่ความเป็นผู้เรียนรู้ต่อเนื่องตลอด
ชีวิต (continuing professional 
development) 

- จัดให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเลือก
หัวข้อที่สนใจเพ่ือทำกิจกรรมทาง
วิชาการ เช่น journal club, 
และ peer review ด้วยตนเอง 

- เปิดโอกาสให้เลือกทำงานวิจัยที่
สนใจได้ 

- เปิดโอกาสให้เข้าร่วมกิจกรรม
ประชุมทางวิชาการที่สนใจได้ 

- Attendance tracking 
ใน E-portfolio 

 

5.4 มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพและมีเจตคติ
ที่ดี ที่จะใช้ความรู้ทางรังสีร่วมรักษา
ของลำตัวในการให้บริการสุขภาพแบบ
องค์รวมแก่ประชาชนทุกระดับ 

- การเรียนโดยใช้ผู้ป่วยจริง 
รว่มกับการปฏิบัติงานจริงใน 
การรักษาทางรังสีร่วมรักษา 
(workplace-based learning) 

- Direct observation 
and feedback 

- Multisource feedback 

5.5 มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับ
มอบหมาย 

- การเรียนโดยใช้ผู้ป่วยจริง 
ร่วมกับการปฏิบัติงานจริงใน 
การรักษาทางรังสีร่วมรักษา 
(workplace-based learning) 

- Direct observation 
and feedback 

- Multisource feedback 

5.6 คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม - มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม
ส่วนรวมของคณะฯ และ
ภาควิชาฯ 

- Attendance tracking 
ใน E-portfolio 
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6. การปฏิบัติงานตามระบบ (System-based practice)   

หัวข้อการเรียนรู้ 
วิธีการฝึกอบรม/การจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ 

แนวทางการประเมินผล 

6.1 ความรู้ด้านระบบพัฒนาคุณภาพ 
(quality improvement) ทางรังสีร่วม
รักษา 

- ให้เข้าร่วมประชุมสุนทรียสนทนา
ของศูนย์รังสีร่วมรักษาศิริราช 
เป็นประจำ ซึ่งเป็นการประชุม
เกี่ยวกับงานบริการและงาน
พัฒนาคุณภาพของศูนย์ฯ 

- ให้มีส่วนร่วมในการทำงานด้าน
พัฒนาคุณภาพ เช่นจัดทำ 
service flow, root cause 
analysis 

- Direct observation 
- Attendance tracking 
ใน E-portfolio 

6.2 ความรู้เกี่ยวกับระบบสุขภาพของ
ประเทศ 

- การเรียนการสอน 
Professional skill จัดโดย
ภาควิชารังสีวิทยา คณะ
แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  

- การเรียนการสอนวิชาบูรณาการ 
โดยราชวิทยาลัยรังสีแพทย์ฯ 

- Attendance tracking 
ใน E-portfolio 

6.3 มีความรู้และมีส่วนร่วมในระบบ
พัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผู้ป่วย 

- ให้เข้าร่วมประชุมสุนทรียสนทนา
ของศูนย์รังสีร่วมรักษาศิริราช 
เป็นประจำ ซึ่งเป็นการประชุม
เกี่ยวกับงานบริการและงาน
พัฒนาคุณภาพของศูนย์ฯ 

 

- Multisource feedback 
- Attendance tracking 
ใน E-portfolio 

6.4 ใช้ทรัพยากรสุขภาพอย่างเหมาะสม 
(cost consciousness medicine) 
และสามารถปรับเปลี่ยนการดูแลรักษา
ผู้ป่วยให้เข้ากับบริบทของการบริการ
สาธารณสุขได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ 

- การเรียนการสอน 
Professional skill จัดโดย
ภาควิชารังสีวิทยา คณะ
แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  

- การเรียนการสอนวิชาบูรณาการ 
โดยราชวิทยาลัยรังสีแพทย์ฯ 

- Attendance tracking 
ใน E-portfolio  
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ภาคผนวก 8 

บทบาทและหน้าที่การปฏิบัติงาน ค่าตอบแทน การลา และสวัสดิการ 
แพทย์ผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ อนุสาขารังสีร่วมรักษาของลำตัว 

หน้าที่ของแพทย์ประจำบ้านอนุสาขาฯ 

1. ร่วมดูแลรักษาผู้ป่วย และปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายในภาควิชาฯ อย่างเต็มความสามารถ 
2. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล หรือภาควิชา 
3. ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลอย่างเคร่งครัด (ภาคผนวก 8.6: ระเบียบ

ปฏิบัติคณะฯ ว่าด้วยวินัยและบทกำหนดโทษ) 
4. เป็นพี่เลี้ยงให้แก่นักศึกษาแพทย์ และ/หรือแพทย์ประจำบ้านของภาควิชาฯ ที่ขึ้นมาปฏิบัติงาน และ/

หรือรับคำปรึกษาในภาควิชาฯ 
5. ทำงานวิจัยที่มีคุณภาพอย่างน้อย 1 เรื่อง และนำเสนอในที่ประชุมของภาควิชาฯ และในการประชุม

วิชาการของราชวิทยาลัยรังสีฯ หรือในการประชุมวิชาการของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล หรือ
อ่ืนๆ 

การปฏิบัติงานภายในศูนย์รังสีร่วมรักษา 
แบ่งเป็น 2 ช่วงเวลา 
1. การปฏิบัติงาน ในเวลาราชการ 8:00-16:00 น. 
2. การปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ 16:00-08:00 น. หรือ วันหยุดราชการ  

การปฏิบัติงาน ในเวลาราชการ 8.00-16.00 น. 
รายละเอียด ประกอบไปด้วย 
1. เยี่ยมและตรวจดูอาการผู้ป่วยที่ตึกผู้ป่วยในตอนเช้า 
2. เข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการประกอบไปด้วย lecture ของหน่วย, fellow topic, journal, สุนทรีย

สนทนา และ conference กับภาควิชาอ่ืน รวมถึงทำ presentation ประจำเดือนที่ได้รับมอบหมาย 
3. ฝึกปฏิบัติงานในห้องหัตถการทั ้ง vascular และ non-vascular ตามความรู ้ความสามารถและ

ประสบการณ์ของแพทย์ โดยยึดตามหลักสูตรของราชวิทยาลัยรังสี 
4. ร่วมออกตรวจผู้ป่วยนอก (OPD) เพ่ือวางแผนรักษา และตรวจติดตามอาการหลังรักษา 
5. ฝึกปฏิบัติงานสาขารังสีวินิจฉัยในหน่วยอัลตราซาวด์ และรังสีวิทยาหลอดเลือด 
6. รับปรึกษาเคสผู้ป่วยฉุกเฉินในเวลาราชการ 
7. เตรียมและวางแผนการรักษาผู้ป่วยที่จะมารับการรักษาในวันถัดไป 
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การปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ 16:00-08:00 น. หรือ วันหยุดราชการ 
1. เยี่ยมและตรวจดูอาการผู้ป่วยที่ตึกผู้ป่วยในตอนเช้า 
2. รับปรึกษาเคสผู้ป่วยฉุกเฉินและรายงานอาจารย์ที่อยู่เวรร่วมประจำวัน 
3. กรณีปฏิบัติงานนอกเวลาราชการต่อเนื่องกันโดยไม่ได้พักผ่อนหลัง 00.00-6.00 น. ประธานการ

ฝึกอบรมสามารถพิจารณาให้แพทย์ผู้เข้ารับการฝึกอบรมพักหลังอยู่เวรได้ 

หน้าที่ของแพทย์ประจำบ้านอนุสาขานอกเวลาราชการ 
- ทุกเคสที่รับปรึกษานอกเวลา ต้องรายงานอาจารย์ที่อยู่เวรร่วมทุกเคส     
- Flow การ set เคสนอกเวลาราชการ 

        

สิทธิของผู้เข้ารับการฝึกอบรมหรือแพทย์ประจำบ้านอนุสาขาฯ 
1. แพทย์ประจำบ้านอนุสาขาฯ ที่ได้รับการคัดเลือกมาแล้ว มีสิทธิที่จะรับการฝึกอบรมจนครบ 2 ปี นอกจาก

ผู้ที่ได้รับโทษให้ออกจากการฝึกอบรม  
2. แพทย์ประจำบ้านอนุสาขาฯ ที่มีต้นสังกัดจะได้รับเงินเดือนจากต้นสังกัด ส่วนแพทย์ประจำบ้านอนุสาขาฯ 

ที่ไม่มีต้นสังกัดจะได้รับเงินเดือนจากโรงพยาบาลศิริราช มหาวิทยาลัยมหิดล 
3. ค่าตอบแทนการอยู่นอกเวลาของแพทย์ประจำบ้านอนุสาขาฯ เป็นแบบเหมาจ่ายเดือนละ 5,000 บาท 

(ภาคผนวก 8.1: หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินค่าตอบแทนแก่แพทย์ประจำบ้าน) 
4. แพทย์ประจำบ้านอนุสาขาฯ มีสิทธิในการลาทุกประเภทได้ปีละ 10 วันทำการ ครั้งละไม่เกิน 5 วันทำการ 

และไม่มีการสะสม (ภาคผนวก 8.2: หลักเกณฑ์การลาของแพทย์ผู้เข้ารับการฝึกอบรม คณะแพทยศาสตร์ 
ศิริราชพยาบาล) 

5. แพทย์ประจำบ้านอนุสาขาฯ มีส ิทธ ิในการร ักษาพยาบาลเมื ่อเจ็บป่วย ตามประกาศของคณะ
แพทยศาสตร์ศิริราช พยาบาล (ภาคผนวก 8.3: สวัสดิการการรักษาพยาบาล สำหรับแพทย์ประจำบ้านอนุ
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สาขาฯ, ภาคผนวก 8.4: ระบบสวัสดิการด้านสุขภาพสำหรับแพทย์ผู้เข้ารับการฝึกอบรม (ด้านสุขภาพจิต), 
และภาคผนวก 8.5: ระบบการดูแลแพทย์ประจำบ้านที่มีปัญหาสุขภาพจิต) 

6. แพทย์ประจำบ้านอนุสาขาฯ มีสิทธิเลือกเรียนวิชาเลือกจากสถาบันสมทบอื่นๆ ตามระยะเวลาที่กําหนด
โดยภาควิชาฯ (ระยะเวลา 3 เดือน ทั้งในช่วงชั้นปีที่ 1 และปีที่ 2)  

7. เรื่องความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน แพทย์ประจำบ้านอนุสาขาฯ ทุกคนจะต้องติดแผ่นวัดรังสีประจำ
บุคคล (OSL) ตลอดเวลาและต้องมีการส่งคืน OSL เก่า พร้อมกับรับ OSL ใหม่ทุกเดือน เพื่อนำ OSL เก่า
ไปวัดและรายงานผลให้ทราบเป็นรายบุคคล หากพบว่าแพทย์ประจำบ้านอนุสาขาฯ ได้รับปริมาณรังสีสูง
กว่าข้อกำหนดจะมีแนวทางการปฏิบัติที่เหมาะสมตามมา  

8. เรื่องหอที่พัก ตามกฎของคณะฯ  
9. มีการจัดห้องพักแพทย์ ของสาขารังสีวินิจฉัย ภาควิชารังสีวิทยา ที่ตึกเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 3 และที่ตึก 72 

ปี ชั้นใต้ดิน  

สิทธิเม่ือสิ้นสุดการฝึกอบรม  
1. ได้รับประกาศนียบัตรแสดงว่าเป็นผู้ที่ได้รับการฝึกอบรมในฐานะแพทย์ประจำบ้าน ของภาควิชารังสีวิทยา 

อนุสาขารังสีร่วมรักษาของลำตัว ครบ 2 ปี ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  
2. สามารถยื่นความจำนงขอสอบวุฒิบัตร อนุสาขารังสีร่วมรักษาของลำตัว ตามที่เข้ารับการฝึกอบรมจาก

แพทยสภาได้ 

สวัสดิการทั่วไปของแพทย์ประจำบ้านอนุสาขาฯ 
1. เครื่องแบบ  แพทย์ประจำบ้านอนุสาขาฯ จะได้รับเสื้อเครื่องแบบจำนวน 3 ตัว  
2. บัตร ID card บัตรดังกล่าวจะระบุชื่อ นามสกุล และภาควิชาของแพทย์ประจำบ้านอนุสาขาฯ  บัตรนี้เป็น 

smartcard สามารถใช้ในการยืมหนังสือห้องสมุด บันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม และใช้ในการผ่านเข้าประตู
ที่มีการติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยเฉพาะได้ กรณีท่ีทำบัตรหาย แพทย์ประจำบ้านอนุสาขาฯ ต้องเสีย
ค่าทำบัตรใหม่เอง 300 บาท  

3. Internet account แพทย์ประจำบ้านอนุสาขาฯ จะได้รับสิทธิ์เป็นสมาชิก MUCC net ในอัตรา 600 
บาทต่อปี โดยคณะฯจะออกค่าใช้จ่ายให้ 300 บาท และแพทย์ประจำบ้านอนุสาขาฯ ออกค่าใช้จ่ายเองอีก 
300 บาท การชำระเงินใช้การหักจากบัญชีปีละครั้งโดยภาควิชาเป็นผู้ดำเนินการ  

4. โรงอาหาร ในโรงพยาบาลมีร้าน  ค้าจำหน่ายอาหารราคาถูก ดังต่อไปนี้  

• ร้านค้าสวัสดิการคณะฯ ได้แก่ หอพักพยาบาล 3, 4 และหอประชาธิปไตย หอ 10 ชั้น  

• สมาคมศิษย์เก่าแพทย์ศิริราช  

• คณะพยาบาลศาสตร์  

• อาคารศรีสวรินทิรา  
5. สถานที่จอดรถ แพทย์ประจำบ้านอนุสาขาฯ สามารถจอดรถได้เฉพาะในสถานที่ที่กําหนด ได้แก่ ที่จอดรถ

หอพัก 8 ไร่ อาคาร A 
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6. ห้องสมุด แพทย์ประจำบ้านอนุสาขาฯ สามารถใช้บริการห้องสมุดในการสืบค้นข้อมูลและใช้บริการอื่นๆ 
เช่น ถ่ายเอกสาร ขอเลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ ( ISBN หรือ International Standard Book 
Number) ขอใช้โสตทัศนวัสดุทางการศึกษา เป็นต้น ห้องสมุดจะเปิดบริการ ดังนี้  

• วันทำการวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.00 – 22.00 น.  

• วันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 8.00 – 16.30 น. แพทย์ประจำบ้านอนุสาขาฯ ที่ต้องการสืบค้นข้อมูล
จำนวนมากและเป็นสมาชิกของ MUCC สามารถใช้บริการผ่านทางเว็บไซต์ของห้องสมุดจากที่ใดก็
ได้ทาง http://www.medlib.si.mahidol.ac.th  

7. สถานที่ออกกำลังกาย ภายในโรงพยาบาลศิริราชมีสถานที่สำหรับออกกําลังกาย ได้แก่ 

• หอกีฬาศิริราชสัมพันธ์ อาคารจอดรถ 2 ประกอบไปด้วย Siriraj fitness center ชั้น 11 และ 
ยิมเนเซี่ยมชั้น 12  

• สนามเทนนิส สนามฟุตซอล (ข้างหอสมุดศิริราช) และสนามเปตอง (ข้างหอพักพยาบาล 3)  

• สระว่ายนํ้าสมาคมศิษย์เก่า  
นอกจากนี้ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมีชมรมกีฬาและนันทนาการ 23 ชมรมให้แพทย์ประจำ

บ้านอนุสาขาฯ สามารถเลือกได้ตามความสนใจ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ งานสร้างเสริมสุขภาพ 
โทรศัพท์ 02-419-9980, 9989, 8967 หรือ http://www.si.mahidol.ac.th/th/division/hph/  

http://www.si.mahidol.ac.th/th/division/hph/
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ภาคผนวก 8.1 

หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินค่าตอบแทนแก่แพทย์ประจำบ้าน
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ภาคผนวก 8.2 

หลักเกณฑ์การลาของแพทย์ผู้เข้ารับการฝึกอบรม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
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ภาคผนวก 8.3 

สวัสดิการการรักษาพยาบาลแพทย์ผู้รับการฝึกอบรม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
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ภาคผนวก 8.4 

ระบบสวัสดิการด้านสุขภาพสำหรับแพทย์ผู้เข้ารับการฝึกอบรม (ด้านสุขภาพจิต) 
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ภาคผนวก 8.5 

ระบบการดูแลแพทย์ประจำบ้านที่มีปัญหาสุขภาพจิต 
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ภาคผนวก 8.6 

ระเบียบปฏิบัติคณะฯ ว่าด้วยวินัยและบทกำหนดโทษ 
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ภาคผนวก 8.7 

หลักเกณฑ์ในการตัดสินให้ฝึกอบรมเพิ่มเติมและยุติการฝึกอบรม พ.ศ.2556 
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ภาคผนวก 9 

เกณฑ์การคัดเลือกแพทย์ประจำบ้านเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทาง 
อนุสาขารังสีร่วมรักษาของลำตัว คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 

  เพื่อให้การดำเนินการคัดเลือกแพทย์เข้าเป็นแพทย์ประจำบ้านอนุสาขารังสีร่วมรักษาของลำตัว ชั้นปีที่ 
1 เป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่ได้กำหนดไว้ หน่วยรังสีร่วมรักษาของลำตัว ภาควิชารังสีวิทยา จึงมี
หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกแพทย์ประจำบ้านอนุสาขาฯ  ดังต่อไปนี้  

1. ลักษณะการฝึกอบรม อนุสาขารังสีร่วมรักษาของลำตัว 

 หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพ
เวชกรรม อนุสาขารังสีร่วมรักษาของลำตัว เป็นหลักสูตรที่มีระยะเวลาฝึกอบรม 2 ปี  

2. คุณสมบัติทั่วไป  

 2.1 ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเบื้องต้นครบถ้วนตามเกณฑ์กำหนดของแพทยสภาในปีการศึกษาหรือปีการ
ฝึกอบรมนั้นๆ 

2.2 เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติอ้างอิงตามประกาศกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท) เรื่อง 
คุณสมบัติเฉพาะของผู้ที่สมัครเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต (ฉบับปี พ.ศ.2559) โดยไม่จำกัดเพศ เชื้อ
ชาติ ศาสนา และภาวะสุขภาพที่ไม่มีผลกระทบต่อการฝึกอบรม  

2.3 เป็นผู้จบการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิต ที่ได้รับการรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
เวชกรรม และมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

2.4 ต้องมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 
1) เป็นผู้ได้รับวุฒิบัตรฯ ในสาขารังสีวิทยาวินิจฉัย หรือรังสีวิทยาทั่วไป จากราชวิทยาลัยรังสีแพทย์

แห่งประเทศไทย 
2) เป็นแพทย์ประจำบ้านปีสุดท้าย ในสาขาวิชารังสีวิทยาวินิจฉัยในปีการศึกษานั้น 

 2.5 มีผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (GPA) ไม่ต่ำกว่า 2.5   

3. เอกสารที่ต้องนำมาแสดงเพื่อใช้ประกอบในการพิจารณาคัดเลือก  

 3.1 รูปถ่าย 2 นิ้ว (ที่ถ่ายภายใน 6 เดือน) จำนวน 2 รูป 
  3.2 เอกสารแนะนำตัว ประวัติการทำงานของผู้สมัคร (Curriculum Vitae)  เช่น ระยะเวลาใช้ทุนใน
หน่วยงาน ของรัฐบาล ผลงานวิชาการอ่ืนๆ และความสามารถพิเศษ เช่น ภาษาอังกฤษ ความสามารถในการใช้
คอมพิวเตอร์  
 3.3 เอกสารแสดงผลการศึกษาตลอดหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  
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 3.4 ผลการสอบ พร้อมคะแนนสอบเพื่อขอรับการประเมินและการรับรองความรู้ความสามารถในการ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรม (ศรว.) ทุกข้ันตอน  
 3.5 สำเนาวุฒิบัตรฯ ในสาขารังสีวินิจฉัยหรือสาขารังสีวิทยาทั่วไป หรือหนังสือรับรองการเป็นแพทย์
ประจำบ้านปีสุดท้าย ในสาขาวิชารังสีวินิจฉัยในปีการศึกษานั้น จากหัวหน้าภาควิชาฯของสถาบันที่เข้ารับการ
ฝึกอบรม 
 3.6 หนังสือจากต้นสังกัดลงนามโดยผู้บังคับบัญชาสูงสุดของหน่วยงานต้นสังกัด อนุมัติให้เข้ ารับการ
ฝึกอบรม และรับรองว่าจะทำสัญญาชดใช้ทุนกับต้นสังกัดเมื่อได้รับการคัดเลือกแล้ว (เฉพาะผู้สมัครที่มีต้นสังกัด
ส่ง มาฝึกอบรมฯ) โดยใช้แบบหนังสือรับรองต้นสังกัดตามแบบที่กำหนด  
 3.7 หนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชา และผู้ร่วมงาน (Recommendation letter) อย่างน้อย 2 ฉบับ  
 3.8 ใบรับรองแพทย์  

 4. การพิจารณาคัดเลือก  

 4.1 แพทย์ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องผ่านการดูงานที่หน่วยรังสีร่วมรักษาของลำตัว ภาควิชารังสี
วิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เป็นเวลาติดต่อกันอย่างน้อย 5 วันทำการ (เฉพาะผู้สมัครที่ไม่ได้ผ่าน
การฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน สาขารังสีวิทยา จากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล) 
 4.2 คณะกรรมการคัดเลือกแพทย์ประจำบ้านอนุสาขาฯ จะมาจากอาจารย์ประจำในหน่วยรังสีร่วม
รักษาของลำตัว ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล อย่างน้อย 3 ท่าน ซึ่งจะเป็นผู้ทำการสอบ
สัมภาษณ์แพทย์ผู้สมัคร เพื่อพิจารณาความรู้ ความสามารถ เจตคติ ทัศนคติ และบุคลิกภาพ แล้วนำมาประเมิน
เป็นคะแนน  
 4.3 คณะกรรมการคัดเลือกแพทย์ประจำบ้านอนุสาขาฯ จะต้องเป็นผู้ที่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ที่มา
สมัครคัดเลือกเป็นแพทย์ประจำบ้านอนุสาขารังสีร่วมรักษาของลำตัว ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์  
ศิริราชพยาบาล อันอาจจะทำให้การดำเนินการคัดเลือกแพทย์ประจำบ้านอนุสาขาฯ นี้ไม่ยุติธรรม โดยต้องมี
เอกสารสำแดงเพื่อรับรองเป็นลายลักษณ์อักษรทุกคน  
 4.4 คณะกรรมการคัดเลือกแพทย์ประจำบ้านอนุสาขาฯ จะทำการประมวลคะแนนจากเกณฑ์ที่กำหนด 
โดยพิจารณาจาก เอกสารในข้อ 3.1 ถึง 3.8 มาประกอบกับคะแนนจากการสอบสัมภาษณ์แพทย์ผู้สมัคร และ
พิจารณา ตัดสินตามความเหมาะสม และประกาศให้ผู้สมัครทราบภายหลังการพิจารณาเสร็จสิ้น   

5. เกณฑ์การพิจารณารับเข้าฝึกอบรม มีดังนี้  

 5.1 คะแนนจากการสอบสัมภาษณ์โดยคณะกรรมการคัดเลือกแพทย์ประจำบ้านอนุสาขาฯ   
 5.2 ความรู้พื้นฐาน ความสามารถทางการศึกษา โดยจะพิจารณาจากผลการเรียน และประสบการณ์
การนำเสนอผลงานทางวิชาการ 
 5.3 ข้อมูล และประวัติการทำงานของแพทย์ผู้สมัคร (portfolio) 
 5.4 หนังสือรับรองการรับทุนจากต้นสังกัด  
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 5.5 จดหมายแนะนำตัวของแพทย์ผู ้สมัคร และหนังสือรับรองจากผู ้บังคับบัญชา และผู ้ร่วมงาน 
(Recommendation letter) 
 5.6 ความสามารถในการนำเสนอบทความจากวารสารวิชาการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
คัดเลือกแพทย์ประจำบ้านอนุสาขาฯ  เป็นภาษาอังกฤษ 

เกณฑ์การพิจารณา คะแนน หลักการให้คะแนน 

คะแนนจากคุณสมบัติที่กำหนด (20) 
1. การรับทุนจากต้นสังกัดที่เป็นหน่วยงานของรัฐ 5 0 = ไม่ได้รับทุน 

5 = รับทุนจากหน่วยงานของรัฐ 
2. ประสบการณ์การนำเสนอผลงานทางวิชาการ 10 0 = ไม่มีประสบการณ์ 

5 = มีประสบการณ์การนำเสนอผลงาน
ทางวิชาการในรูปแบบโปสเตอร์ 
10 = ม ีประสบการณ ์การนำ เสนอ
ผลงานทางว ิชาการในร ูปแบบการ
นำเสนอปากเปล่า 

3. Portfolio และการทำกิจกรรมพิเศษ 5 0 = ไม่ม ี
1-5 = พิจารณาตามคุณภาพ 

คะแนนจากการนำเสนอบทความจากวารสารวิชาการ เป็นภาษาอังกฤษ (40) 

1. Content 10  

2. Critical Appraisal 10  
3. Delivery and English Proficiency  10  

4. Presentation Slide 5  

5. Response to Questions and Comments 5  
คะแนนจากการสัมภาษณ์ (40) 

1. บุคลิกภาพ กริยา มารยาท และทัศนคต ิ 20  

2. ไหวพริบในการตอบคำถาม และการแก้ปัญหา
เฉพาะหน้า 

20  

6. การตัดสินผลการคัดเลือก  

 การคัดเลือกแพทย์ประจำบ้านอนุสาขาฯ จะกระทำด้วยความโปร่งใส เสมอภาคและตรวจสอบได้ ก่อน
การสัมภาษณ์ และการตัดสินคะแนน คณะกรรมการคัดเลือกแพทย์ประจำบ้านอนุสาขาฯ ทุกท่าน ต้องลง
ลายมือชื่อในเอกสารสำแดงเพื่อเป็นการแสดงถึงความไม่มีส่วนได้ส่วนเสียต่อผู้สมัครและการตัดสินคะแนน  
คณะกรรมการคัดเลือกแพทย์ประจำบ้านอนุสาขาฯ จะนำคะแนนรวมทุกหมวดของแพทย์ผู้สมัครแต่ละรายมา
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เรียงลำดับจากคะแนนสูงไปต่ำ หลังจากนั้นคณะกรรมการฯ จะได้ประชุมพิจารณาพร้อมกันตามความเหมาะสม
เพื่อตัดสินขั้นสุดท้ายอีกครั้ง มติของคณะกรรมการฯ นี้ถือเป็นอันสิ้นสุด   

7. การอุทธรณ์ผลการการคัดเลือกแพทย์ประจำบ้านอนุสาขารังสีร่วมรักษาของลำตัว 

 ผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านอนุสาขารังสีร่วมรักษาของลำตัว ภาควิชารังสีวิทยา คณะ
แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล สามารถเขียนคำร้องเพื่อขออุทธรณ์ผลการตัดสินได้ตามระเบียบภาควิชารังสีวิทยา 
คณะแพทยศาสตร ์ศ ิร ิราชพยาบาล  มหาว ิทยาล ัยมหิดล โดยจะมีการพิจารณาผลการอุทธรณ์จาก
คณะอนุกรรมการอุทธรณ์ที่แต่งตั้งโดยหัวหน้าภาควิชารังสีวิทยา มติการตัดสินจากคณะอนุกรรมการอุทธรณ์ 
ภาควิชารังสีวิทยาคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ถือเป็นอันสิ้นสุด  
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ภาคผนวก 9.1 

แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกแพทย์ประจำบ้านอนุสาขารังสีร่วมรักษาของลำตัว  
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ภาคผนวก 9.2 
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ภาคผนวก 9.3 

จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม อนุสาขารังสีร่วมรักษาของลำตัว  
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 

เกณฑ์หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรมอนุสาขารังสีร่วมรักษาของลำตัว ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2562  ของราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่ง
ประเทศไทย ได้กำหนดให้สถาบันฝึกอบรมรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามขีดความสามารถ ทรัพยากร และบริบท
ความต้องการทางด้านสุขภาพของชุมชนและสังคม  

จากข้อมูลจำนวนอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม และงานบริการ ณ ปี พ.ศ. 2562 หน่วยรังสีร่วมรักษาของ
ลำตัว ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล สามารถรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ปีละ 3 คน ดัง
รายละเอียดตามตารางต่อไปนี้ 

 ข้อมูลของ
สถาบัน 

ข้อมูลตามเกณฑ์เฉพาะที่กำหนดไว้ใน
เกณฑ์หลักสตูรที่แพทยสภาอนุมัติ 

ศักยภาพรับแพทย์ประจำบา้นอนุสาขาฯได้ระดับช้ันปีละ (1) 3 1 2 3 4 5 6 7 

จำนวนอาจารย์ที่ทำหน้าที่ให้การฝึกอบรม (คน) (2) 6 2 4 6 8 10 12 14 

จำนวนผู้ป่วย/หัตถการ/สิ่งส่งตรวจ ฯลฯ (ปลีะ)          

1. Vascular Intervention (3) 1121 200 300 400 500 600 700 800 

2. Non-vascular Intervention (4) 1815 200 300 400 500 600 700 800 

3. Doppler Ultrasound (5) 1286 200 300 400 500 600 700 800 

4. CTA and MRA (6) 1969 200 250 300 350 400 450 500 
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ภาคผนวก 10 

รายนามคณาจารย์และคุณวุฒิการศึกษา  

อนุสาขาวิชารังสีร่วมรักษาส่วนลำตัว โรงพยาบาลศิริราช จำนวน 6 คน 

ลำดับ ชื่อ คุณวุฒิ 
ตำแหน่งทาง

วิชาการ 
1. รศ.พญ.วลัยลักษณ์ ชัยสูตร พ.บ., ป.ชั้นสูง (รังสีวิทยา), ป. Medical 

Radiation Physics and 
Radiobiology, ว.ว. (รังสวีิทยาทั่วไป), 
Certificate fellowship in Color 
Doppler Ultrasound (Saitama 
Medical School, Japan), Fellowship 
Training in Interventional Radiology 
(Hammersmith Hospital, UK), อ.ว.
(เวชศาสตร์ครอบครัว), อ.ว.(ภาพวินิจฉัย
ชั้นสูง), อ.ว. (รังสีร่วมรักษาระบบลำตัว) 

รองศาสตราจารย์ 

2. รศ.นพ.ตรงธรรม ทองดี พ.บ., ป.ชั้นสูง (วิชาเคมี), ว.ว.(รังสีวิทยา
วินิจฉัย), อ.ว.(เวชศาสตร์ครอบครัว), อ.ว. 
(ภาพวินิจฉัยชั้นสูง), อ.ว. (รังสีร่วมรักษา
ระบบลำตัว), Certificate fellow in 
Vascular and Interventional 
Radiology and Certificate Imaging 
and Interventional Radiology 
(Washington University St. Louis, 
USA). 

รองศาสตราจารย์ 

3. ผศ.นพ.สมราช ธรรมธรวัฒน์ พ.บ., ป.ชั้นสูง (รังสีวิทยา), ว.ว.(รังสีวิทยา
ทั่วไป), ว.ว.(รังสีร่วมรักษาระบบลำตัว), 
Cert. Fellowship in Abdominal 
intervention and oncologic 
treatment focusing on Irreversible 
Electroporation tumor ablation 
(UCLA, USA) 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
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ลำดับ ชื่อ คุณวุฒิ 
ตำแหน่งทาง

วิชาการ 
4. นพ.สาธิต โรจน์วัชราภิบาล พ.บ., ป.ชั้นสูง(รังสีวิทยา), ว.ว.(รังสีวิทยา

ทั่วไป), ว.ว.(รังสีร่วมรักษาระบบลำตัว)  
- 

5. พญ.จิรวดี ยอดยิ่ง พ.บ., ป.ชั้นสูง(รังสีวิทยา), ว.ว.(รังสีวิทยา
ทั่วไป), ว.ว.(รังสีร่วมรักษาระบบลำตัว), 
Cert. Clinical Fellowship in 
Pediatrics Interventional Radiology 
(University of Toronto, Canada) 

- 

6 นพ.สุกฤษฏิ์ โสฬสภิญญา พ.บ., ป.ชั้นสูง(รังสีวิทยา), ว.ว.(รังสีวิทยา
ทั่วไป), ว.ว.(รังสีร่วมรักษาระบบลำตัว) 

- 
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ภาคผนวก 11 

11.1 หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา คัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้งอาจารย์ใหม่ จากตำแหน่งแพทย์ 
(ผู้ช่วยอาจารย์คลินิก) ของภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล พ.ศ. 2561 

11.2 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและเกณฑ์การฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน เพื่อ
วุฒิบัตรความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขารังสีร่วมรักษาของลำตัว 

11.3 คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาแพทย์ประจำบ้านอนุสาขาฯ 
11.4 คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์แพทย์ประจำบ้านอนุสาขาฯ 
11.5 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกข้อสอบปลายปี แพทย์ประจำบ้านอนุสาขาฯ 
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ภาคผนวก 11.1 
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ภาคผนวก 11.2 
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ภาคผนวก 11.3 
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ภาคผนวก 11.4 
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ภาคผนวก 11.5 
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ภาคผนวก 12 

12.1 ตารางหมุนเวียนฝึกปฏิบัติงานของแพทย์ประจำบ้านอนุสาขาฯ 
12.2 กิจกรรมวิชาการ รายละเอียดและวัตถุประสงค์ต่างๆ 
12.3 ตาราง Fellowship Training Program 
12.4 ตารางแสดงความสัมพันธ์ของการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ตามสมรรถนะ 
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ภาคผนวก 12.1 

ตารางหมุนเวียนฝึกปฏิบัติงานของแพทย์ประจำบ้านอนุสาขารังสีร่วมรักษาของลำตัว 

  Fellow No.1 Fellow No.2 Fellow No.3 

ปีก
าร

ศึก
ษา

ที ่
1 

July Vas-1 Vas-2 Non-Vas 

August Non-Vas Vas-1 Vas-2 

September Vas-2 Non-Vas Vas-1 

October Vas-1 Vas-2 Non-Vas 

November Non-Vas Vas-1 Vas-2 

December Vas-2 Non-Vas Vas-1 

January Vas-1 Vas-2 Non-Vas 

February Non-Vas Vas-1 Vas-2 

March Elective Non-Vas Vas-1 

April Vas-1 Elective Non-Vas 

May Non-Vas Vas-1 Elective 

June Vas-2 Non-Vas Vas-1 

ปีก
าร

ศึก
ษา

ที ่
2 

July Vas-1 Vas-2 Non-Vas 

August Non-Vas Vas-1 Vas-2 

September Vas-1 Non-Vas Vas-1 

October Vas-2 Vas-1 Non-Vas 

November Non-Vas Vas-2 Vas-1 

December Vas-1 Non-Vas Vas-2 

January Vas-2 Vas-1 Non-Vas 

February Non-Vas Vas-2 Vas-1 

March Vas-1 Non-Vas Elective 

April Elective Vas-1 Non-Vas 

May Non-Vas Elective Vas-1 

June Vas-1 Non-Vas Vas-2 

หมายเหตุ 
1. แพทย์ประจำห้อง Vas-1 ทำหน้าที่รับปรึกษาผู้ป่วยฉุกเฉิน vascular ในเวลาราชการ  
2. แพทย์ประจำห้อง Non-Vas ทำหน้าที่รับปรึกษาผู้ป่วยฉุกเฉิน non-vascular ในเวลาราชการ 
3. แพทย์ประจำห้อง Vas-2 ปฏิบัติงานที่ห้องตรวจ Doppler อัลตราซาวด์ วันพฤหัสบดีช่วงเช้า และห้อง

ตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์หลอดเลือด วันศุกร์ช่วงเช้า และทำงานวิจัยวันศุกร์ช่วงบ่าย 
** ตารางการปฏิบัติงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
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ภาคผนวก 12.2 

กิจกรรมวิชาการ รายละเอียดและวัตถุประสงค์ต่างๆ 

Interventional Radiology conference  

1. IR Journal club  
- วันอังคาร สัปดาห์ที่ 1 ของเดือน เวลา 8.00-9.00 น. 
- สถานที่ ห้องประชุมภาควิชารังสีวิทยา ตึก 72 ปี ชั้นใต้ดิน 
- อ่าน นำเสนอ และอภิปรายวารสารทางการแพทย์ที่น่าสนใจ ร่วมกับแพทย์ประจำบ้านอนุสาขาฯ และ

อาจารย ์

2. IR topic 
- วันจันทร์ สัปดาห์ที่ 2 ของเดือน เวลา 12.00-13.00 น. 
- สถานที่ ห้องประชุมพิณพากย์พิทยาเภท ตึก 72 ปี ชั้น 1 
- นำเสนอ topic เกี่ยวกับรังสีร่วมรักษาระบบลำตัวที่กำหนดไว้ ให้กับแพทย์ประจำบ้าน แพทย์ประจำ

บ้านอนุสาขาฯ และอาจารย์  

3. Research meeting 
- วันอังคาร สัปดาห์ที่ 2 ของเดือน เวลา 8.00-9.00 น. 
- สถานที่ ห้องประชุมภาควิชารังสีวิทยา ตึก 72 ปี ชั้นใต้ดิน 
- นำเสนอความคืบหน้าของผลงานวิจัย และอภิปรายร่วมกับแพทย์ประจำบ้านอนุสาขาฯ และอาจารย์  

4. Peer review 
- วันพฤหัสบดี สัปดาห์ที่ 1 และวันศุกร์ สัปดาห์ที่ 2, 3, 4, และ 5 ของเดือน เวลา 8.00-9.00 น. 
- สถานที่ หน่วยรังสีร่วมรักษาศิริราช ตึก 72 ปี ชั้น 2  
- แพทย์ประจำบ้านอนุสาขาฯ นำเสนอผู้ป่วยที่น่าสนใจในแต่ละสัปดาห์ และอภิปรายร่วมกับแพทย์

ประจำบ้านและอาจารย์ 

5. IR cases of the month  
- วันอังคาร สัปดาห์ที่ 3 ของเดือน เวลา 8.00-9.00 น. 
- สถานที่ ห้องประชุมพิณพากย์พิทยาเภท ตึก 72 ปี ชั้น 1 
- แพทย์ประจำบ้านอนุสาขาฯ มีหน้าที่ให้คำปรึกษากับแพทย์ประจำบ้านในการนำเสนอเคสผู้ป่วยท่ี

น่าสนใจ ในแต่ละเดือน รวมทั้งอภิปรายระหว่างการนำเสนอ 
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6. สุนทรียสนทนา  
- ทุกวันพุธ เวลา 8.00-9.00 น. 
- สถานที่ ศูนย์รังสีร่วมรักษาศิริราช ตึก 72 ปี ชั้น 2 
- เข้าร่วมประชุมกับอาจารย์แพทย์ พยาบาล นักรังสีการแพทย์และพนักงานศูนย์ ถึงปัญหาระหว่างการ

ทำงาน ร่วมกันวิเคราะห์ปัญหา พร้อมทั้งหาแนวทางการแก้ไขและพัฒนาการทำงานให้ได้
ประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงานพัฒนาคุณภาพ 

7. Morbidity-Mortality conference 
- วันพธุ สัปดาห์ที่ 3 ของเดือน เวลา 8.00-9.00 น. 
- สถานที่ ศูนย์รังสีร่วมรักษาศิริราช ตึก 72 ปี ชั้น 2 
- เข้าร่วมประชุมกับอาจารย์แพทย์ พยาบาล นักรังสีการแพทย์และพนักงานศูนย์ รายงานผู้ป่วยที่เกิด

ภาวะแทรกซ้อนหรือเสียชีวิต พร้อมทั้งวิเคราะห์ปัญหา และหาแนวทางป้องกันการเกิดซ้ำ ซึ่งเป็นส่วน
หนึ่งของงานพัฒนาคุณภาพ 

8.  IVR lecture (อย่างน้อย 15 ชั่วโมงต่อปี) 
- ให้แพทย์ประจำบ้านอนุสาขาฯ เข้าร่วมฟังบรรยายโดยอาจารย์หน่วยรังสีร่วมรักษาของลำตัวร่วมกับ

แพทย์ใช้ทุน/แพทย์ประจำบ้าน โดยหลังการบรรยาย แพทย์ประจำบ้านอนุสาขาฯจะช่วยซักถามหรือ
ให้ความคิดเห็นเพิ่มเติม 

Inter-department conference 

9. Vascular conference 
- วันศุกร์ สัปดาห์ที่ 1 ของเดือน เวลา 8.00-9.00 น. 
- สถานที่ ห้องประชุมหน่วยศัลยกรรมหลอดเลือด ตึกสยามมินทร์ ชั้น 13 
- ร่วมปรึกษาและอภิปรายเคสผู้ป่วยกับแพทย์ประจำบ้านอนุสาขาฯ และอาจารย์ หน่วยศัลยกรรม

หลอดเลือด  

10.  Multidisciplinary urologic conference 

- วันพฤหัสบดี สัปดาห์ที่ 2 ของเดือน เวลา 8.00-9.00 น. 

- สถานที่ ห้องประชุมอุดม โปษะกฤษณะ ตึกสยามมินทร์ ชั้น 12 

- ร่วมปรึกษาและอภิปรายเคสผู้ป่วยกับ แพทย์ประจำบ้านอนุสาขาฯ และอาจารย์ หน่วยศัลยกรรม
ทางเดินปัสสาวะ 
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11. Hepatobiliary conference  
- วันพฤหัสบดี สัปดาห์ที่ 3 ของเดือน เวลา 8.00-9.00 น. 
- สถานที่ ห้องประชุมหน่วยศัลยกรรมตับและทางเดินน้ำดี ตึกสยามมินทร์ ชั้น 12 
- ร่วมปรึกษาและอภิปรายเคสผู้ป่วยกับ แพทย์ประจำบ้านอนุสาขาฯ และอาจารย์ หน่วยศัลยกรรมตับ

และทางเดินน้ำดี  

12. HCC conference 
- วันพฤหัสบดี สัปดาห์ที่ 1 ของเดือน เวลา 8.00-9.00 น. 
- สถานที่ ห้องประชุมพิณพากย์พิทยาเภท ตึก 72 ปี ชั้น 1 
- ร่วมฟังบรรยายและอภิปราย หัวข้อที่น่าสนใจเกี่ยวกับการรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งตับในมุมมองต่างๆ 

จากสหสาขาวิชาชีพ  



   

ตารางสรุปกิจกรรมวิชาการของ รังสีร่วมรักษาระบบลำตัว 

เวลากิจกรรมแบ่งเป็น 2 ช่วง 8:00 - 9:00 น. หรือ 12:00 - 13:00 น.  

 
 



   

 ภาคผนวก 12.3  

ตาราง Fellowship Training Program 

 

Research Meeting: ติดตามความก้าวหน้างานวิจัยทุกวันอังคารที่ 2 ของทุกเดือน 
*Summative assessment ร่วมกับประเมินคุณสมบัติแพทย์ประจำบ้านอนุสาขาฯ เพื่ออนุมัติการสอบวุฒิบัตรฯ  



   

ภาคผนวก 12.4 

ตารางแสดงความสัมพันธ์ของการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ตามสมรรถนะ 
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ผลสัมฤทธิ์การศึกษาระดับหลังปริญญาที่
ครอบคลุมความรู้ทักษะและเจตคติ 

• • • • • • 

พืน้ฐานที่เหมาะสมของผู้เข้ารับการฝึกอบรม
สำหรับการประกอบวิชาชีพในอนาคตใน
สาขาวิชาที่เลือกฝึกอบรม 

• •  • •  

บทบาทในอนาคตในระบบสุขภาพ 
 

  •   • 

ความมุ่งมั่น และทักษะในการเรียนรู้ 
ตลอดชีวิต 
 

  •  •  

ความต้องการด้านสุขภาพของชุมชนความ
ต้องการของระบบสุขภาพและความ
รับผิดชอบของด้านอ่ืนๆทางสังคมที่เกีย่วข้อง 

•    • • 

พฤติกรรมแห่งวิชาชีพ 
 

   • •  

องค์ประกอบทั่วไปและองค์ประกอบที่
จำเพาะของสาขาวิชานั้นๆ • • • • • • 

พฤติกรรมที่เหมาะสมต่อผู้ป่วยและญาติผู้เข้า
รับการฝึกอบรมอ่ืนๆอาจารย์รวมทั้ง เพื่อน
ร่วมงานในวิชาชีพอ่ืนๆ 

   • •  
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ภาคผนวก 13 

การประเมินและการทบทวนแผนการฝึกอบรมหลักสูตร 

การกำกับประเมินหลักสูตรของแผนการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านอนุสาขารังสีร่วมรักษาของลำตัว 
ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล มีรายละเอียดดังนี้  

ด้วยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล มีการดำเนินการอบรมแพทย์ประจำบ้าน
อนุสาขาฯ ผ่านหลักสูตรวิชาชีพ ภายใต้การกำกับดูแลการฝึกอบรมของราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศ
ไทยและแพทยสภา ควบคู่กับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงสาขารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราช
พยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีคณะอนุกรรมการการบริหารหลักสูตรของภาควิชาฯ ดำเนินระบบการ
กำกับดูแลฯ ตามกรอบระยะเวลา และมีระบบการจัดการการฝึกอบรมที่กาหนดผู้รับผิดชอบตามขั้นตอน การ
ดำเนินงาน ดังนี้  

1.  นำปัจจัยที่เกี่ยวข้องมาประกอบการพิจารณาจัดทำหลักสูตรการฝึกอบรม (พันธกิจของแผนการ 
ฝึกอบรม ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของการฝึกอบรม แผนการฝึกอบรม)  

2. กำหนดแนวทางการฝึกอบรม 
3. กระบวนการทำงาน  

3.1 การบริหารหลักสูตรที่จัดทำ  
3.2 การรับสมัครแพทย์ประจำบ้านอนุสาขาฯ โดยพิจารณาจากความสัมพันธ์ระหว่างการรับ

สมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรมและความต้องการของระบบสาธารณสุข  
3.3 การฝึกอบรม (ขั้นตอนการดำเนินงานของแผนการฝึกอบรม พัฒนาการของผู้เข้ารับการ

ฝึกอบรม)  
3.4 การวัดและประเมินผลการฝึกอบรม  
3.5 การประเมินหลักสูตร  
3.6 การประเมินอาจารย์ และคุณสมบัติของผู้ให้การฝึกอบรม  
3.7 การประกันคุณภาพการฝึกอบรม  

4. วิเคราะห์และสรุปผล  
5. การนำผลการประเมินที่ได้มาใช้  

5.1 ปรับปรุงการฝึกอบรม  
5.2 ปรับปรุงหลักสูตร  

6. จัดทำรายงานการประเมินตนเอง  
เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน WFME อนุกรรมการบริหารหลักสูตรได้ประชุมหารือ เพื่อกำหนด

ข้อมูล และกลไกสำหรับการประเมินหลักสูตร เพื ่อนำไปใช้จริง อนุกรรมการสรุปการประเมินแผนการ
ฝึกอบรม/หลักสูตรต้องครอบคลุม และกรอบระยะเวลาในแต่ละหัวข้อดังตาราง 
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หัวข้อการประเมิน กรอบรอบระยะ 
การประเมิน 

แหล่งข้อมูล วิธีการประเมิน 

พันธกิจของแผนการ
ฝึกอบรม/หลักสูตร 
(Context)  

ทุก 5 ปี - Principle stakeholders  
- Other stakeholders  

- การประชุม  
- การสัมมนา  
- การเก็บข้อมูลโดย

แบบสอบถาม  
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่พึง
ประสงค์ (Product) 

ทุก 1 ปี - Principle stakeholders 
- Other stakeholders 

- การประชุม 
- การสัมมนา 
- การเก็บข้อมูลโดย

แบบสอบถาม 
ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานของแพทย์ 
ผู้สำเร็จการฝึกอบรม 
(Product) 

ทุก 1 ปี - บัณฑิต 
- ผู้ใช้บัณฑิต 

- การประชุม 
- การสัมมนา 
- การเก็บข้อมูลโดย

แบบสอบถาม 
แผนการฝึกอบรมและ
หลักสูตร (Input and 
Process)  

ทุก 1 ปี - Principle stakeholders  
- Other stakeholders  

- การประชุม  
- การสัมมนา  
- การเก็บข้อมูลโดย

แบบสอบถาม  
ขั้นตอนการดำเนินงานของ
แผนการฝึกอบรม 
(Process)  

ทุก 1 ปี - ผู้ให้การฝึกอบรม  
- ผู้เข้ารับการฝึกอบรม  

- การประชุม  
- การสัมมนา  
- การเก็บข้อมูลโดย

แบบสอบถาม  
การวัดและประเมินผล 
(Process)  

ทุก 1 ปี - ผู้ให้การฝึกอบรม 
- ผู้เข้ารับการฝึกอบรม  

- การประชุม  
- การสัมมนา  
- การเก็บข้อมูลโดย

แบบสอบถาม  
พัฒนาการของผู้รับการ
ฝึกอบรม (Process) 

ทุก 1 ปี - ผู้ให้การฝึกอบรม  - การประชุม  
- การสัมมนา  
- การเก็บข้อมูลโดย

แบบสอบถาม 
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หัวข้อการประเมิน กรอบรอบระยะ 
การประเมิน 

แหล่งข้อมูล วิธีการประเมิน 

ทรัพยากรทางการศึกษา 
(Input)  

ทุก 2 ปี - ผู้ให้การฝึกอบรม  
- ผู้เข้ารับการฝึกอบรม  

- การประชุม  
- การสัมมนา  
- การเก็บข้อมูลโดย

แบบสอบถาม  
คุณสมบัติของอาจารย์ผู้ให้
การฝึกอบรม (Process) 

ทุก 1 ปี - ผู้ให้การฝึกอบรม 
- ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

- การประชุม 
- การสัมมนา 
- การเก็บข้อมูลโดย

แบบสอบถาม 
ความสัมพันธ์ระหว่าง
นโยบายการรับสมัครผู้รับ
การฝึกอบรมและความ
ต้องการของระบบสุขภาพ 
(Context)  

ทุก 5 ปี - Principle stakeholders  
- Other stakeholders  

- การประชุม  
- การสัมมนา  
- การเก็บข้อมูลโดย

แบบสอบถาม  
- นโยบายจากราชวิทยาลัย  

สถาบันฝึกอบรม (ร่วม) 
(Input)  

ทุก 1 ปี - ผู้ให้การฝึกอบรม  
- ผู้เข้ารับการฝึกอบรม  

- การประชุม  
- การสัมมนา  
- การเก็บข้อมูลโดย

แบบสอบถาม  

ข้อควรปรับปรุง ทุก 1 ปี - ผู้ให้การฝึกอบรม 
- ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

- การประชุม 
- การสัมมนา 
- การเก็บข้อมูลโดย

แบบสอบถาม 

หมายเหตุ:  

- ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก (Principle stakeholders) ประกอบด้วย ผู้เข้ารับการฝึกอบรม อาจารย์ผู้ให้การ
ฝึกอบรม ศิษย์เก่า ผู้ใช้บัณฑิต ผู้บริหารสถาบันการศึกษา ราชวิทยาลัยและแพทยสภา (ผู้รับรองหลักสูตร
การฝึกอบรม)  

- มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น (Other stakeholders) ประกอบด้วย เพื่อนร่วมงานของบัณฑิตท่ีเกี่ยวข้อง  
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หน่วยรังสีร่วมรักษาของลำตัว ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัย 
มหิดล ได้มีการแสวงหาข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการฝึกอบรม/หลักสูตรจาก ผู้ให้การฝึกอบรม ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม นายจ้างหรือผู ้ใช้บัณฑิต และผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก รวมถึงการใช้ข้อมูลป้อนกลับเกี ่ยวกั บ
ความสามารถในการปฏิบัติงานของแพทย์ผู้สำเร็จการฝึกอบรม ในการประเมินการฝึกอบรม/หลักสูตร ทั้งนี้ใน
ส่วนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักของหลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านอนุสาขารังสีร่วมรักษาของลำตัว 
ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ได้แก่  

1. ผู้เข้ารับการฝึกอบรม (แพทย์ประจำบ้านอนุสาขาฯ)  
2. คณาจารย์  
3. ผู้ใช้บัณฑิต (นายจ้าง/ ผู้บังคับบัญชา)  
4. ศิษย์เก่า  
5. ราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย  

ส่วนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นของหลักสูตรฯ คือ ผู้ใช้บัณฑิตนอกแผนกรังสีวิทยา ผู้ป่วย หรือองค์กร
แพทย์ โดยอนุกรรมการบริหารหลักสูตรฯ จะประชุมลงมติได้ตัวแทนเพ่ือดำเนินการในกรอบเวลาต่อไป 

สำหรับแนวทางการประเมินหลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านเพื่อวุฒิบัตรความรู้ความชำนาญ
อนุสาขารังสีร่วมรักษาของลำตัว คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 
2562 เป็นการวางแผนเพื่อนำข้อมูลที่สำคัญจากผู้มี ส่วนได้ส่วนเสีย (stakeholders) ทั้งหมดมาเพื่อปรับปรุง
หลักสูตรฯ และทำให้เกิดการพัฒนาหลักสูตรฯ อย่างต่อเนื่อง และสม่ำเสมอ โดยหลักการประเมินหลักสูตรฯ 
นั้นได้นำมาจาก CIPP model (Context, Input, Process and Product) โดยใช้เครื่องมือในการเก็บข้อมูล
เป็นแบบสอบถามที่เชื่อถือได้ แบบสอบถามนี้ประกอบไปด้วย 4 หมวด คือ  

1. การประเมินหลักสูตรฯในด้านบริบท (Context)  
2. การประเมินหลักสูตรฯในด้านปัจจัยนาเข้า (Input)  
3. การประเมินหลักสูตรฯในด้านกระบวนการ (Process)  
4. การประเมินหลักสูตรฯในด้านผลผลิต (Product)  

 



เกณฑ์หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านอนุสาขารังสีร่วมรักษาของลำตัว ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ฉบบั พ.ศ.2562 172 

1. การประเมินหลักสูตรการฝึกอบรมฯในด้านบริบท (Context)  

หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านอนุสาขาฯ เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความสามารถในการ
ประกอบว ิชาช ีพเวชกรรม อน ุสาขาร ังส ีร ่วมร ักษาของลำต ัว คณะแพทยศาสตร ์ศ ิร ิราชพยาบาล 
มหาวิทยาลัยมหิดล ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 ได้จัดทำขึ้นตามเกณฑ์มาตรฐานการรับรองคุณภาพสถาบัน
ฝึกอบรม โดยมีความสอดคล้องไปกับหลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านเพื ่อวุฒิบัตรแสดงความรู้
ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมอนุสาขารังสีร่วมรักษาของลำตัวฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561 ของ
ราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย ซึ่งได้รับการรับรองโดยแพทยสภา 

หัวข้อการประเมิน มา
กท

ี่สุด
 

มา
ก 

น้อ
ย 

น้อ
ยที่

สุด
 

ไม่
สา

มา
รถ

ปร
ะเมิ

นไ
ด้ 

ข้อเสนอแนะ 

4 3 2 1 N/A 

1.1 ความสำคัญของรังสีแพทย์อนุสาขารังสีร่วมรักษา
ของลำตัวต่อระบบสาธารณสุขของประเทศ 

     
 

1.2 ความสำเร็จของโครงการฝึกอบรมฯ ที่ผ่านมา โดย
ดูจากอัตราการจบการศึกษาของบัณฑิต 

     
 

1.3 ความน่าเชื่อถือของในภาพรวมโครงการฝึกอบรมฯ 
ในช่วงเวลาที่ผ่านมา 

     
 

1.4 ความสามารถของแพทย์ผู้สำเร็จการฝึกอบรมใน
การปฏิบัติงาน 

     
 

1.5 โครงการฝึกอบรมฯ ตอบสนองเชิงประจักษ์ต่อ
ความต้องการของประเทศ โดยดูจากการบัณฑิต 
ยังคงทำงานอยู่สายงานทางรังสีวิทยาวินิจฉัย 

     

 

1.6 ควรให้การสนับสนุนด้านนโยบายให้หลักสูตรการ 
ฝึกอบรมฯดำเนินต่อไป 

     
 

1.7 ควรให้การสนับสนุนด้านทรัพยากรอย่างเพียงพอ 
ต่อหลักสูตรการฝึกอบรมฯ 

     
 

1.8 โครงการฝึกอบรมฯ มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องใน
ช่วงเวลาที่ผ่านมา 
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2. การประเมินหลักสูตรการฝึกอบรมฯในด้านปัจจัยนำเข้า (Input)  

ในปัจจุบัน หลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านเพื่อวุฒิบัตรความรู้ความชำนาญอนุสาขารังสีร่วม
รักษาของลำตัว คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล มีทรัพยากรทางการศึกษาที่ครบถ้วน 
ตามเกณฑ์มาตรฐานการรับรองคุณภาพสถาบันการฝึกอบรม มีหลักการการใช้งบประมาณในการดำเนินงาน
ตาม แผนการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านอนุสาขาฯ ตามความเหมาะสมในแต่ละปีการศึกษา โดยการบริหาร
จัดการงบประมาณจะทำผ่านระดับภาควิชาไปยังคณะแพทยศาสตร์ต่อไป 

หัวข้อการประเมิน มา
กท

ี่สุด
 

มา
ก 

น้อ
ย 

เพ
ียง

พอ
แล

้ว 

ไม
่สา

มา
รถ

ปร
ะเ

มิน
ได

 ้ กรณีที่ควรได้รับ 
การสนับสนุนมากขึ้น 

 อย่างไร? 
4 3 2 1 N/A 

2.1 โครงการฝึกอบรมฯ ควรได้รับการสนับสนุนในด้านต่างๆ เพ่ิมข้ึนหรือไม่ อย่างไร 
2.1.1 ด้านนโยบาย       

2.1.2 ด้านกำลังคน       

2.1.3 ด้านงบประมาณ       

2.1.4 ด้านสถานที่       

2.1.5 ด้านอ่ืนๆ       

2.2 โครงการฝึกอบรมควรได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ เพิ่มขึ้นหรือไม่ อย่างไร 
2.2.1 กระทรวงสาธารณสุข       

2.2.2 แพทยสภา       

2.2.3 โรงเรียนแพทย์/สถาบันฝึกอบรม       

2.2.4 แพทยสมาคม       

2.2.5 ราชวิทยาลัยอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง       

2.2.6 สมาคมวิชาชีพอ่ืนๆ       
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3. การประเมินหลักสูตรการฝึกอบรมฯในด้านกระบวนการ (Process)  

กระบวนการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชานาญในการประกอบวิชาชีพ
เวชกรรม อนุสาขา รังสีร่วมรักษาของลำตัว คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล มี
วัตถุประสงค์ให้แพทย์ประจำบ้านอนุสาขาฯ ที่สำเร็จการฝึกอบรมเป็นแพทย์เฉพาะทางสาขารังสีร่วมรักษาของ
ลำตัวสามารถปฏิบัติงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพในสถาบันการศึกษาหรือสถานพยาบาลทั่วไป และมีคุณสมบัติ 
รวมถึงความรู้ความสามารถขั้นต่ำตามแนวทางมาตรฐานของราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย  ตาม
สมรรถนะหลักทั้ง 6 ด้าน ปัจจุบันหลักสูตรการฝึกอบรมฯ มีระยะเวลา 2 ปี โดยมีการกำหนดผลลัพธ์ของการ
ฝึกอบรมให้ครอบคลุมเกณฑ์มาตรฐาน WFME มีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้และการประเมินผลให้
สอดคล้องไปกับผลลัพธ์ของการ ฝึกอบรมทั้ง 6 ด้านสมรรถนะหลัก ทั้งในส่วนของการประเมินระหว่างชั้นปี
เพ่ือติดตามพัฒนาการและให้ข้อมูล ป้อนกลับ และการประเมินผลเพ่ือเลื่อนชั้นปี 

หัวข้อการประเมิน มา
กท

ี่สุด
 

มา
ก 
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ย 
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ยท

ี่สุด
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ะเ
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ได

 ้

ข้อเสนอแนะ 

4 3 2 1 N/A 

3.1 อาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม (trainer) และทรัพยากรในการฝึกอบรม 

3.1.1 ความเหมาะสมของจำนวนอาจารย์ 

 
    

  

3.1.2 ความเหมาะสมของคุณภาพอาจารย์ 

 
    

  

3.1.3 ความเหมาะสมของแนวทางพัฒนาคุณภาพ
อาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม 

    
  

3.1.4 ความเหมาะสมของบรรยากาศของ 
กระบวนการฝึกอบรม 

    
  

3.1.5 ความเอาใจใส่ของผู้ให้การฝึกอบรม 

 
    

  

3.1.6 ความเหมาะสมของทรัพยากรทาง 
การศึกษา 
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หัวข้อการประเมิน มา
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 ้

ข้อเสนอแนะ 

4 3 2 1 N/A 

3.2 ผู้รับการฝึกอบรม (trainee) 
3.2.1 คุณภาพและความพร้อมของผู้รับการ

ฝึกอบรม 
    

  

3.2.2 การเพ่ิมพูนความรู้และทักษะของผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมเปรียบเทียบระหว่างก่อนและ
หลังเข้าสู่กระบวนการฝึกอบรม 

    

  

3.2.3 คุณภาพชีวิตของผู้รับการฝึกอบรมใน
ระหว่างฝึกอบรม  

    
  

3.2.4 ความสามารถของผู้เข้ารับการฝึกอบรมใน
การพัฒนาและเรียนรู้ด้วยตนเอง 

    
  

3.3 วิธีประเมินผลการฝึกอบรม 

3.3.1 ความเหมาะสมของวิธีประเมินผล 

 
    

  

3.3.2 ความสามารถในการจำแนกคุณภาพผู้รับการ
ฝึกอบรม 

    
  

3.3.3 ความโปร่งใส ยุติธรรม และธรรมาภิบาลของ
วิธีประเมินในปัจจุบัน 

    
  

3.4 ภาพรวมของกระบวนการฝึกอบรม 

3.4.1 ความเหมาะสมของกระบวนการฝึกอบรม
ทั้งหมดในภาพรวม 

    
  

3.4.2 ความเหมาะสมของระยะเวลาการฝึกอบรม 
(ปัจจุบัน คือ 2 ปี) 

    
  

3.4.3 ความเหมาะสมของเนื้อหาวิชาการ 
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4. การประเมินหลักสูตรการฝึกอบรมฯในด้านผลผลิต (Product)  

ผลลัพธ์ของหลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านสาขารังสีวิทยาวินิจฉัยในเกณฑ์มาตรฐานคุณวฒุิ 
ความรู้ความชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมนั้นได้ระบุว่าแพทย์ผู้สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรฯต้องมี 
คุณสมบัติ ความรู้ และทักษะตามสมรรถนะหลักทั้ง 6 ด้าน โดย แพทย์ผู้เข้ารับการฝึกอบรมอาจมีจุดเด่นใน 
แต่ละสมรรถนะแตกต่างกันไปตามสภาวะการปฏิบัติงานที่จะต้องพบในสถานการณ์จริง ซึ่งผู ้เข้ารับการ
ฝึกอบรมแต่ละคนจะต้องฝึกหัดศึกษาเพิ ่มเติมความสามารถในแต่ละสมรรถนะได้ด้วยตนเอง เช่น การ
ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลประจำจังหวัดอาจต้องศึกษาเพิ่มเติมการปฏิบัติงานให้เข้ากับระบบให้มากขึ้น หรือ
การปฏิบัติงานในสถาบันการแพทย์อาจต้องศึกษาเพ่ิมเติมความรู้ ความเชี่ยวชาญ และความสามารถในการนา
ไปใช้ แก้ปัญหาของผู้ป่วยและสังคมรอบด้าน และการพัฒนาการเรียนรู้ด้านวิชาการต่างๆ 

หัวข้อการประเมิน มา
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ี่สุด
 

มา
ก 

น้อ
ย 

น้อ
ยท

ี่สุด
 

ไม
่สา

มา
รถ

ปร
ะเ

มิน
ได

 ้

ข้อเสนอแนะ 

4 3 2 1 N/A 

4.1 ความสามารถในการดูแลผู้ป่วย       

4.2 ความสามารถในการเรียนรู้และฝึกทักษะด้วย
ตนเอง  

    
  

4.3 ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อ่ืน        

4.4 ความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อ่ืน        

4.5 ความสามารถในการวางแผนแก้ไขปัญหาทาง 
สาธารณสุข  

    
  

4.6 ทำงานโดยเห็นประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก        

4.7 ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน        

4.8 ความภาคภูมิใจที่สำเร็จการฝึกอบรมในสาขานี้        

4.9 ผู้ที่สำเร็จการฝึกอบรมจะแนะนำให้ผู้อ่ืนมารับการ 
ฝึกอบรมในสาขานี้ 
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ข้อเสนอแนะการประเมินโครงการฝึกอบรมฯ ใน “ด้านบริบท” 

  

  

  

  

  

  

ข้อเสนอแนะการประเมินโครงการฝึกอบรมฯ ใน “ด้านปัจจัยนำเข้า” 

  

  

  

  

  

  

ข้อเสนอแนะการประเมินโครงการฝึกอบรมฯ ใน “ด้านกระบวนการ” 

  

  

  

  

  

  

ข้อเสนอแนะการประเมินโครงการฝึกอบรมฯ ใน “ด้านผลผลิต”  
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