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คํานํา 
 

ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ไดเปดการฝกอบรมแพทย
ประจําบาน สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย ภายใตการกํากับของแพทยสภา และราชวิทยาลัยรังสีแพทยแหงประเทศ
ไทย ผลิตรังสีแพทยเพ่ือตอบสนองความตองการของชุมชนและประเทศชาติ และเพ่ือใหคุณภาพของรังสีแพทย
ไดมาตรฐานสากล จึงมีการตรวจประเมินคุณภาพการฝกอบรมของสถาบัน เปนประจําทุก 5 ปโดย
คณะกรรมการจากราชวิทยาลัยรังสีแพทยแหงประเทศไทย ในการเตรียมรับการตรวจประเมินครั้งนี้ แพทยสภา 
ไดนําเกณฑมาตรฐานสากล World Federation for Medical Education (WFME) มาใช คือมาตรฐาน 
WFME Global Standards for Quality Improvement : Postgraduate Medical Education 2015  

ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม จึงไดจัดทํา “หลักสูตรการ
ฝกอบรมแพทยประจําบาน เพ่ือวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขารังสี
วิทยาวินิจฉัย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑) เพ่ือเปนแนวทางในการฝกอบรม สําหรับแพทยประจําบาน/
แพทยชดใชทุน ตั้งแตปการศึกษา ๒๕๖๑ โดยท่ีหลักสูตรฯ ฉบับนี้ เปนไปตามเกณฑหลักสูตรฯ กลางของราช
วิทยาลัยรังสีแพทยแหงประเทศไทย  ภาควิชารังสีวิทยาฯ หวังเปนอยางยิ่งวา การฝกอบรมฯ ตามหลักสูตรฯ 
ฉบับนี้ จะทําใหไดรังสีแพทยท่ีมีคุณภาพ เปยมดวยความรู ทักษะ และเจตคติท่ีดี สามารถประกอบวิชาชีพเพ่ือ
แกไขปญหาการวินิจฉัยและการรักษาโรคใหกับผูปวยไดเปนอยางดีและเปนองครวม เกิดประโยชนตอ
ประเทศชาติในภายภาคหนาสืบไป  
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๔. พันธกิจของแผนการฝกอบรม/หลักสูตร 
 หนวยรังสีวินิจฉัย ภาควิชารังสีวิทยา ไดกําหนดพันธกิจหลักสูตรของการฝกอบรม สาขาวิชารังสีวิทยา
วินิจฉัยโดยอาศัยขอมูลบริบทตางๆ ใหสอดคลองกับวิสัยทัศน พันธกิจและวัตถุประสงคของภาควิชาฯ และ
คณะแพทยศาสตร ตลอดจนมหาวิทยาลัยเชียงใหม ราชวิทยาลัยรังสีแพทยแหงประเทศไทย และขอมูลจาก
ระบบสุขภาพของประเทศ รวบรวมประชุมสรุปกันไดดังนี้ (ภาคผนวก  2 ท่ีมาพันธกิจ)  

พันธกิจของหลักสูตรฯ “เพ่ือฝกอบรมและผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพและจริยธรรมตามมาตรฐานสากล  
โดยฝกอบรมวิชารังสีวิทยา ใหบัณฑิตมีความรูความสามารถในเวชปฏิบัติท่ีครอบคลุมงานทางรังสีวิทยาวินิจฉัย 
มีความสามารถในการทํางานแบบมืออาชีพ สามารถปฏิบัติงานไดดวยตนเองและสามารถใหคําแนะนํา
ถายทอดความรูแกผูปวยและบุคลากรทางการแพทยได มีความสามารถในการเรียนรูอยางตอเนื่อง 
ความสามารถดานการวิจัย เพ่ือสรางองคความรู เกิดทักษะการสื่อสารและปฏิสัมพันธ การทํางานเปนทีม การ
บริหารจัดการ ความรูความเขาใจในระบบสุขภาพ กระบวนการคุณภาพ และความปลอดภัย เพ่ือใหมีการ

หลักสูตรการฝกอบรมแพทยประจําบานสาขารังสีวิทยาวินิจฉัย คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 2561  1 

 



 
 

พัฒนาอยางตอเนื่อง ตลอดจนมีความรับผิดชอบ มีจริยธรรม ทัศนคติและเจตคติท่ีดี ตอผูปวย ผูรวมงานและ
องคกร เพ่ือกอใหเกิดประโยชนสูงสุด ตอการบริการทางรังสีวิทยา” 
 หลักสูตรฯ รองรับการผลิตรังสีแพทย ท้ังแบบแผน ก และแผน ข บัณฑิตแหงคณะแพทยศาสตร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม จะไดรับการฝกฝนตามปรัชญา ท่ีวา “อตฺตานํ ทมยนฺติ ปณฺฑิตา” บัณฑิตท้ังหลายยอม
ฝกตน บัณฑิตแหงมหาวิทยาลัยเชียงใหม พึงฝกใฝในการฝกฝนตน เปนผูรูจริง คิดเปน ปฏิบัติได สามารถครอง
ตน ครองคน ครองงาน ดวยมโนธรรมและจิตสํานึกตอสังคม ฝกฝนใหคิดคนนวัตกรรม ผูเรียนจะไดบรูณาการ
การเรียนท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ใหครบตามสมรรถนะหลักท้ังหกดาน โดยอาศัยการเรียนรู ผาน 
practice based learning และกระตุนใหผูเรียนเกิดความรับผิดชอบการเรียนรูของตนเอง (self-
directed learning) ภายใตการกํากับดูแล ประเมิน แนะนํา feed back อยางเปนระบบ พัฒนาตนเอง
ไปสูความเปนนักวิชาการหรือผูชํานาญการ (ในสาขารังสีวิทยา) หรือมีสวนรวมในการกําหนดทิศทางระบบ
สุขภาพในอนาคต หลังจบการฝกอบรม 
 
๕. ผลลัพธของแผนการฝกอบรม/หลักสูตร 

แพทยที ่จบการฝ กอบรมเป นแพทย เฉพาะทางสาขารังส ีวิทยาวินิจฉัย คณะแพทยศาสตร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ตองมีคุณสมบัติและความรูความสามารถ (intended learning outcomes / 
milestones)  ตามสมรรถนะหลักครอบคลุมประเด็น ท้ัง 6 ดาน ดังตอไปนี้ 

๕.๑  ทักษะและเจตคติในการบริบาลผูปวย (Patient care) 
ก. มีทักษะในการใหคําปรึกษาและแนะนํา (Consultation and recommendation) 

เก่ียวกับการตรวจดวยทางภาพ การทําหัตถการ และการรักษาทางรังสีวิทยาวินิจฉัย ใน
ภาวะหรือโรคท่ีหลากหลายใหแกแพทยสาขาอื่นไดอยางเหมาะสมกับขอบงชี้ของโรค 
โดยยึดถือผูปวยเปนศูนยกลางบนพื้นฐานของการดูแลแบบองครวม พิจารณาและ
คํานึงถึงประสิทธิภาพ ความปลอดภัย ความเสี่ยงและประโยชนของผูปวยเปนหลกั 

ข.   มีทักษะในการขอใบแสดงความยินยอม (Obtaining informed consent) ในกรณีที่ทํา
การตรวจดวยทางภาพทางรังสีวิทยาวินิจฉัยที่มีการใช contrast agent การทํา
หัตถการและวิธีการรักษาทางรงัสีวิทยาวินิจฉัย 

ค.   มีทักษะในการเตรียมและดูแลผู ปวยที่มารับการตรวจวินิจฉัยการทําหัตถการและ 
วิธีการรักษาทางรังสีวิทยาวินิจฉัยไดอยางเหมาะสม 

ง. มีทักษะในการตรวจพบภาวะแทรกซอนที่เกิดขึ้นระหวางการตรวจวินิจฉัยการทํา
หัตถการและวิธีการรักษาทางรังสีวิทยาวินิจฉัยและสามารถใหการดูแลรักษา
เบื้องตนไดอยางเหมาะสม 

  ๕.๒  ความรูทางดานรังสีวิทยาวินิจฉัยในทุกระบบของรางกายทั้งในภาวะที่ไมรีบดวนและใน  
         ภาวะฉุกเฉินหรือวิกฤต(Medical knowledge and technical skill) 

ก. มีความรูพื้นฐานทางวิทยาศาสตรการแพทยที่สามารถประยุกตใชกับการอาน
วิเคราะห และรายงานผลภาพวินิจฉัยทางรังส ี

ข.   มีความรูความสามารถในวิชาชพี และเชี่ยวชาญในสาขารังสวีิทยาวินิจฉัย 
๕ .๓  การพัฒนาปรับปรุงตนเองและการเรียนรู จากการปฏิ บัติ (Practice-based  

learning and improvement) 
ก. เรียนรูและเพ่ิมประสบการณไดดวยตนเองจากการปฏิบัติ 
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ข. ดําเนินการวิจัยทางการแพทยและสาธารณสขุได 
ค. วพิากษบทความและงานวิจัยทางการแพทยได 

๕.๔  ทักษะปฏสัิมพันธและการส่ือสาร(Interpersonal and communication skills) 
ก.  สื่อสารใหขอมูลแกผูปวยและญาติไดอยางมีประสิทธิภาพ  โดยมีเมตตาเคารพการ  

ตัดสินใจและศักด์ิศรีของความเปนมนุษย  ไดแก 
 i.  การสื่อสารเก่ียวกับวิธีการตรวจทางรังสีวิทยาวินจิฉัย 

 ii.  การขอใบแสดงความยินยอม 
iii.  การสื่อสารเก่ียวกับขอผิดพลาด ภาวะแทรกซอน หรือเหตุการณไมพึงประสงค 

ข.   สื่อสารใหขอมูลโดยการรายงานผลตรวจเปนเอกสาร (reports) หรือดวยวาจากับทีม
ดูแลสขุภาพไดอยางมีประสทิธิภาพ 

ค.   นําเสนอขอมูลผูปวย และอภิปรายปญหาไดอยางมีประสทิธิภาพ 
ง. ถายทอดความรูและทักษะใหแพทย นักศึกษาแพทย และบุคลากรทางการแพทย 
จ. เปนท่ีปรึกษาและใหคําแนะนําทางรังสีวิทยาวินิจฉัยแกแพทย นิสิตนักศึกษา

แพทยและบุคลากรอ่ืน 
ฉ.   มีมนุษยสัมพันธท่ีดี ทํางานกับผูรวมงานทุกระดับไดอยางมีประสิทธิภาพ 

๕.๕  มีพฤติกรรมแหงวิชาชีพและความเปนมืออาชีพ (Professionalism) แสดงใหเหน็ถึง 
                  พฤติกรรมแหงวิชาชีพท่ีดีของแพทยดังนี้ 

ก.   มีคุณธรรม จริยธรรมและเจตคติอันดีตอผูปวย  ญาติ ผูรวมงาน เพ่ือนรวมวิชาชีพ และ
ชุมชน 

ข.   มีทักษะดานท่ีไมใช เทคนิค (non-technical skills) และสามารถบริหารจัดการ
สถานการณท่ีเก่ียวของไดอยางเหมาะสม 

ค.   มีความสนใจใฝรูและสามารถพัฒนาไปสูความเปนผูเรียนรูตอเนื่องตลอดชีวิต
(continuing professional development) 

ง. มีทัศนคติท่ีดีตอวิชาชีพและมีเจตคติท่ีจะใชวิชารังสีวิทยาวินิจฉัยใหเปนประโยชนแก
ประเทศ 

จ. มีความรับผิดชอบตองานท่ีไดรับมอบหมาย 
ฉ.   คํานึงถึงผลประโยชนของสวนรวม 
ช.   เคารพสิทธิผูปวย  
ซ.   ความสามารถปฏิบัติงานแบบสหวิชาชีพ 

 ๕.๖  การปฏิบัติงานตามระบบ(System-based practice) 
ก.  ความรู ดานระบบพัฒนาคุณภาพ (quality improvement) ทางรังสีวิทยา ไดแก 

i.  กระบวนการในการกํากับดูแลความปลอดภัยทางดานรังสี (radiation safety) ท้ังตอ
ผูปวยและบุคลากร 

ii.  การรายงานอุบัติการณของความเสี่ยง 
iii. กระบวนการในการกํากับดูแล และการใชเครื่องมือและระบบสารสนเทศทางดานรังสี

วิทยาวินิจฉัย 
ข.  ความรูเก่ียวกับระบบสุขภาพของประเทศ 
ค.  มีความรูและมีสวนรวมในระบบพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผูปวย 
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ง.  ใชทรัพยากรสุขภาพอยางเหมาะสม (cost consciousness medicine) และสามารถ
ปรับเปลี่ยนการดูแลรักษาผูปวยใหเขากับบริบทของการบริการสาธารณสุขไดตามมาตรฐาน
วิชาชีพ 

 
๖. แผนการฝกอบรม/หลักสูตร (ภาคผนวก 3, 4, 5, 6 และ 7) 

๖.๑  วิธีการใหการฝกอบรม  
  ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม มีการจัดการฝกอบรมใหแพทย
ประจําบาน (แผน ก) และแพทยใชทุน (แผน ข) ไดรับประสบการณการเรียนรูท่ีสอดคลองกับผลลัพธของ
แผนการฝกอบรมท่ีพึงประสงคท้ังภาคทฤษฎีและปฏิบัติ รวมไปกับการศึกษาหาความรูดวยตนเองและเขารวม
กิจกรรมทางวิชาการตางๆ ท่ีสอดคลองกับเนื้อหาของการฝกอบรม/หลักสูตร เนนการฝกอบรมโดยใชการ
ปฏิบัติเปนฐาน (practice-based training) มีสวนรวมในการบริบาลและรับผิดชอบผูปวย คํานึงถึงศักยภาพ
และการเรียนรูของแพทยประจําบาน (trainee-centered) มีการบูรณาการภาคทฤษฎีกับภาคปฏิบัติ บูรณา
การการฝกอบรมกับงานบริบาลผูปวยอยางเหมาะสม โดยระบุวิธีการฝกอบรมและเปาประสงคหลักในแตละ
ชวงหรือชั้นป (milestone) และระดับสมรรถนะการเรียนรู ๖ ดาน (competency) ของการฝกอบรม มีการ
ติดตามตรวจสอบ กํากับดูแล (supervision) และใหขอมูลปอนกลับ (feedback) แกแพทยประจําบาน เพ่ือให
พัฒนาปรับปรุงตนเองอยางสมํ่าเสมอ (อางอิงตาม Entrustable Professional Activity และ 
Milestone) (ภาคผนวก 3 และ 4) 
  Entrustable professional activity (EPA) ทางรังสีวิทยาวินิจฉัย ไดกําหนดใหมี ๑๐ ขอดัง
ตารางท่ี ๑ และ ความสัมพันธระหวาง EPA และ competency ๖ ดาน ดังแสดงในตารางท่ี ๒ 
 
 
ตารางท่ี ๑ Entrustable professional activity (EPA) ทางรังสีวิทยาวินิจฉัย 

EPA ๑ Collaborates as a member of an interprofessional team 

EPA ๒ Triages and protocols exams 

EPA ๓ Interprets examinations and prioritizes a differential diagnosis 

EPA ๔ Communicates diagnostic imaging findings 

EPA ๕ Recommends appropriate nextsteps 

EPA ๖ Obtains informed consent and performs diagnostic/ interventional procedures 

EPA ๗ Manages patients undergoing imaging and procedures 

EPA ๘ Formulates clinical questions and retrieves evidence to advance patient care 

EPA ๙ Behaves professionally 

EPA ๑๐ Contributes to a culture of safety and improvement 
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ตารางท่ี ๒ แสดงความสัมพันธระหวาง EPA และ competency ๖ ดาน 

 
 
วิธีการฝกอบรม 

๖.๑.๑ จัดประสบการณการเรียนรูตาม Competency ท้ัง ๖ ดานดังนี้ 
         (ภาคผนวก 3, 4, 5 และ 7)     
๑) ทักษะและเจตคติในการบริบาลผูปวย (Patient care) 

  ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ไดจัดตารางการฝกอบรมให
แพทยประจําบาน (แผน ก) และแพทยใชทุน (แผน ข) มีความรับผิดชอบไดตามความเหมาะสม มีการเรียนรู
ประสบการณและฝกปฏิบัติงานหมุนเวียนตามระบบตางๆ ตลอดระยะเวลาการฝกอบรมตามหลักสูตร โดย
กระจายการเรียนรูประสบการณใหหลากหลายและครอบคลุม จากพ้ืนฐานและคอยๆเพ่ิมระดับความซับซอน
มากข้ึน เม่ือฝกอบรมในชั้นปท่ีสูงข้ึนตามแผนการสอนของแตละระบบ โดยมีอาจารยผูใหการฝกอบรม
ดําเนินการตรวจสอบความถูกตองใหครอบคลุมเนื้อหาหลัก และจัดระดับความซับซอน (ภาคผนวก ๓ และ
ภาคผนวก ๔) ดังตอไปนี้ 

ก. ในชวงท่ี ๑ ของการฝกอบรม (๐-๑๒ เดือน) ใหแพทยประจําบาน 
i.  มีการเรียนรูและฝกทักษะในการใหคําปรึกษาและแนะนําเก่ียวกับการตรวจทางดาน

รังสีวิทยาวินิจฉัยในกลุมโรคท่ีตองรูในระดับท่ีไมซับซอน 
ii.  มีการเรียนรูและเลือกใช contrast agent ในแตละสถานการณ ภายใตการกํากับ

ดูแลของอาจารยผูใหการฝกอบรม 
iii.   มีทักษะในการขอความยินยอมในการตรวจและการทําหัตถการทางรังสีวิทยาวินิจฉัย 

  ข.  ในชวงท่ี ๒ ของการฝกอบรม (๑๓- ๒๔ เดือน) ใหแพทยประจําบาน 
 i. มีทักษะในดานการใหคําปรึกษาและแนะนําเก่ียวกับการตรวจทางดานรังสีวิทยา

วินิจฉัย ในกลุมโรคท่ีตองรูในระดับท่ีไมซับซอน ภายใตการกํากับดูแลของอาจารย
ผูใหการฝกอบรม 

 ii. ใหคําแนะนําการตรวจวินิจฉัยเพ่ิมเติมทางรังสีวิทยาวินิจฉัย ในกลุมโรคท่ีไมซับซอน
ตอแพทยเจาของไข ภายใตการกํากับดูแลของอาจารยผูใหการฝกอบรม 

 iii. ตระหนักถึงปญหาและภาวะแทรกซอนท่ีอาจเกิดข้ึนระหวางการตรวจทางรังสีวิทยา
วินิจฉัย และสามารถปรึกษาขอความชวยเหลือ และ/หรือ ใหการดูแลรักษาเบื้องตน
ไดอยางเหมาะสมในแตละสถานการณ ภายใตการกํากับดูแลของอาจารยผูใหการ
ฝกอบรมหรือดวยตนเอง 
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 ค.  ในชวงท่ี ๓ ของการฝกอบรม (หลังจาก ๒๔ เดือน) ใหแพทยประจําบาน 

i.  มีทักษะในดานการใหคําปรึกษาและแนะนําเก่ียวกับการตรวจทางดานรังสีวิทยา
วินิจฉัยในกลุมโรคท่ีตองรูในระดับท่ีซับซอนไดดวยตนเอง หรือภายใตการกํากับดูแล
ของอาจารยผูใหการฝกอบรม 

 ii.   ใหคําแนะนําการตรวจวินิจฉัยเพ่ิมเติมทางรังสีวิทยาวินิจฉัยตอแพทยเจาของไขได
ดวยตนเองหรือภายใตการกํากับดูแลของอาจารยผูใหการฝกอบรม 

 iii. ตระหนักถึงปญหาและภาวะแทรกซอนท่ีอาจเกิดข้ึนระหวางการตรวจทางรังสีวิทยา
วินิจฉัย และสามารถใหการดูแลรักษาเบื้องตนไดอยางเหมาะสมในแตละสถานการณ
ไดดวยตนเอง หรือปรึกษาขอความชวยเหลือแพทยสาขาท่ีเก่ียวของตอไปไดอยาง
ถูกตอง 

๒)  ความรู ความเช่ียวชาญ และความสามารถในการนําไปใชแกปญหาของผูปวยและสังคมรอบ
ดาน (Medical knowledge and technical skills) 

 ก.  ในชวงท่ี ๑ ของการฝกอบรม (๐-๑๒ เดือน) ใหแพทยประจําบาน 
i. มีการเรียนรูเก่ียวกับวิทยาศาสตรการแพทยพ้ืนฐานประยุกต (applied basic 

medical science), medical radiation physics, radiobiology, radiation 
safety และการบูรณาการท่ัวไปทางการแพทย 

ii.    มีการเรียนรูเก่ียวกับความรูพ้ืนฐานทางรังสีวิทยาวินิจฉัยในดานตางๆ ดังตอไปนี้ 
thoracic imaging, cardiovascular imaging, abdominal (gastrointestinal, 
hepatobiliary and genitourinary) imaging, breast imaging, 
musculoskeletal imaging, neuroimaging, head and neck imaging, 
pediatric imaging, emergency imaging และรังสีรวมรักษา 

iii.   มีการเรียนรู ฝกทักษะ สามารถเลือก imaging protocol ควบคุมวิธีการตรวจ ทํา
การตรวจ และรายงานผลภาพเอกซเรยท่ัวไป การตรวจ fluoroscopy อัลตราซาวด 
และการตรวจเอกซเรยคอมพิวเตอรในกลุมโรคท่ีตองรูในระดับท่ีไมซับซอน ภายใต
การกํากับดูแลของอาจารยผูใหการฝกอบรม 

 ข.  ในชวงท่ี ๒ ของการฝกอบรม (๑๒-๒๔ เดือน) ใหแพทยประจําบาน 
i.   มีการเรียนรู ฝกทักษะ สามารถเลือก imaging protocol ควบคุมวิธีการตรวจ การ

ตรวจและรายงานผลภาพเอกซเรยท่ัวไป การตรวจ fluoroscopy การตรวจอัลตรา
ซาวด การตรวจเอกซเรยคอมพิวเตอร และการตรวจเอ็มอารไอ ในกลุมโรคท่ีตองรู
และควรรูท่ีสําคัญในระดับท่ีไมซับซอนเพ่ิมเติมไดอยางเหมาะสมดวยตนเอง ภายใต
การกํากับดูแลของอาจารยผูใหการฝกอบรม 

ii.  มีการเรียนรู ฝกทักษะและมีสวนชวยในการตรวจและรายงานผลหัตถการทางรังสี
รวมรักษา ภายใตการกํากับดูแลของอาจารยผูใหการฝกอบรม 

 ค.  ในชวงท่ี ๓ ของการฝกอบรม (หลังจาก ๒๔ เดือน) ใหแพทยประจําบาน 
  i. มีการเรียนรู ฝกทักษะ สามารถเลือก imaging protocol ควบคุมวิธีการตรวจ ทํา

การตรวจ และรายงานผลภาพเอกซเรยท่ัวไป การตรวจ fluoroscopy การตรวจอัล
ตราซาวด การตรวจเอกซเรยคอมพิวเตอร และการตรวจเอ็มอารไอในกลุมโรคใน
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ระบบตางๆ ท่ีตองรูและควรรูท่ีสําคัญในระดับท่ีไมซับซอนและซับซอน ไดอยาง
เหมาะสมดวยตนเอง หรือภายใตการกํากับดูแลของอาจารยผูใหการฝกอบรม 

ii. มีการเรียนรู ฝกทักษะ และสามารถทําการตรวจ และรายงานผลหัตถการทางรังสี
รวมรักษาไดดวยตัวเอง ภายใตการกํากับดูแลของอาจารยผูใหการฝกอบรม 

 ง.  ใหแพทยประจําบานทุกช้ันป เขารวมในกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมทาง
วิชาการของหนวยรังสีวิทยาวินิจฉัย ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหมอยาง
สมํ่าเสมอ อาทิ lectures, topics, journal club, interesting cases, interdepartmental conferences, 
clinicopathology and radiology conferences, morbidity/mortality conferences เปนตน  

๓)  การพัฒนาตนเองและการเรียนรูจากการปฏิบัติ (Practice-based learning and 
improvement) จัดใหแพทยประจําบานทุกชั้นป 

ก.  ไดรับการเรียนรูเรื่องความปลอดภัยของผูปวย (patient safety) เก่ียวกับ 
contrast agent, radiation safety, MR safety และการ sedation 

ข.  ไดรับการพัฒนาแผนการเรียนรู การประเมิน และการปรับปรุงการเรียนรูดวยตนเอง จาก 
การสะทอนตนเองและการสะทอนกลับจากหลักสูตร 

ค.  สามารถทํางานวิจัยทางการแพทยได โดยเปนงานวิจัยท่ีไดคนควาวิจัยดวยตนเองใน
รูปแบบ original research ท่ีมีการเก็บขอมูลแบบ retrospective, prospective หรือ 
cross-sectional study ท่ีมีการกลาวถึงความเปนมาของปญหา วัตถุประสงค ระเบียบ
วิธีการศึกษาวิจัย ผลงานวิจัย การวิเคราะห วิจารณ และการสรุปผล ภายใตการกํากับ
ดูแลของอาจารยผูใหการฝกอบรม 

 ๔)  ทักษะปฏิสัมพันธ และการส่ือสาร (Interpersonal and communication skills) จัดให
แพทยประจําบานทุกช้ันป 

 ก.  เรียนรูเก่ียวกับทักษะปฏิสัมพันธ และการสื่อสาร 
ข.  ฝกทักษะในการขอความยินยอมในการตรวจทางรังสีและการฉีด contrast agent จาก  

ผูปวยหรือญาติสายตรง 
ค.  ฝกทักษะการสื่อสารในสถานการณเฉพาะ เชน การแจงขาวราย การจัดการเม่ือเกิด 

ขอผิดพลาด เปนตน 
 ง.  ปฏิบัตงิานสอนแพทยประจําบานรุนนอง 

จ.  นําเสนอขอมูลผูปวยและภาพวินิจฉัย แปลผลและวินิจฉัยแยกโรคในกิจกรรมวิชาการ เชน  
interdepartmental conference, interesting case เปนตน 

 ฉ. สามารถเขียนรายงานผลตรวจดวยภาษาอังกฤษไดอยางเขาใจและถูกตอง 
 ๕) ความเปนมืออาชีพ (Professionalism) จัดใหแพทยประจําบานทุกช้ันป 

ก. เขารวมในกิจกรรมการเรียนการสอนของภาควิชา กิจกรรมแพทยศาสตรศึกษาตอเนื่อง 
และกิจกรรมท่ีใหความรูทางดานบูรณาการท่ัวไปทางการแพทย 

ข. พัฒนาตนเองใหมีเจตคติท่ีดีระหวางการปฏิบัติงานดูแลผูปวย โดยเขาอบรม counselling 
และ non-technical skills 

ค. มีการเรียนรูดานจริยธรรมทางการแพทยและสิทธิผูปวย 
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 ๖) การปฏิบัติงานใหเขากับระบบ (System-based practice) จัดใหแพทยประจําบานทุกช้ันป 
ก. มีประสบการณการเรียนรูเก่ียวกับระบบคุณภาพทางรังสีวิทยา การรายงานอุบัติการณของ    
    ความเสี่ยงทางรังสี การดูแลและการใชเครื่องมือดานรังสีวิทยาวินิจฉัย และคาตรวจทาง 
    รังสีท่ีพบบอย 
ข. เรียนรูระบบคุณภาพของโรงพยาบาลท่ีครอบคลุมเรื่องกระบวนการคุณภาพและความ

ปลอดภัยของผูปวย ชดเชยการรักษา รวมท้ังระบบประกันสุขภาพของชาติ  
 

๖.๑.๒ การหมุนเวียนศึกษาและปฏิบัติงาน 
๖.๑.๒.๑ หนวยรังสีวินิจฉัย ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ไดจัด 

  ตารางการเรียนรูประสบการณใหแพทยประจําบาน (แผน ก) แพทยใชทุน (แผน ข) มี 
  การหมุนเวียนศึกษาและปฏิบัติงานในระบบตางๆ รวมเปนระยะเวลาไมนอยกวา ๓๖  
  เดือน (๑๒๔ สัปดาห) ดังตอไปนี้ (ภาคผนวก 5) 

 
 

 
 โดยการหมุนเวียนศึกษาและปฏิบัติงานในระบบตางๆ นี้เปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรการ
ฝกอบรมของทางราชวิทยาลัยรังสีแพทยแหงประเทศไทย  
 การเรียนรูดาน Emergency imaging ไดสอดแทรกในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตลอด
ระยะเวลาการฝกอบรม การเขารวมสัมมนาวิชาการ และกิจกรรมทางวิชาการอ่ืนๆ ภายในหนวยรังสีวินิจฉัย
และ Interdepartmental conference 
 *สวนการเรียนรูชวง elective ไดเปดโอกาสใหแพทยประจําบานสามารถเลือกไปหมุนเวียนฝกอบรม
ในสถาบันการศึกษาอ่ืนและ/หรือโรงพยาบาลในระบบสาธารณสุข ท้ังโรงพยาบาลศูนยหรือโรงพยาบาลตน

ระบบ ระยะเวลา(เดือน) 
Thoracic imaging ๓ 
Cardiovascular imaging ๔ 

(Doppler US:๑) 
Abdominal imaging 
(gastrointestinal, hepatobiliary และ 
genitourinary imaging) 

๑๐ 
(GI & GU: ๖) 

(ultrasound: ๓) 
(OB-GYN: ๑) 

Musculoskeletal imaging ๓ 
Neuroradiology and head-neck imaging 
Interventional neuroradiology 

๔ 

Interventional radiology ๒ 
Pediatric imaging ๓ 
Breast imaging ๒ 
เวชศาสตรนิวเคลียร ๒ 
รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา ๑ 
Elective* ๒ 
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สังกัดไดอิสระ ตามความสนใจของแพทยผูเขารับการฝกอบรมในบริบทท่ีตางกัน เพ่ือเพ่ิมพูนทักษะความรูทาง
วิชาการท่ีกาวหนา เพ่ือความรูความเขาใจในการทํางานในระบบสาธารณสุขในโรงพยาบาลศูนย หรือ 
โรงพยาบาลตนสังกัด นั้น ๆ โดยถาเลือกไปฝกอบรมท่ีโรงพยาบาลศูนยหรือโรงพยาบาลตนสังกัดจะไปไดไมเกิน
สองสัปดาห 
 

๖.๑.๒.๒ ดานอ่ืนๆ อาทิ พยาธิวิทยา oncologic imaging การทําวิจัย เปนตน  
การเรียนรูในดานพยาธิวิทยาและ oncologic imaging ไดสอดแทรกในการปฏิบัติงานในแตละ

ระบบ การสัมมนาวิชาการหรือกิจกรรมทางวิชาการภายในภาควิชา ระหวางภาควิชาและสหสาขาวิชาชีพ 
(multidisciplinary conference) 

การเรียนรูในดานการทําวิจัย แพทยทางเลือก Radiobiology, Medical radiation physics, 
Radiation safety, รวมถึง Hospital accreditation ไดมีการจัดอบรมใหแพทยประจําบานทุกป โดยคณะ
แพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม และทางราชวิทยาลัยรังสีแพทยแหงประเทศไทย  
 
๖.๒ เนือ้หาสังเขปของการฝกอบรม/หลักสูตร (ภาคผนวก 3 และ 4) 

๖ .๒ .๑  ความรู พื ้นฐานของรังสีวิทยาวินิจฉัยรวมถึง basic anatomy ของระบบตางๆท่ี 
เก่ียวของ   

๖.๒.๒  โรคหรือภาวะของผูปวยของระบบตางๆท่ีสําคัญ แบงเปน 
ระดับท่ี ๑ สามารถตรวจวินิจฉัยโรคชนิดท่ีมีความสําคัญและพบบอย ซ่ึงแพทยประจําบาน

ตองสามารถตรวจวินิจฉัยไดดวยตนเอง 
ระดับท่ี ๒ สามารถตรวจวินิจฉัยโรคชนิดที่พบนอยกวาระดับ๑ และมีความสําคัญ ซ่ึง

แพทยประจําบานควรตรวจวินิจฉัยได ภายใตการแนะนําหรือการควบคุมของอาจารย 
ระดับท่ี ๓ สามารถตรวจวินิจฉัยโรคชนิดท่ีซับซอน ซึ่งแพทยประจําบานอาจตรวจวินิจฉัย

ไดหรือสามารถเรียนรูโดยการศึกษาดวยตนเอง หรือจากการฟงบรรยาย และภาควิชารังสีวิทยา 
คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ไดจัดประสบการณการเรียนรูโรคในระดับนี้อยางพอเพียง 

๖.๒.๓  การตรวจหรือหัตถการทางรังสีวิทยาวินิจฉัยท่ีสําคัญ แบงเปน 
ระดับท่ี ๑ การตรวจหรือหัตถการท่ีแพทยประจําบานตองปฏิบัติได ภายใตการควบคุมของ

อาจารยหรือผูเชี่ยวชาญ 
ระดับท่ี ๒ การตรวจหรือหัตถการท่ีแพทยประจําบานควรปฏิบัติได ภายใตการควบคุมของ

อาจารยหรือผูเชี่ยวชาญ 
ระดับท่ี ๓ การตรวจหรือหัตถการท่ีแพทยประจําบานอาจปฏิบัติได ชวยปฏิบัติ หรือไดเห็น 

ภายใตการควบคุมของอาจารยหรือผูเชี่ยวชาญ 
๖.๒.๔ ความรูดานบูรณาการ 

๖.๒.๔.๑ Interpersonal and communication skill 
i.  การสรางความสัมพันธท่ีดีระหวางแพทยและผูปวย 
ii. ปจจัยท่ีสงเสริมความสัมพันธท่ีดีระหวางแพทยและผูปวย 
iii. การสื่อสารกับผูปวย ญาติผูปวย และผูรวมงาน 

       iv. การสรางความสัมพันธท่ีดีระหวางแพทยและผูรวมงาน 
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  ๖.๒.๔.๒ Professionalism 
i. การบริบาลโดยมีผูปวยเปนศูนยกลาง (Patient-centered care) 
1)  การยึดถือประโยชนของผูปวยเปนหลัก 
2)  การรักษาความนาเชื่อถือแกผูปวยและสังคม 

- การรักษามาตรฐานการดูแลผูปวยใหดีและปลอดภัย 
- การใหเกียรติและยอมรับเพ่ือนรวมวิชาชีพ เพ่ือนรวมงาน ผูปวยและญาติ 

      - ความสามารถปรับตนเองใหเขากับสภาวะหรือเหตุการณท่ีไมคาดคิดไวกอน 
ii.  พฤตินิสัย 
1) ความรับผิดชอบ และความตรงตอเวลา 
2) การแตงกายใหเหมาะสมกับกาลเทศะ 

๖.๒.๔.๓ จริยธรรมทางการแพทย (Medical ethics) 
1) การหลีกเลี่ยงการรับผลประโยชนสวนตัว รวมถึงการรับของจากบริษัท

ผลิตภัณฑทางการแพทย 
2) การนับถือใหเกียรติและสิทธิ รวมท้ังรับฟงความเห็นของผูปวย ในกรณีผูปวยไม

เห็นดวยกับการรักษาหรือปฏิเสธการรักษา กรณีญาติและผูปวยรองขอตามสิทธิ 
ในกรณีท่ีผูปวยตัดสินใจไมได ตองสามารถเลือกผูตัดสินใจแทนผูปวยได 

3) การปฏิบัติในกรณีท่ีผูปวยรองขอการรักษาท่ีไมมีประโยชนหรือมีอันตราย 
4) การรักษาความลับและการเปดเผยขอมูลผูปวย 
5) การประเมินขีดความสามารถ และยอมรับขอผิดพลาดของตนเอง 

๖.๒.๔.๔ การเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต 
1) การกําหนดความตองการในการเรียนรูของตนเอง 
2) การคนควาความรู และประเมินความนาเชื่อถือไดดวยตนเอง 
3) การประยุกตความรูท่ีคนควากับปญหาของผูปวยไดอยางเหมาะสม 
4) การวิเคราะหและวิจารณบทความทางวิชาการ 
5) การเขารวมกิจกรรมวิชาการอยางสมํ่าเสมอ 
6) การใช electronic databases และการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรในการเรียนรู 
7) การถายทอดความรูแกแพทย บุคลากรทางการแพทย นิสิตนักศึกษา ผูปวยและ

ญาติ 
๖.๒.๔.๕  System-based practice 

1)  เขาใจระบบสุขภาพและการพัฒนาสาธารณสุขของชาติ 
2)  เขาใจระบบประกันสุขภาพ เชน ระบบประกันสขุภาพ ระบบประกันสงัคม ระบบ

สวัสดิการการรักษาพยาบาลของขาราชการ ระบบประกันชีวิต เปนตน 
3) มีสวนรวมในการประกันคุณภาพ และกระบวนการ hospital accreditation  
4) ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดูแลรักษา 
5)  เขาใจcost consciousness medicine  
6)  เขาใจความรูกฎหมายทางการแพทย 
7)  เขาใจนโยบายการใชยาระดับชาติ เชน องคการอาหาร และยาบัญชียาหลัก

แหงชาติ เปนตน 
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๖.๒.๔.๖ Practice-based learning 
1)   ทักษะและจริยธรรมในการวิจัย 

 2)   ทักษะการดูแลผูปวยแบบท่ีมีสหวิชาชีพ 
 3)   เรียนรูการลงรหัสโรค และรหัสหัตถการ 
4)   มีความรูในการปองกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล 
5)   การประเมินความพอใจของผูปวย 
6)   การมีสวนรวมในองคกร เชน ภาควิชา/แผนก/กลุมงานโรงพยาบาล/ สถาบัน  
      ราชวิทยาลัย เปนตน 

 
๖.๓  การทําวิจัย 

๖.๓.๑ การทํางานวิจัยเพ่ือวุฒิบัตรฯ สาขารงัสีวิทยาวินิจฉัย 
๖.๓.๑.๑ ขั้นตอนการทํางานวิจัย แพทยประจําบาน (แผน ก) และแพทยใชทุน (แผน 
ข) ตองทํางานวิจัย ไดแก งานวิจัยแบบ retrospective, prospective ห รื อ  cross 
sectional อย างน อย ๑ เรื่อง หรือ ทํา systematic review หรือ meta-analysis ๑ เรื่อง 
ในระหวางการปฏิบัติงาน ๓ ป โดยเปนผูวิจัยหลัก งานวิจัยดังกลาวตองประกอบดวยหัวขอ
หลัก ดังนี้ 

i. จุดประสงคของการวิจัย 
ii. วิธีการวิจัย 

 iii. ผลการวิจัย 
 iv. การวิจารณผลการวิจัย 
 v.  บทคัดยอ 

๖.๓.๑.๒ ขอบเขตความรับผิดชอบ 
เนื่องจากความสามารถในการทําวิจัยดวยตนเองเปนสมรรถนะหนึ่งท่ีแพทยประจําบานรังสี

วิทยาวินิจฉัยตองบรรลุตามหลักสูตรฯ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ และผลงานวิจัยฉบับสมบูรณเปน
องคประกอบหนึ่งของการประเมินคุณสมบัติผูท่ีจะไดรับวุฒิบัตรฯเม่ือสิ้นสุดการฝกอบรม ดังนั้นภาควิชา
รังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม จึงไดจัดใหแพทยประจําบานทุกรายไดทํางานวิจัย
อยางนอย ๑ เรื่องในระหวางการปฏิบัติงาน ๓ ป โดยเปนผูวิจัยหลัก ในการนี้ ภาควิชารังสีวิทยา คณะ
แพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ไดเตรียมความพรอมใหแพทยประจําบานไดเรียนรูเกี่ยวกับ
ความรูพื้นฐานของการทํางานวิจัยทางการแพทย และจัดใหมีอาจารยท่ีปรึกษาโครงงานวิจัยเปนผูให
คําปรึกษา แนะนําและดูแลเก่ียวกับการทําวิจัยในแตละข้ันตอน  ต้ังแตการเตรียมโครงรางการวิจัย ไป
จนสิ้นสุดการทํางานวิจัยและการจัดทํา และแพทยประจาํบานจะตองนํางานวิจัยที่เสร็จสมบูรณแลว 
อย างน อย ๑ เรื่อง นําสงราชวิทยาลัยฯ  

ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม จะรวบรวมรายงานชื ่อ
งานวิจัย อาจารยที่ปรึกษาและความคืบหนาของงานวิจัยของแพทยประจําบานแตละราย ตาม
กรอบระยะเวลาที่กําหนดสงไปยังราชวิทยาลัยฯ โดยจะรายงานอยางนอยปละ๑ ครั้งหรือตามท่ี
ทางราชวิทยาลัยฯรองขอ เมื่อสิ้นสุดการทํางานวิจัยแลว แพทยประจําบานจะตองสงรายงานวิจัย
ฉบับสมบูรณมายังราชวิทยาลัยฯ  
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 ๖.๓.๑.๓ คุณลักษณะของงานวิจยั 
๑. เปนผลงานท่ีริเริ่มใหม หรือเปนงานวิจัยท่ีใชแนวคิดท่ีมีการศึกษามากอนท้ังในและ   

ตางประเทศ แตนํามาดัดแปลงหรือทําซํ้าในบริบทของสถาบัน 
๒. แพทยประจําบานและอาจารยผูดําเนินงานวิจัยทุกคน ควรผานการอบรมดาน 

จริยธรรมการวิจยัในคน และ good clinical practice (GCP) 
๓. งานวิจัยทุกเรื่องตองไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยฯ ของคณะ

แพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
๔. งานวิจัยทุกเรื่อง ควรดําเนินภายใตขอกําหนดของ GCP หรือระเบียบวิจัยท่ีถูกตอง

และเหมาะสมกับคําถามวิจัย 
๕. ควรใชภาษาอังกฤษในการนําเสนอผลงานวิจัยฉบับสมบูรณโดยเฉพาะในบทคัดยอ 

๖.๓.๑.๔ ส่ิงท่ีตองปฏิบัติสําหรับการดําเนินการวิจัยท่ีเกี่ยวของกับผูปวย 
๑. เม่ือไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยแลว ตองดําเนินการทําวิจัยตาม

ขอตกลงโดยเครงครัด รวมถึงมีการลงนามในเอกสารชี้แจงผูปวยหรือผูแทนเพ่ือใหยินยอม
เขารวมวิจัย โดยเฉพาะในกรณีของ randomized control trial หรือ prospective 
study 

๒. หากเกิดกรณีอ่ืนนอกเหนือการคาดการณ ใหรีบปรึกษาอาจารยท่ีปรึกษาโครงการวิจัย 
หรือคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย กรณีท่ีไมสามารถปรึกษาได ใหยอนกลับไปใชหลัก
พ้ืนฐาน ๓ ขอ ของจริยธรรมทางการแพทยในการตัดสินใจ คือ 
ก.  การถือประโยชนสุขของผูปวยเปนหลักและการไมกอใหเกิดความทุกขทรมาน กับ

ผูปวย 
ข.  การเคารพสิทธิของผูปวย 
ค.  การยึดม่ันในหลักความเสมอภาคของทุกคนในสังคมท่ีจะไดรับบริการทาง 

การแพทยตามมาตรฐาน 
๖.๓.๑.๕  กรอบการดําเนินงานวิจัยในเวลา ๓ ป (ไมนอยกวา ๓๖ เดือนของการฝกอบรม)

ระยะเวลาประมาณการมีดังนี้ 
เดือนท่ี ประเภทกิจกรรม 

๖ จัดเตรียมคําถามวิจัยและติดตออาจารยท่ีปรึกษา 
๙ จัดทําโครงรางงานวิจัย 

๑๒ สอบโครงรางงานวิจัย 
๑๓ ขออนุมัติจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย 

ขอทุนสนับสนุนงานวิจัยจากแหลงทุนท้ังภายในและนอกสถาบนั (หากมี) 
๑๕  เริ่มเก็บขอมูล 
๒๑  นําเสนอความคืบหนางานวิจัย  
๓๐ วิเคราะหขอมูลและสรุปผลงานวิจัย 
๓๑ จัดทํารายงานวิจัยฉบบัรางใหอาจารยท่ีปรึกษาปรับแกไข 
๓๓ สงรายงานวิจัยฉบับสมบูรณตอสถาบัน เพ่ือสงตอไปยังราชวิทยาลัยฯ ให ทํา

การประเมินผล สําหรับประกอบคุณสมบัติการเขาสอบเพ่ือวุฒิบัตร ภาคปฏิบัติ
ข้ันสุดทาย 
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๖.๓.๒ การรับรอง วุฒิบัตร สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย ใหมีคุณวุฒิ “เทียบเทาปริญญาเอก” 
การรับรองคุณวุฒิหรือวุฒิการศึกษา วุฒิบัตร (วว.) สาขารังสีวิทยาวินิจฉัยให “เทียบเทาปริญญา

เอก” นั้น ถือเปนสิทธิสวนบุคคลข้ึนกับความสมัครใจของผูเขารับการฝกอบรม แตละราย  
หากผูเขารับการฝกอบรม มีความประสงคจะขอการรับรองคุณวุฒิหรือวุฒิการศึกษา วุฒิบัตร (ว.ว.) 

สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย ใหเทียบเทาปริญญาเอกเม่ือจบการศึกษา แพทยทานนั้นจะตองแจงให หัวหนาภาควิชา
รังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ทราบเปนลายลักษณอักษรกอนวาจะรับการฝกอบรมท่ีมี
โอกาสไดรับท้ัง ว.ว. และการรับรองวุฒิดังกลาวให “เทียบเทาปริญญาเอก” เพ่ือแจงไปทางราชวิทยาลัยฯตอไป 
ซ่ึงกรณีนี้ ผูเขารับการฝกอบรม จะตองมีผลงานวิจัยโดยท่ีเปนผูวิจัยหลัก และผลงานนั้นตองตีพิมพในวารสารท่ี
เปนท่ียอมรับ  

ในกรณีท่ีสถาบันฝกอบรมฯไมสามารถจัดการฝกอบรมแพทยประจําบานเพ่ือใหมีการ
รับรองคุณวุฒิ วว. “เทียบเทาปริญญาเอก” ได สถาบันนั้นมีสิทธิ์ท่ีจะไมจัดการฝกอบรมแบบท่ีมีการ
รับรองคุณวุฒิให “เทียบเทาปริญญาเอก” ได สถาบันนั้นตองแจงใหแพทยประจําบานทราบตั้งแตวัน
เริ่มเปดรับสมัครเขาเปนแพทยประจําบานไปจนถึงวันท่ีเริ่มเปดการฝกอบรมในกรณีท่ีสถาบันฝกอบรม
ใดตองการใหมีการรับรอง วว. ใหมีคุณวุฒิดังกลาว แตมีทรัพยากรจํากัด สถาบันสามารถติดตอขอ
ความรวมมือจากอาจารยและทรัพยากรจากสถาบันอ่ืนมาชวยได 

การท่ีผูเขารับการฝกอบรมสอบผานและมีสิทธิ์ไดรับวุฒิบัตรสาขารังสีวิทยาวินิจฉัยแลว 
หากมีความประสงคจะใหราชวิทยาลัยรังสีแพทยแหงประเทศไทย ดําเนินการออกเอกสารเพ่ือรับรอง
วา วุฒิบัตรสาขารังสีวิทยาวินิจฉัย มีคุณวุฒิ “เทียบเทาปริญญาเอก” นั้น ผูเขารับการฝกอบรมจะตอง
ทําใหผลงานวิจัยหรือสวนหนึ่งของผลงานวิจัยท่ีสงมาใหราชวิทยาลัยฯ เพ่ือประกอบการเขาสอบ
วุฒิบัตรฯ ในครั้งนั้น มีลักษณะดังนี้  

1.  ผลงานวิจัยตองไดรับการตีพิมพหรืออยางนอยระดับชาติหรือนานาชาติท่ีมีคุณภาพ
ตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทาง
วิชาการ สําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ 

2.  ใหใชภาษาอังกฤษในการเขียนบทคัดยอ 
การตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติท่ีมีคุณภาพท่ีอยูนอกเหนือประกาศของ TCI ใหเปน

บทความท่ีตีพิมพในวารสารท่ีถูกคัดเลือกใหอยูใน Pub Med, Scopus, Web of Science หรือ Google 
Scholar หรือในวารสารนานาชาติท่ีใชภาษาอังกฤษในบทความหรือในบทคัดยอ และมีการตีพิมพวารสารฉบับ
นี้มานานเกิน ๑๐ ป (วารสารเริ่มออกอยางชาในป พ.ศ. ๒๕๔๙ หรือ ค.ศ. ๒๐๐๖)  

ในกรณีที่ วว. ของทานไดรับการรับรองวา “เทียบเทาปริญญาเอก” ราชวิทยาลัยฯ แนะวา หามใช
คําวา Ph.D. หรือ ปร.ด. ทายชื่อในคุณวุฒิ หรือวุฒิการศึกษา และหามเขียนคําวา ดร.นําหนาชื่อตนเอง แต
สถาบันการศึกษาสามารถใช วุฒิบัตรฯ ท่ี “เทียบเทาปริญญาเอก” นี้ มาใชใหทานเปนอาจารยประจําหลักสูตร
การศึกษา อาจารยรับผิดชอบหลักสูตรการศึกษา อาจารยคุมวิทยานิพนธ หรือเปนวุฒิการศึกษาประจํา
สถานศึกษาได โดยเสนอใหสถาบันการศึกษาแสดงวุฒิการศึกษาแยกกันดังนี้ 

- มีอาจารย “เทียบเทาปริญญาเอก”จํานวนก่ีทาน จาก วว. 
- มีอาจารย “Ph.D หรอ ปร.ด. หรอ ปริญญาเอก”จํานวนก่ีทาน 

ดังนั้นวุฒิบัตรฯหรือหนังสืออนุมัติฯของทานท่ีไดรับการรับรองวุฒิการศึกษานี้อาจจะ มีคําวา 
“เทียบเทาปริญญาเอก”ตอทายไดเทานั้น 
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๖.๔ จํานวนปการฝกอบรมไมนอยกวา ๓ ป 
๖.๕ การบริหารการจัดการฝกอบรม 
 ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม มีการจัดสภาวะการปฏิบัติงาน 
ดังตอไปนี้ 
 

- ใหผูเขารับการฝกอบรมเขารวมกิจกรรมวิชาการท่ีเก่ียวของกับการฝกอบรม ไดแก Topic 
presentation, Journal club, Film quiz, CT conference, MRI conference, Plain film 
conference, Vascular club, Interdepartment conference เปนตน รวมถึงการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ โดยไดระบุกฎเกณฑและประกาศใหชัดเจนเรื่องเง่ือนไขงานบริการและความ
รับผิดชอบของผูเขารับการฝกอบรม (ภาคผนวก 5, 9 และคูมือแพทยประจําบาน) 

- มีการกําหนดการฝกอบรมทดแทนในกรณีท่ีผูเขารับการฝกอบรมมีการลาพัก เชน การลาคลอด
บุตร การเจ็บปวย การเกณฑทหาร การถูกเรียกฝกกําลังสํารอง การศึกษาดูงานนอกแผนการ
ฝกอบรม/หลักสูตร เปนตน 

-  จัดมีคาตอบแทนผูเขารับการฝกอบรมอยางเหมาะสมกับตําแหนงและงานท่ีไดรับมอบหมาย 
-  มีการระบุชั่วโมงการทํางาน การลาพักผอน และการลาปวย ท่ีเหมาะสม 
-  จัดสภาวะสิ่งแวดลอมการทํางานท่ีเหมาะสมใหกับผูรับการฝกอบรม 
-  มีกิจกรรมสันทนาการอ่ืนๆ ไดแก กิจกรรมมุทิตาจิตแกอาจารยอาวุโส การจัด Rally และแขงกีฬา  
     สี เปนตน เพ่ือปรับทัศนคติ สงเสริมความสามัคคีและผอนคลายความเครียดจากการฝกอบรม 
 

๖.๖ การวัดและประเมินผล 
ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตรมหาวิทยาลัยเชียงใหม ไดจัดใหมีการวัดและประเมินผลผูเขารับ

การฝกอบรม (ภาคผนวก 8) ซ่ึงประกอบดวย 
๖.๖.๑ แจงกระบวนการวัดและประเมินผลใหผูรบัการฝกอบรม 
- แจงกระบวนการวัดและประเมินผลใหผูรับการฝกอบรมรับทราบกอนการฝกอบรม 
- มีการตรวจสอบความถูกตองของการวัดและการประเมินผล  
- มีกระบวนการของการอุทธรณหากผูรับการฝกอบรมรองขอ (ภาคผนวก 19) 
๖.๖.๒ การวัดและประเมินผลระหวางการฝกอบรม 
การประเมินระหวางการฝกอบรม 

 ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ไดจัดใหมีการประเมินผูเขารับ
การฝกอบรมระหวางการฝกอบรมครอบคลุมท้ังดานความรู ทักษะ เจตคติ และกิจกรรมทางการแพทย ในมิติ
ตางๆ ดังนี้ 

มิติท่ี ๑  ประเมินสมรรถนะ EPA โดยอาจารยผูฝกอบรมตามท่ีกําหนดในหลักสูตร 
  (ภาคผนวก ๓ และภาคผนวก 6) 

มิติท่ี ๒  การรายงานผลการสอบจัดโดยสถาบัน (ผาน/ไมผาน) 
มิติท่ี ๓  การรายงานประสบการณเรียนรูจากผูปวย: portfolio 
มิติท่ี ๔  การรายงานประสบการณวิจัย 
มิติท่ี ๕  การรวมกิจกรรมประชุมวิชาการทางรังสีวิทยา 
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มิติท่ี ๖  การรายงานประสบการณเรียนรูจาก  counselling, non-technical skills และ 
workshop 

มิติ ท่ี ๗  การประเมินสมรรถนะดาน professionalism และ interpersonal and 
communication skills โดยอาจารยและผูรวมงาน 

 
๖.๖.๓ เกณฑการเล่ือนช้ันปและแนวทางการดําเนินการ 

๖.๖.๓.๑ เกณฑการเลื่อนชั้นป ประกอบดวย 
- การบันทึกขอมูล Portfolio ในแตละการหมุนปฏิบัติงาน (rotation) เปนไปตามที่ราช 

วิทยาลยัฯ กําหนดในภาคผนวก ๓ 
- ผลการประเมินผูเขารับการฝกอบรมในมิติ ๑-๖ เปนไปตามที่ราชวิทยาลัยฯกําหนดใน

ภาคผนวก ๓ และ 8 
๖.๖.๓.๒ แนวทางการดําเนินการบันทึกขอมูลการประเมินผูเขารับการฝกอบรมทําโดย 

-    ผูเขารับการฝกอบรม ทําการบันทึกขอมูลในสวนท่ีเก่ียวของ ลงใน portfolio ตามท่ีราช  
วิทยาลัยฯ กําหนดในแตละการหมุนปฏิบัติงาน 

-    ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ทําการบันทึกขอมูลการ
ประเมินผูเขารับการฝกอบรมในมิติท่ี ๑-๖ ท้ังรายบุคคลและรายสถาบัน สงมาท่ีราช
วิทยาลัยฯ เพ่ือรายงานผลมายังคณะกรรมการฝกอบรมและสอบฯ ตามท่ีกําหนด (สวน
ผลการประเมินในมิติ ท่ี  ๗ คณะกรรมการฝกอบรมและสอบฯอาจรองขอเพ่ือ
ประกอบการพิจารณาหรือไมก็ได) 

๖.๖.๔ การวัดและประเมินผลเพ่ือวุฒิบัตรฯ 
 การสอบเพ่ือวุฒิบัตร 

๖.๖.๔.๑ ผูเขารับการประเมินการสอบเพ่ือวุฒิบัตรฯ  
ในการประเมินวุฒิบัตรเพ่ือแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวชิาชีพเวชกรรม 

สาขารังสวีิทยาวินิจฉัยนั้น ผูเขารับการประเมินตองเปนผูท่ีไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม
ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรมพ.ศ.๒๕๒๕ และจะตองมีคุณสมบัติครบถวน ดังตอไปนี ้

(๑) คุณสมบัติผูมีสิทธิ์เขาสอบ 
- ผานการฝกอบรมครบตามหลักสูตรไมนอยกวารอยละ๘๐ ของระยะเวลาการ

ฝกอบรม และสถาบันฝกอบรมเห็นสมควรใหเขาสอบ 
(๒) เอกสารประกอบ 

- เอกสารรับรองประสบการณภาคปฏิบัติจากสถาบันฝกอบรมตามท่ีกําหนด 
- บ ท ค ว าม งาน วิจัย ฉบับ สมบูรณห รือ ใน รูป แ บ บ ที่ พ รอ ม ส งตีพิ ม พ

(manuscript) และใบรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย 
- เอกสารรับรองการปฏิบัติงานตามแฟมสะสมผลงาน (portfolio) 
- ใบ รั บ รอ งก า รส อ บ ผ า น ห ลั ก สู ต ร medical radiation physics แ ล ะ 

radiobiology ของราชวิทยาลยัรังสีแพทยแหงประเทศไทย 
- เอกสารผานการเรียนหรือไดรับการอบรมดานความรู บูรณาการทั่วไปของ 

ราชวิทยาลัยรังสีแพทยแหงประเทศไทย ในระหวางท่ีรับการฝกอบรมปท่ี ๑-๓ 
ท่ีรับรองโดยสถาบัน 
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๖.๖.๔.๒ วิธีการประเมิน (ภาคผนวก 8) 
ก. ผูเขารับการประเมิน จะตองผานการทดสอบความรู ดังตอไปนี้ 

i. การสอบขอเขียน 
ii. การสอบปากเปลา 
iii. การสอบเพ่ือประเมินทักษะทางคลินิก (OSCE)  

ข. เกณฑการสอบผาน 
เกณฑการสอบผาน ตองสอบผานเกณฑขั้นตํ่าตามเกณฑที่คณะอนุกรรมการฝกอบรม

และสอบฯ สาขารังสีวิทยาวินิจฉัยกําหนด ทั้งนี้คุณสมบัติของผูมีสิทธิ์สอบ วิธีการประเมิน 
เกณฑการตัดสินตองสอดคลองกับขอบังคับแพทยสภา วาดวยหลักเกณฑการออกหนังสือ
อนุมัติและวุฒิบัตร เพื่อแสดงความรู ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 
๒๕๕๒ 

ผูผานการประเมินตองสอบผานเกณฑข้ันต่ําท้ังการสอบขอเขียนและการสอบปากเปลา 
และการสอบเพ่ือประเมินทักษะทางคลินิก (OSCE) จึงจะมีสิทธิ์ไดรับวุฒิบัตรเพ่ือแสดงความรู
ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขารังสีวิทยาวินิจฉัยจากแพทยสภา 

ค. ในกรณีที่ผูเขารับการประเมินสอบไมผานการประเมินในประเภทใด ให
สอบซอมเฉพาะการประเมินในประเภทนั้นตามการเปดสอบของราชวิทยาลยัฯเปนกรณีๆไป 

 
๖.๖.๕ การประเมินเพ่ือหนังสืออนุมัติฯ 

ในการประเมิน หนังสืออนุมัติเพ่ือแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย ผูเขารับการประเมินตองเปนผู ท่ีไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมตาม
พระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๒๕ และตองมีคุณสมบัติอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ 

๖.๖.๕.๑ เปนผูไดรับหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตร สาขารังสีวิทยาวินิจฉัยหรือเทียบเทา 
จากสถาบันในตางประเทศท่ีราชวิทยาลัยรังสีแพทยแหงประเทศไทยรับรอง โดยความเห็นชอบของแพทย
สภา 

๖.๖.๕.๒ เปนผูท่ีไดปฏิบัติงานในสาขารังสีวิทยาวินิจฉัยมาเปนเวลาไมนอยกวา ๕ ป ตาม
เง่ือนไขท่ีราชวิทยาลัยรังสีแพทยแหงประเทศไทยกําหนด ท้ังนี้สถานท่ีปฏิบัติงาน ลักษณะและปริมาณงาน
ท่ีปฏิบัติ เปนไปตามเกณฑท่ีกําหนด โดยสถานบริการทางการแพทยและสาธารณสุขท่ีสามารถเปนสถานท่ี
ปฏิบัติงานจะตองมีคุณสมบัติและมีภาระงานของสาขารังสีวิทยาวินิจฉัยอนุโลมตามเกณฑท่ัวไปและเกณฑ
เฉพาะสําหรับสถาบันฝกอบรมที่ราชวิทยาลัยรังสีแพทยแหงประเทศไทยกําหนด ในเกณฑหลักสูตรการ
ฝกอบรมสาหรับสาขารังสีวิทยาวินิจฉัยและไดรับการรับรองจากราชวิทยาลัยรังสีแพทยแหงประเทศไทย 

 ๖.๖.๕.๓ สําหรับการสอบเพ่ือหนังสืออนุมัติ คณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบฯ มีสิทธิ
พิจารณายกเวนการสอบข้ันตอนใดหรือสวนใดใหแกผูท่ีไดรับหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตร สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย
หรือเทียบเทา จากสถาบันในตางประเทศท่ีราชวิทยาลัยรังสีแพทยแหงประเทศไทยรับรอง โดยความเห็นชอบ
จากแพทยสภา และอาจพิจารณายกเวนการสอบข้ันตอนใดหรือสวนใดเปนการเฉพาะรายใหแกผูท่ีปฏิบัติงาน
ในสาขารังสีวิทยาวินิจฉัยมาแลวเกิน ๑๐ ป ท้ังนี้ตองเปนการปฏิบัติงานในสาขาฯ ตอเนื่องกันมาตลอดจนถึง
วันท่ียื่นคําขอสอบ 

นอกจากนี้ อาจตองมีคุณสมบัติอ่ืนเพ่ิมเติม ตามเกณฑท่ีคณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบฯ สาขา
รังสีวิทยาวินิจฉัยกําหนด 
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ผูเขารับการประเมินจะตองผานการทดสอบความรู โดยคณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบฯ สาขา
รังสีวิทยาวินิจฉัย โดยการทดสอบความรูเปนไปตามเกณฑท่ีคณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบฯ กําหนด 
ท้ังนี้คุณสมบัติของผูมีสิทธิสอบ วิธีการประเมิน เกณฑการตัดสิน ตองสอดคลองกับขอบังคับ แพทยสภา วาดวย
หลักเกณฑการออกหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตรเพ่ือแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
พ.ศ. ๒๕๕๒ 

ผูผานการประเมินจะมีสิทธิ์ไดรับหนังสืออนุมัติเพื่อแสดงความรูความชํานาญในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย จากแพทยสภา 

๗. การรับและคัดเลือกผูเขารับการฝกอบรม (ภาคผนวก 18 และ 19) 
 ๗.๑ คุณสมบัติของผูเขารับการฝกอบรม 

๑) ผูเขารับการฝกอบรมจะตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้ 
- ไดรับปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต หรือเทียบเทาท่ีแพทยสภารับรอง 
- ไดรับการข้ึนทะเบียนประกอบวิชาชีพเวชกรรมจากแพทยสภาแลว 
- ผานการอบรมแพทยเพ่ิมพูนทักษะเปนเวลา ๑ ป 

๒) มีคุณสมบัติครบถวนตามเกณฑแพทยสภาในการเขารับการฝกอบรมแพทยเฉพาะทาง 
๗.๒ การคัดเลือกผูเขารับการฝกอบรม 

ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม มีการดําเนินการเก่ียวกับการ
คัดเลือกผูเขารับการฝกอบรม ดังนี้ 
- แตงตั้งคณะกรรมการการคัดเลือกผูเขารับการฝกอบรม (ภาคผนวก ๑) 
- มีเกณฑการคัดเลือกผูเขารับการฝกอบรมเปนลายลักษณอักษร 
- กระบวนการคัดเลือกผูเขารับการฝกอบรมมีวิธีการยึดหลักความเสมอภาค โปรงใสและ

ตรวจสอบได 
๗.๓ จํานวนผูเขารับการฝกอบรม 

ราชวิทยาลัยรังสีแพทยแหงประเทศไทยกําหนดใหสถาบันฝกอบรมรับผูเขารับการฝกอบรม
ไดในสัดสวนปละ ๑ คน ตออาจารยผูใหการฝกอบรม ๒ คน รวมท้ังตองมีงานบริการตอจํานวนผูเขารับการ
ฝกอบรม ๑ คน ตามท่ีกําหนดตามตารางตอไปนี้ 
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จํานวนผูปวย/หัตถการ/สิ่งสงตรวจฯลฯ  
(ปละ) 

จํานวนผูเขารับการฝกอบรมชั้นปละตอจํานวนอาจารยผูใหการฝกอบรม
(ราย/ป) 

๑:๒ ๒:๔ ๓:๖ ๔:๘ ๕:๑๐ ๖:๑๒ ๗:๑๔ ๘:๑๖ 
Plain films ๑,๐๐๐ ๒,๓๐๐ ๓,๔๕๐ ๔,๖๐๐ ๕,๗๕๐ ๖,๙๐๐ ๘,๐๕๐ ๙,๒๐๐ 
Ultrasound ๒๒๐ ๓๓๐ ๔๔๐ ๕๕๐ ๖๖๐ ๗๗๐ ๘๘๐ ๙๙๐ 
CT ๓๖๐ ๕๒๓ ๖๘๖ ๘๔๙ ๑,๐๑๒ ๑,๑๗๕ ๑,๓๓๘ ๑๕๐๑ 
MRI ๑๕๐ ๒๒๑ ๒๙๒ ๓๖๓ ๔๓๔ ๕๐๕ ๕๗๖ ๖๔๗ 
Breast imaging ๕๐ ๗๐ ๙๐ ๑๑๐ ๑๓๐ ๑๕๐ ๑๗๐ ๑๙๐ 
Fluoroscopy ๕๕ ๖๐ ๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕ ๙๐ 
Intravenous urography ๓๐ ๓๕ ๔๐ ๔๕ ๕๐ ๕๕ ๖๐ ๖๕ 
Interventional radiology* ๒๐ ๒๕ ๓๐ ๓๕ ๔๐ ๔๕ ๕๐ ๕๕ 
Interventional neuroradiology* ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ ๑๑ ๑๒ 

**สามารถใชสถิติจากสถาบันฝกอบรมสมทบหรือรวมฝกอบรมหรือฝกอบรมกิจกรรมเลือกได 
 

จํานวนผูปวย/หัตถการ/สิ่งสงตรวจฯลฯ(ปละ) จํานวนผูเขารับการฝกอบรมชั้นปละ ตอ จํานวนอาจารยผูใหการฝกอบรม (ราย/ป) 
๙:๑๘ ๑๐:๒๐ ๑๑:๒๒ ๑๒:๒๔ ๑๓:๒๖ ๑๔:๒๘ ๑๕:๓๐ ........... 

Plain films ๑๐,๓๕๐ ๑๑,๕๐๐ ๑๒,๖๕๐ ๑๓,๘๐๐ ๑๔,๙๕๐ ๑๖,๑๐๐ ๑๗,๒๕๐ ..๔๖,๐๐๐ 
Ultrasound ๑,๑๐๐ ๑,๒๑๐ ๑,๓๒๐ ๑,๔๓๐ ๑,๕๔๐ ๑,๖๕๐ ๑,๗๖๐ .....๔,๕๑๐ 
CT ๑,๖๖๔ ๑,๘๒๗ ๑,๙๙๐ ๒,๑๕๓ ๒,๓๑๖ ๒,๔๗๙ ๒,๖๔๒ .....๖,๗๑๗ 
MRI ๗๑๘ ๗๘๙ ๘๖๐ ๙๓๑ ๑,๐๐๒ ๑,๐๗๓ ๑,๑๔๔ .....๒,๙๑๙ 
Breast imaging ๒๑๐ ๒๓๐ ๒๕๐ ๒๗๐ ๒๙๐ ๓๑๐ ๓๓๐ .....๘๓๐ 
Fluoroscopy ๙๕ ๑๐๐ ๑๐๕ ๑๑๐ ๑๑๕ ๑๒๐ ๑๒๕ .....๕๒๓ 
Intravenous urography ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๕ ๑๐๐ .....๒๒๕ 
Interventional radiology ๖๐ ๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕ ๙๐ .....๒๑๕ 
Interventional Nneuroradiology** ๑๓ ๑๔ ๑๕ ๑๖ ๑๗ ๑๘ ๑๙ ......๔๔ 

**สามารถใชสถิติจากสถาบันฝกอบรมสมทบหรือรวมฝกอบรมหรือฝกอบรมกิจกรรมเลือกได 
 

ในสวนของ ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม มีอาจารยปฏิบัติงาน
เต็มเวลา ๑๘ คน แพทยประจําบานแผน ก และ ข รวมกันชั้นปละ ๙ คน เปนไปตามเกณฑ รวมท้ังมีจํานวน
งานบริการการตรวจ plain film, ultrasound, CT, MRI, breast imaging, fluoroscopy, intravenous 
urography, interventional radiology และ interventional neuroradiology สูงกวาเกณฑท่ีกําหนด 
 
๘. อาจารยผูใหการฝกอบรม 
 ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม มีคณะกรรมการซ่ึงมีหนาท่ีรับผิดชอบ
และอํานาจในการจัดการ การประสานงาน การบริหารและการประเมินผล สําหรับแตละข้ันตอนของการ
ฝกอบรม รวมถึงการใหผูมีสวนไดสวนเสียท่ีเหมาะสมมีสวนรวมในการวางแผนการฝกอบรม (ภาคผนวก ๑) 
โดยกําหนดคุณสมบัติและหนาท่ีของคณะกรรมการดังนี้ 

๘.๑. คุณสมบัติของประธานการฝกอบรม 
 ตองเปนแพทยซ่ึงไดรับวุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมัติเพ่ือแสดงความรูความชํานาญในการประกอบ

วิชาชีพเวชกรรม สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย และปฏิบัติงานดานรังสีวิทยาวินิจฉัย อยางนอย ๕ ป ภายหลัง
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ไดรับวุฒิบัตรฯ หรือหนังสืออนุมัติ  ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัย เชียงใหม มี
คุณสมบัติครบตามเกณฑ 

๘.๒. คุณสมบัติและจํานวนของอาจารยผูใหการฝกอบรม (ภาคผนวก 20) 
 ๘.๒.๑ คุณสมบัติของอาจารยผูใหการฝกอบรม 

 ตองเปนแพทยซ่ึงไดรับวุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมัติแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวช
กรรมสาขารังสีวิทยาวินิจฉัยหรือรังสีวิทยาท่ัวไป และปฏิบัติงานดานรังสีวิทยาวินิจฉัยอยางนอย ๒ ปภายหลัง
ไดรับวุฒิบัตรฯหรือหนังสืออนุมัติฯ ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม มีคุณสมบัติ
ครบตามเกณฑ 

๘.๒.๒ จํานวนอาจารยผูใหการฝกอบรม 
ตองมีจํานวนอาจารยผูใหการฝกอบรมปฏิบัติงานเต็มเวลาอยางนอย ๒ คนตอจํานวนผูเขารับการ

อบรม ๑ คน หากมีจํานวนอาจารยใหฝกอบรมเต็มเวลาไมพอ อาจใหมีอาจารยแบบไมเต็มเวลาไดโดยมี
ขอกําหนดดังนี้ 

๘.๒.๒.๑ จํานวนอาจารยแบบไมเต็มเวลาตองไมมากกวารอยละ๕๐ ของจํานวนอาจารยเต็มเวลา 
 ๘.๒.๒.๒ ภาระงานของอาจารยแบบไมเต็มเวลาแตละคนตองไมนอยกวารอยละ๕๐ ของภาระงาน
อาจารยเต็มเวลาเพ่ือใหสามารถติดตามความกาวหนาของผูเขารับการฝกอบรมได 

ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม มีคุณสมบัติครบตามเกณฑ มีอาจารย
ปฏิบัติงานเต็มเวลา ๑๘ ทาน 

ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ไดกําหนดและดําเนินนโยบายการสรร
หาและคัดเลือกอาจารยผูใหการฝกอบรมใหสอดคลองกับพันธกิจของแผนการฝกอบรม/หลักสูตร ระบุ
คุณสมบัติของอาจารยผูใหการฝกอบรมท่ีชัดเจนโดยครอบคลุมความชํานาญท่ีตองการ ไดแก คุณสมบัติทาง
วิชาการความเปนครูและความชํานาญทางคลินิก เปนตน 

  ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ไดระบุหนาท่ีความรับผิดชอบ ภาระงาน
ของอาจารย และสมดุลระหวางงานดานการศึกษา การวิจัย อาจารยตอผูเขารับการฝกอบรมใหเปนไปตาม
เกณฑท่ีแพทยสภากําหนดไว อาจารยจะตองมีเวลาเพียงพอสําหรับการใหการฝกอบรม ใหคําปรึกษา และ
กํากับดูแล นอกจากนั้นอาจารยยังตองมีการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องท้ังทางดานการแพทยและดาน
แพทยศาสตรศึกษา และมีการจัดใหมีการพัฒนาอาจารยอยางเปนระบบ และมีการประเมินอาจารยเปนระยะ  

  ในกรณีท่ีสัดสวนของอาจารยตอผูเขารับการฝกอบรมลดลงกวาท่ีไดรับอนุมัติไว ภาควิชาฯจะพิจารณา
ลดจํานวนผูเขารับการฝกอบรมลงตามความเหมาะสมเพ่ือคงคุณภาพการฝกอบรมไว  

๙. ทรัพยากรทางการศึกษา 
ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ไดกําหนดและดําเนินนโยบายเก่ียวกับ

ทรัพยากรการศึกษาใหครอบคลุมประเด็นดังตอไปนี้ 
•   สถานท่ีและโอกาสในการเรียนรูท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ การเขาถึงแหลงขอมูลทาง

วิชาการท่ีทันสมัย 
•   สามารถใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไดอยางเพียงพอ มีอุปกรณสําหรับ

ฝกอบรมภาคปฏิบัติและมีสิ่งแวดลอมทางการศึกษาท่ีปลอดภัย 
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•   การคัดเลือกและรับรองการเปนสถานท่ีสําหรับการฝกอบรม จํานวนผูปวยเพียงพอและชนิด
ของผูปวยหลากหลาย สอดคลองกับผลลัพธของการเรียนรูท่ีคาดหวัง ท้ังผูปวยนอก ผูปวยใน 
และผูปวยนอกเวลาราชการ 

•    การเขาถึงสิ่งอํานวยความสะดวกทางคลินิกและการเรียนภาคปฏิบัติท่ีพอเพียง สําหรับ
สนับสนุนการเรียนรูสื่ออิเล็กทรอนิกส สําหรับการเรียนรูท่ีผูเขารับการฝกอบรมสามารถ
เขาถึงได มีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใหเปนสวนหนึ่งของการฝกอบรมอยาง
มีประสิทธิภาพและถูกหลักจริยธรรม 

•    การจัดประสบการณในการปฏิบัติงานเปนทีม รวมกับผูรวมงานและบุคลากรวิชาชีพอ่ืน
ความรูและการประยุกตความรูพ้ืนฐาน และกระบวนการทางวิทยาศาสตรในสาขาวิชาท่ี
ฝกอบรม มีการบูรณาการและสมดุลระหวางการฝกอบรมกับการวิจัยอยางเพียงพอ 

•    การนําความเชี่ยวชาญทางแพทยศาสตรศึกษามาใชในการจัดทําแผนการฝกอบรม การ
ดําเนินการฝกอบรม การประเมินการฝกอบรม 

•    การฝกอบรมในสถาบันอ่ืน ท้ังในและนอกประเทศตามท่ีระบุไวในหลักสูตรตลอดจนระบบการ
โอนผลการฝกอบรม 

สําหรับภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ไดมีจัดใหมีทรัพยากรทาง
การศึกษาท่ีเพียงพอ โดยสํานักงานตั้งอยูท่ีอาคารบุญสม มารติน ชั้น ๑  

- มีหองเรียน ๓ หอง ไดแก หองประชุม อาจารย สนาน สีมารักษ ชั้น ๑ อาคารบุญสม มารติน 
หองเรียน ๑ ชั้น ๒ อาคารศรีพัฒน และหองเรียน ๒ ชั้น ๑ อาคารบุญสม มารติน 

- มีหองพักอาจารยและหอง review ฟลม ๑ หอง ชั้น ๒ อาคารศรีพัฒน   
- มีหองอานฟลมรวม ๔ หอง ชั้น ๑ อาคารบุญสม มารติน 
- มีหองตรวจ Plain film ๗ หอง ชั้น ๑ อาคารบุญสม มารติน 
- มีหองตรวจ fluoroscopy ๒ หอง ชั้น ๑ อาคารบุญสม มารติน 
- มีหองตรวจ CT ๒ หอง หอง ๕๐ และ ๕๑ ชั้น ๑ อาคารบุญสม มารติน 
- มีหองตรวจ MR ๒ หอง ชั้น ๑ อาคารบุญสม มารติน และชั้น ๒ อาคารศรีพัฒน   
- มีหองตรวจ ultrasound ๒ หอง ชั้น ๒ อาคารศรีพัฒน   
- มีหองตรวจ mammogram ๒ หอง ชั้น ๒ อาคารศรีพัฒน   
- มีหองตรวจ DSA และ DSI ๒ หอง ชั้น ๒ อาคารศรีพัฒน  
- มีระบบ PACS จัดเก็บภาพการตรวจตางๆของผูปวย และระบบรายงานผลการตรวจท่ีได
มาตรฐาน โดยมีรหัสผานเฉพาะบุคคล 

- มีหองสมุดหนวยรังสีวินิจฉัย ภาควิชารังสีวิทยา ชั้น ๑ อาคารบุญสม มารติน 
- มีหองสมุดกลางคณะแพทยศาสตร 
- มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ท่ีแพทยประจําบานสามารถสืบคนขอมูลวารสารทางการแพทย
ไดท้ังจาก intranet และ internet (VPN)  

- มีระบบเก็บขอมูลผูปวยในและนอก โดยมีรหัสผานเฉพาะบุคคล 
- มีการทํางานเปนทีมรวมกับแพทยสาขาอ่ืนๆ โดยผาน patient care team (PCT) ตางๆ และ 
interdepartment conference 
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- แพทยประจําบานปท่ี ๓ มีชวงเวลา ๒ เดือน ในการไปฝกอบรมเพ่ิมเติมท้ังจากภายในสถาบันเอง
และนอกสถาบัน โดยสามารถเลือกไปไดท้ังสถาบันในและตางประเทศ หรือโรงพยาบาลในระบบ
สาธารณสุข 

 
๑๐. การประเมินแผนการฝกอบรม/หลักสูตร 

ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม มีการกํากับดูแลการฝกอบรมใหเปนไป
ตามแผนการฝกอบรม/หลักสูตรเปนประจํา มีกลไกสําหรับการประเมินหลักสูตรและนําไปใชจริง โดยการ
ประเมินแผนการฝกอบรม/หลักสูตรตองครอบคลุม 

•    พันธกิจของแผนการฝกอบรม/หลักสูตร 
•    ผลลัพธการเรียนรูท่ีพึงประสงค 
•    แผนการฝกอบรม 
•    ข้ันตอนการดําเนินงานของแผนการฝกอบรม 
•    การวัดและประเมินผล 
•    พัฒนาการของผูรับการฝกอบรม 
•    ทรัพยากรทางการศึกษา 
•    คุณสมบัติของอาจารยผูใหการฝกอบรม 
•    ความสัมพันธระหวางนโยบายการรับสมัครผูรับการฝกอบรมและความตองการของระบบ

สุขภาพ 
•    สถาบันฝกอบรมรวม 
•    ขอควรปรับปรุง 

ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ไดมีการแสวงหาขอมูลปอนกลับ
เก่ียวกับการฝกอบรม/หลักสูตรจากผูใหการฝกอบรม ผูเขารับการฝกอบรม นายจางหรือผูใชบัณฑิต และผู
มีสวนไดสวนเสียหลัก รวมถึงการใชขอมูลปอนกลับเก่ียวกับความสามารถในการปฏิบัติงานของแพทยผูสําเร็จ
การฝกอบรม ในการประเมินการฝกอบรม/หลักสูตร (ภาคผนวก 21) 

๑๑. การทบทวนและการพัฒนา 
ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม มีการประเมินหลักสูตรและนําผล

การประเมินมาเสนอในท่ีประชุมอาจารยและแพทยประจําบานเพ่ือการพัฒนาในอนาคต ปละ ๑ ครั้ง 
ราชวิทยาลัยรังสีแพทยแหงประเทศไทยเปนผูรับผิดชอบดูแลการฝกอบรมและทบทวน/ พัฒนา

สถาบันฝกอบรมจัดใหมีการทบทวนและพัฒนาคุณภาพของหลักสูตรฝกอบรมเปนระยะๆหรืออยางนอยทุก ๕ 
ปปรับปรุงกระบวนการ โครงสราง เนื้อหา ผลลัพธและสมรรถนะของผูสําเร็จการฝกอบรม รวมถึงการวัดและ
การประเมินผลและสภาพแวดลอมในการฝกอบรมใหทันสมัยอยูเสมอ ปรับปรุงแกขอบกพรองท่ีตรวจพบ มี
ขอมูลอางอิงและแจงผลการทบทวนและพัฒนาใหแพทยสภารับทราบ 

๑๒. ธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการ 
ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม มีการดําเนินการเพ่ือแสดงใหเห็นถึงธรร

มาภิบาลและการบริหารจัดการหลักสูตรฯ ดังตอไปนี้ 

• บริหารจัดการหลักสูตรใหสอดคลองกับกฎระเบียบท่ีกําหนดไวในดานตางๆ ไดแก การรับสมัครผูเขา
รับการฝกอบรม (เกณฑการคัดเลือกและจํานวนท่ีรับ) กระบวนการฝกอบรม การวัดและประเมินผล 
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และผลลัพธของการฝกอบรมท่ีพึงประสงค การออกเอกสารท่ีแสดงถึงการสําเร็จการฝกอบรมในแตละ
ระดับ หรือ หลักฐานอยางเปนทางการอ่ืนๆ ท่ีสามารถใชเปนหลักฐานแสดงการผานการฝกอบรมใน
ระดับนั้นไดท้ังในประเทศและตางประเทศ 

• กําหนดหนาท่ีรับผิดชอบและอํานาจในการบริหารจัดการงบประมาณของแผนการฝกอบรม/หลักสูตร
ใหสอดคลองกับความจําเปนดานการฝกอบรม 

• มีบุคลากรปฏิบัติงานและมีความเชี่ยวชาญท่ีเหมาะสม เพ่ือสนับสนุนการดําเนินการของการฝกอบรม 
และกิจกรรมอ่ืนๆท่ีเก่ียวของ 

• มีการบริหารจัดการท่ีดีและใชทรัพยากรไดอยางเหมาะสม 

• จัดใหมีจํานวนสาขาความเชี่ยวชาญทางการแพทยและหนวยงานสนับสนุนดานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 
ครบถวน สอดคลองกับขอบังคับและประกาศของแพทยสภาในการเปดการฝกอบรม 

 
๑๓. การประกันคุณภาพการฝกอบรม 
 ราชวิทยาลัยรังสีแพทยแหงประเทศไทยกําหนดใหสถาบันฝกอบรมท่ีจะไดรับการอนุมัติใหจัดการ
ฝกอบรม จะตองผานการประเมินความพรอมในการเปนสถาบันฝกอบรม  
 ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ไดมีการประเมินสถาบันการฝกอบรม
และมีการประกันคุณภาพการฝกอบรมอยางตอเนื่องดังนี้ 

๑๓.๑.   การประกันคุณภาพการฝกอบรมภายในสถาบันฝกอบรมจะตองจัดใหมีระบบและกลไกการ 
ประกันคุณภาพการฝกอบรมภายใน อยางนอยทุก ๒ ป 

๑๓.๒.   การประกันคุณภาพการฝกอบรมภายนอก สถาบันฝกอบรมจะตองไดรับการประเมิน
คุณภาพจากคณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบฯ อยางนอยทุก ๕ ป 
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