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1. ช่ือหลกัสูตร 
(ภาษาไทย)  หลกัสูตรการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้น เพื่อวุฒิบตัรแสดงความรู้ความ

ช านาญในการประกอบวชิาชีพเวชกรรมสาขารังสีวทิยาวนิิจฉยั 
(ภาษาองักฤษ)  Residency Training in Diagnostic Radiology 
 

2. ช่ือวุฒิบัตร 
 ช่ือเต็ม   

(ภาษาไทย) วุฒิบตัรเพื่อแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
สาขารังสีวทิยาวนิิจฉยั 

(ภาษาองักฤษ) Diploma of the Thai Board of Diagnostic Radiology 
 

 ช่ือย่อ 
(ภาษาไทย)  ว.ว. รังสีวทิยาวนิิจฉยั 
(ภาษาองักฤษ)  Dip. Thai Board of Diagnostic Radiology 
 

3. หน่วยงานทีรั่บผดิชอบ  
ภาควชิารังสีวทิยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
ท่ีตั้ง  อาคาร 1 ชั้น 2 ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพฯ 10400 

  สถานท่ีจดัการเรียนการสอน 
1. ภายในคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 

270 ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพฯ 10400 
สาขารังสีวิทยาวินิจฉัยมีสถานท่ีปฏิบติังานดา้นการเรียนการสอนและบริการหลายแห่ง 
อาทิ หน่วยตรวจทางรังสีวินิจฉยัท่ีอาคาร 1 ชั้น 2 หน่วยรังสีฉุกเฉินท่ีอาคารอุบติัเหตุและ
เวชศาสตร์ฉุกเฉิน ศูนยรั์งสีวินิจฉัยก้าวหน้า(AIMC) ท่ีอาคารศูนยก์ารแพทยตึ์กสิริกิต์ิ 
ศูนยว์ินิจฉยัเตา้นมท่ีห้องประชุมจงจินต ์และงานรังสีวิทยาท่ีอาคารศูนยก์ารแพทยส์มเด็จ
พระเทพรัตน์    

2. ภายในสถาบนัสมทบ 
3. สถาบนัภายนอก ในประเทศและต่างประเทศ ในการเรียนการสอนวชิาเลือก 
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4. พนัธกจิของแผนการฝึกอบรม/หลกัสูตร 
 

วสัิยทศัน์ (Vision) เป็นเลิศดา้นรังสีวทิยาในระดบัสากล 
 
พนัธกจิ (Mission) 
  พนัธกิจของหลกัสูตรการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้นสาขารังสีวิทยาวินิจฉยั คณะ

แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมีวตัถุประสงค์เพื่อแสดงถึงความมุ่งประสงค์ของการจดัการ
ฝึกอบรม เพื่อช้ีน าการกระท าและทิศทาง การมุ่งไปสู่เป้าหมายโดยรวมทั้งหมด โดยถูกก าหนดข้ึน
อยา่งสอดคลอ้งกบัพนัธกิจของราชวิทยาลยัรังสีแพทยแ์ห่งประเทศไทย และสอดคลอ้งกบัพนัธกิจ
หลกัของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลยัมหิดล  ดา้นการศึกษา ดา้นการวิจยั 
ด้านบริการวชิาการ และด้านการดูแลสุขภาพ  

1. จดัหลกัสูตรการฝึกอบรมท่ีมีคุณภาพดีเลิศ ครบทุกสาขาวิชาท่ีเป็นความตอ้งการของ
ระบบสาธารณสุขระดบัมหภาคจนถึงระดบัชุมชน 

2. ผลิตรังสีแพทยท่ี์มีความพร้อมในการปฏิบติังานจริงในทุกสมรรถนะเป้าหมาย พร้อมรับ
สถานการณ์ในสภาวะทัว่ไปและสภาวะฉุกเฉิน สามารถแข่งขนัในระดบัสากล  

3. สร้างบุคลากรท่ีมีความสามารถดา้นการวิจยั ปลูกฝังนิสัยรักการท างานวิจยัและติดตาม
งานวจิยัใหม่ๆเพื่อน าความรู้ไปสู่การแกปั้ญหาสาธารณสุขไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  

4. ส่งเสริมการพฒันาตนเองของรังสีแพทย์ในระบบสุขภาพอย่างต่อเน่ืองโดยเป็นศูนย์
การศึกษาต่อเน่ืองสาขารังสีวิทยาวินิจฉัยและเป็นผูน้ าดา้นการบริการวิชาการในระดบั
ภูมิภาค  

5. เป็นส่วนหน่ึงของระบบสุขภาพ ผลิตบุคลากรท่ีมีความพร้อมดูแลด้านสุขภาพตาม
นโยบายระบบสุขภาพของประเทศ สามารถช้ีน าสังคมดา้นสุขภาพและพฒันาสาธารณสุข
ของประเทศอยา่งเป็นอิสระทางวชิาการ  

6. ธ ารงไวซ่ึ้งศิลปวฒันธรรมอนัดีงาม ปลูกฝังบุคลากรให้มีจริยธรรม เคารพนบนอบผูมี้
อาวุโส และมีจิตส านึกในการบริการอนัเป็นวฒันธรรมไทย เป็นท่ีรักของผูร่้วมงานทุก
สาขาวชิาชีพและผูท่ี้ขอ้งเก่ียว 

 
  ความส าคญั: ในปัจจุบนัวิทยาการทางการแพทยไ์ดก้า้วหน้าไปมาก ความรู้ดา้นรังสี

วิทยาวินิจฉยั ไดมี้การพฒันาไปในเชิงลึก ทั้งดา้นภาพวินิจฉยั (Diagnostic imaging) ท่ีมีวิวฒันาการ
เทคโนโลยีใหม่ๆรวมถึงครอบคลุมดา้นรังสีร่วมรักษา(Interventional Radiology) เช่น การตดัช้ินเน้ือ
ตรวจโดยไม่ตอ้ง 
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ผา่ตดั การรักษาความผิดปกติของหลอดเลือดการขยายหลอดเลือดและท่อต่างๆในร่างกาย 
หรือแมแ้ต่การใหเ้คมีบ าบดัผา่นเลือดท่ีไปเล้ียงกอ้นมะเร็ง  เป็นตน้ ดงันั้น การฝึกอบรมในหน่วยรังสี
วิทยาวินิจฉยัจึงมีความส าคญัอยา่งยิ่งในการจดัการฝึกอบรมความรู้ความเช่ียวชาญในดา้นรังสีวิทยา
ท่ีกา้วหนา้ ทนัสมยั มีความเป็นสากลโดยการปฏิบติังานของแพทยป์ระจ าบา้นจะอยูภ่ายใตก้ารช้ีแนะ
ของอาจารย์ ผูผ้่านการฝึกอบรมจะมีความรู้ ความสามารถ รวมถึงประสบการณ์เพียงพอท่ีจะ
ปฏิบติังานตามหลกัวิชาการไดด้ว้ยตนเองในการตรวจแปลผล วินิจฉยัภาพ และรู้ขอ้ดี ขอ้จ ากดัของ
การตรวจแต่ละชนิด และสามารถให้ค  าแนะน าในการเลือกใชเ้คร่ืองมือการตรวจท่ีถูกตอ้งเหมาะสม 
เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อผูป่้วย ในอีกดา้นหน่ึง งานดา้นรังสีวิทยาวินิจฉยัเป็นงานท่ีตอ้งอาศยัความรู้
ในเชิงกวา้งในการท างานร่วมกับแพทย์ต่างสาขาและสหวิชาชีพ การฝึกอบรมจึงมุ่งเน้นให้ผู ้
ฝึกอบรมมีความรู้และทกัษะในการท างานร่วมกบัผูอ่ื้น (interpersonal & communication skills) มี
การบูรณาการภาคทฤษฎีและปฏิบัติให้ผูรั้บการฝึกอบรมได้ใช้ความรู้ (medical knowledge and 
technical skills) ควบคู่ไปกบัการฝึกทกัษะในดา้นการดูแลผูป่้วย (patient care) แสดงออกถึงความ
เป็นมืออาชีพ (professionalism) เพื่อน าประสบการณ์จากการปฏิบติัผนวกกบัการหาขอ้มูลเพิ่มเติมมา
พฒันาตนเอง (practice-based learning) และมีศกัยภาพในการน าความรู้ในสาขาของตนเองไปบูรณา
การเป็นส่วนหน่ึงของระบบสุขภาพ (system-based practice) 

  
  จุดเด่นของหลักสูตรการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบ้านสาขารังสีวิทยาวินิจฉัย คณะ

แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีคือมีการจดัการฝึกอบรมอย่างมีระบบ ทนัสมยั มีสาขาวิชา
ครบถ้วนตามเกณฑ์ของราชวิทยาลยัรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย โดยมีการบรรจุวิชารังสีวิทยา
ฉุกเฉิน (Emergency Radiology) ในการศึกษาปฏิบติังานเป็นสถาบนัแรกในประเทศไทย  

 
  นอกจากน้ีการผลิตแพทย์ผู ้เ ช่ียวชาญด้านรังสีวิทยาไม่ เพียงแต่มุ่ ง เน้นด้าน

ความสามารถและความรู้ทางวิชาการ หากแต่ยงับูรณาการความความเขา้ใจในระบบสุขภาพของ
ประเทศ ความตอ้งการของสังคม ความตระหนกัในคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรมอนัดี ธ ารงไวซ่ึ้ง
ศิลปวฒันธรรม เคารพนบนอบผูมี้อาวุโส จิตส านึกในการบริการอนัเป็นวฒันธรรมไทย ความเป็นมือ
อาชีพ รวมถึงความทนัสมยัในการใชเ้ทคโนโลยแีละการปรับตวัใหเ้ขา้กบัสภาวะและสถานการณ์ 

 
 รอบดา้นท่ีเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว ตลอดจนความใฝ่เรียนรู้อยา่งต่อเน่ืองดว้ยตนเอง

เพื่อพฒันาศกัยภาพของตนเองอยา่งไม่มีขีดจ ากดัในอนาคต 
 
 
 



หลกัสูตรการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้นสาขารังสีวทิยาวนิิจฉยั 2561 7 
 

 

ความเกีย่วข้องกบัพนัธกจิของสถาบัน 
  หลกัสูตรไดมี้การจดัการฝึกอบรมอย่างสอดคลอ้งกบัพนัธกิจของคณะแพทยศาสตร์

โรงพยาบาลรามาธิบดีในทุกดา้น และมีการก าหนดพนัธกิจของหลกัสูตรไปในทิศทางเดียวกนั 
 

  พันธกิจของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี: จดัการศึกษา สร้างงานวิจยั ให้
การบริการวชิาการ และดูแลสุขภาพ เพื่อสุขภาวะของสังคม 

 
  พนัธกจิ : ด้านการศึกษา 

จดัการศึกษาด้านการแพทย ์พยาบาลและวิทยาศาสตร์สุขภาพ เพื่อตอบสนองความ
ตอ้งการของประเทศ 

  พนัธกจิ : ด้านการวจัิย 
สร้างงานวจิยัเพื่อสร้างองคค์วามรู้ดา้นวทิยาศาสตร์สุขภาพ และการน าไปประยกุตใ์ช้ 
 

  พนัธกจิ : ด้านบริการวชิาการ 
ใหค้วามรู้ หรือค าปรึกษาทางวชิาการดา้นการแพทย ์พยาบาล และวทิยาศาสตร์สุขภาพ 
 

  พนัธกจิ : ด้านการดูแลสุขภาพ 
ให้การดูแลสุขภาพ (สร้างเสริม ป้องกนั รักษาพยาบาล แลฟ้ืนฟูสุขภาพ) ท่ีมีคุณภาพ 

เพื่อสนบัสนุนการเรียนการสอน และการวจิยั 
 

5. ผลลพัธ์ทีพ่งึประสงค์ของแผนการฝึกอบรม/หลกัสูตร 
 วตัถุประสงค์ และผลลัพธ์ทางการศึกษาท่ีพึงประสงค์  (Objectives and Intended 
Educational Outcomes)  

หลกัสูตรฯมีวตัถุประสงคเ์พื่อฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้นให้มีความรู้ความช านาญใน
การประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขารังสีวิทยาวินิจฉัยตามผลลัพธ์ทางการศึกษาท่ีพึงประสงค์ 
กล่าวคือแพทยท่ี์จบการฝึกอบรมเป็นแพทยเ์ฉพาะทางสาขารังสีวทิยาวินิจฉยัตอ้งสามารถปฏิบติังาน
ไดด้ว้ยตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ กอปรดว้ยความรู้ความสามารถขั้นต ่าตามสมรรถนะหลกัทั้ง 6 
ดา้นดงัน้ี 
 1. การดูแลรักษาผูป่้วย (Patient Care) 

ก. มีทกัษะในการพิจารณาเลือกและใหค้  าแนะน าส่งตรวจทางรังสีบนพื้นฐานของ
หลกัฐานเชิงประจกัษ ์(evidence-based imaging guidelines) ร่วมกบัการสืบคน้
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ขอ้มูลของผูป่้วยท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจทางรังสีวทิยา (using relevant medical 
record) 

ข. มีทกัษะในการท าหตัถการทางรังสีวนิิจฉยัและทางรังสีร่วมรักษา (Competence in 
procedure) 

ค. มีทกัษะการดูแลความปลอดภยัท่ีไดรั้บการตรวจทางรังสี (patient Safety) 
Contrast agent 
Radiation safety 
MRI safety 
Conscious sedation safety 
ง. มีทกัษะในการขอใบแสดงความยนิยอม (Obtain informed consent) เพื่อการตรวจ

ทางรังสีวทิยาท่ีเหมาะสม 
2. มีความรู้  ความเช่ียวชาญ  และความสามารถในการน าไปใช้แกปั้ญหาของผูป่้วยและ

สังคมรอบดา้น   (Medical Knowledge and Skills) 
ก. มีทกัษะในการวางแผนการตรวจเฉพาะทางรังสีท่ีเหมาะสม (Protocol Selection 

and Optimization of Imaging — Medical Knowledge 1) 
ข. มีทกัษะในการแปลผลภาพรังสีวทิยา (Interpretation of examination — Medical 

Knowledge 2) 
ค. เขา้ใจวทิยาศาสตร์การแพทยพ์ื้นฐานของร่างกายท่ีเก่ียวขอ้งกบัรังสีวทิยา

(Application of neuroscience in radiology, Medical Knowledge 3) 
3. การปฏิบติังานใหเ้ขา้กบัระบบ (System-based practice)    

ก. มีความรู้และมีส่วนร่วมในระบบพฒันาคุณภาพการดูแลรักษาผูป่้วย (Quality 
improvement) รวมถึงมีบทบาทร่วมกบัผูดู้แลสุขภาพสาขาอ่ืนในการก าหนด 
guidelines ดา้นสุขภาพท่ีเก่ียวขอ้งกบัสาขารังสีวทิยา อาทิเช่น การมีส่วนร่วมใน
การก าหนด guidelines ส าหรับ stroke fast tract ในโรงพยาบาล  

ข. มีความรู้เก่ียวกับเศรษฐศาสตร์สาธารณสุขของประเทศ (Health care economics) 
สามารถใชท้รัพยากรสุขภาพอยา่งเหมาะสม (cost consciousness medicine)  

 และสามารถปรับเปล่ียนการดูแลรักษาผูป่้วยให้เข้ากับบริบทของการบริการ
สาธารณสุขไดต้ามมาตรฐานวชิาชีพ 

ค. มีความรู้ความสามารถในการก าหนด specification เข้าใจกระบวนการจัดหา 
จดัซ้ือ จดัจา้ง การวางแผนการติดตั้งเคร่ืองมือและอุปกรณ์ทางรังสีวิทยาอย่าง
เหมาะสม  
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ง. มีความเช่ียวชาญทางรังสีวิทยา และตระหนกัถึงบทบาทในการเป็นท่ีปรึกษาและ
ใหค้  าแนะน าแก่แพทย ์บุคลากร และประชาชน 

4. การ เ รียน รู้จากการปฏิบัติ  และการพัฒนาตนเอง  ( Practice-based learning and 
improvement) ตระหนักถึงความรู้ความสามารถและขีดจ ากัดของตนเอง (self-directed learning) 
และมีความสามารถในการเสาะแสวงหาแนวทางการพฒันาตนเองอยา่งมีประสิทธิผล และสามารถ
พฒันา ไปสู่ความเป็นผู ้เรียนรู้ต่อเน่ืองตลอดชีวิต (life-long learning) มีความสามารถวิพากษ์
บทความและงานวจิยัทางการแพทย ์ตลอดจนสามารถด าเนินการวจิยัทางการแพทยแ์ละสาธารณสุขได ้  

5. ทกัษะปฏิสัมพนัธ์ และการส่ือสาร (Interpersonal and Communication Skills)   
ก. ส่ือสารใหข้อ้มูลแก่ญาติ และผูป่้วย ไดอ้ยา่งถูกตอ้งและมีประสิทธิภาพ โดยมี

เมตตาเคารพการตดัสินใจและศกัด์ิศรีของความเป็นมนุษย ์ 
ข. มีมนุษยส์ัมพนัธ์ท่ีดี  ท างานกบัผูร่้วมงานทุกระดบัอยา่งมีประสิทธิภาพ    
ค. น าเสนอขอ้มูลผูป่้วย และอภิปรายปัญหาอยา่งมีประสิทธิภาพ 
ง. ถ่ายทอดความรู้และทกัษะ ใหแ้พทย ์นกัศึกษาแพทย ์และบุคลากรทางการแพทย ์
จ. เป็นท่ีปรึกษาและให้ค  าแนะน าแก่แพทยแ์ละบุคคลากรอ่ืน โดยเฉพาะทางรังสี

วทิยา 
6. ความเป็นมืออาชีพ (Individual and system-Professionalism)   

ก. มีความซ่ือสัตย ์(truthful) มีคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติอนัดีต่อผูป่้วย ญาติ 
ผูร่้วมงาน เพื่อนร่วมวชิาชีพและชุมชน 

ข. มีทกัษะด้านท่ีไม่ใช่เทคนิค (Non-technical skills) และสามารถบริหารจดัการ
สถานการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งไดเ้หมาะสม  

ค. มีความรับผดิชอบต่องานท่ีไดรั้บมอบหมาย 
ง. รักษาความลบัของผูป่้วย 
จ. ค านึงถึงผลประโยชน์ของผูป่้วย และส่วนรวมเป็นท่ีตั้ง     
ฉ. ยอมรับความแตกต่างของปัจเจกบุคคล 
ช. เคารพในกฎระเบียบ และกติกาขององคก์ร 
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6. แผนการฝึกอบรม/หลกัสูตร 
 

6.1 วธีิการฝึกอบรม 
 

  หลกัการจัดการการฝึกอบรม 
 ภาควิชาฯ ด าเนินการดา้นการเรียนการสอนของแพทยป์ระจ าบา้นตามเกณฑ์หลกัสูตร
การฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้นเพื่อวุฒิบตัรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวช
กรรมสาขารังสีวิทยาวินิจฉัยโดยราชวิทยาลยัรังสีแพทยแ์ห่งประเทศไทยฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2560 
โดยยึดหลกัการจดัการฝึกอบรมให้ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมไดรั้บประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีสอดคล้อง
และบรรลุผลลพัธ์ของแผนการฝึกอบรมท่ีก าหนดทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบติั เนน้การฝึกอบรมโดยใช้
การปฏิบติัเป็นฐาน (practice-based training) มีส่วนร่วมในการบริบาลและรับผดิชอบผูป่้วย ค านึงถึง
ศกัยภาพและการเรียนรู้ของผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม (trainee-centered) มีการบูรณาการภาคทฤษฎีกบั
ภาคปฏิบติั บูรณาการการฝึกอบรมกบังานบริบาลผูป่้วยอย่างเหมาะสม สอดคลอ้งกบัเกณฑ์ท่ีราช
วิทยาลยัฯไดร้ะบุเป้าประสงคห์ลกัในแต่ละช่วงหรือชั้นปี (milestone) ระดบัสมรรถนะการเรียนรู้ 6 
ด้าน (competency) ของการฝึกอบรม และ Entrustable professional activity (EPA) ทางรังสีวิทยา
วินิจฉยัทั้ง 10 ขอ้ ตลอดจนมีการติดตามตรวจสอบ ก ากบัดูแล (supervision) และให้ขอ้มูลป้อนกลบั 
(feedback) แก่ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมอยา่งสม ่าเสมอ  
 

ข้อก าหนดโดยราชวทิยาลยัรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย 
1. Entrustable professional activity (EPA) ทางรังสีวทิยาวนิิจฉยั 10 ขอ้ดงัน้ี  

EPA 1  Collaborates as a member of an interprofessional team 
EPA 2 Triages and protocols exams 
EPA 3 Interprets examinations and prioritizes a differential diagnosis 
EPA 4 Communicates diagnostic imaging findings 
EPA 5 Recommends appropriate next steps 
EPA 6 Obtains informed consent and performs diagnostic/ interventional procedures 
EPA 7 Manages patients undergoing imaging and procedures 
EPA 8 Formulates clinical questions and retrieves evidence to advance patient care 
EPA 9 Behaves professionally 
EPA 10 Contributes to a culture of safety and improvement 

(เอกสารอา้งอิง 1. เกณฑห์ลกัสูตรการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้นฯ พ.ศ. 2560) 
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2.   Competency ทั้ง 6 ดา้นดงัน้ี 
2.1 ทกัษะและเจตคติในการบริบาลผูป่้วย (Patient care) 
2.2 ความรู้  ความเช่ียวชาญ  และความสามารถในการน าไปใชแ้กปั้ญหาของผูป่้วยและ

สังคมรอบดา้น (Medical knowledge and technical skills) 
2.3 การพัฒนาตนเองและการเรียนรู้จากการปฏิบัติ  (Practice-based learning and 

improvement) 
2.4 ทกัษะปฏิสัมพนัธ์ และการส่ือสาร (Interpersonal and communication skills) 
2.5 ความเป็นมืออาชีพ  (Professionalism) 
2.6 การปฏิบติังานใหเ้ขา้กบัระบบ (System-based practice) 

 
3.  ความสัมพนัธ์ระหวา่ง EPA และ competency 6 ดา้น 

 
(เอกสารอา้งอิง 1. เกณฑห์ลกัสูตรการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้นฯ พ.ศ. 2560) 
  
  รูปแบบและลกัษณะของหลกัสูตร 

1. รูปแบบ  
การฝึกอบรมเพื่อวุฒิบตัรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

สาขารังสีวทิยาวนิิจฉยั 
2. ภาษาท่ีใช ้

                    ใชภ้าษาไทยในการส่ือสาร 
3. การเขา้รับการฝึกอบรม 

เปิดรับผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมท่ีมีคุณสมบติัตามท่ีก าหนดโดยสมคัรผา่นกระบวนการรับ
สมคัรของแพทยส์ภาด าเนินการโดยราชวิทยาลยัรังสีแพทยแ์ห่งประเทศไทย และการรับสมคัรผ่าน
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  
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4. ความเช่ือมโยงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการฝึกอบรมกบัสถาบนัอ่ืนทั้งภายในและภายนอกรายช่ือ

สถาบนัสมทบใน ภาคผนวก ซ 
5. การใหว้ฒิุการศึกษาแก่ผูส้ าเร็จการศึกษา 

5.1 ใบประกาศนียบตัรผูส้ าเร็จการฝึกอบรมฯ โดยคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล
รามาธิบดี 

5.2 วุฒิบตัรเพื่อแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขา
รังสีวทิยาวนิิจฉยัด าเนินการโดยราชวทิยาลยัรังสีแพทยแ์ห่งประเทศไทยและแพทยสภา 

 
  สถานภาพของหลกัสูตร 

  หลกัสูตรปรับปรุงจากหลกัสูตรเดิม ปรับปรุงคร้ังสุดทา้ยเม่ือปีการศึกษา 2557รับรอง
โดยราชวทิยาลยัรังสีแพทยแ์ห่งประเทศไทยภายใตก้ารก ากบัดูแลของแพทยสภา 
 
  ความพร้อมในการเผยแพร่หลกัสูตรทีม่ีคุณภาพและมาตรฐาน 
ปีการศึกษา 2561 
 
 6.1.1  การด าเนินการฝึกอบรม 

 ช่วงเวลาการฝึกอบรม 
1.  วงรอบปีการศึกษา 1 กรกฎาคม ถึง 30 มิถุนายน 
2.   การแบ่งภาค/ระดบัชั้นปี 
 
การด าเนินการฝึกอบรมเป็นไปตามวงรอบปีการศึกษา โดยแบ่งระยะเวลาฝึกอบรม

ทั้งหมด 3 ปี หรือ 36 เดือน (156 สัปดาห์โดยประมาณ) เป็นสามช่วง โดยแต่ละช่วง (หรือแต่ละปี
การศึกษา) ใชร้ะยะเวลาฝึกอบรม 12 เดือน (52 สัปดาห์โดยประมาณ)  

 
การให้การฝึกอบรมในแต่ละช่วง(ปีการศึกษา)หรือแต่ละระดบัชั้นปีมีการก าหนดใหผู้ ้

เขา้รับการฝึกอบรมผ่านประสบการณ์เรียนรู้ทั้งดา้นทฤษฎีและปฏิบติัตามระดบัชั้นปีในลกัษณะท่ี
เป็น competency-based ท่ีก าหนดหลกัการโดยราชวทิยาลยัฯ ดงัน้ี 
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1. ทกัษะและเจตคติในการบริบาลผูป่้วย (Patient care) 
ก. ในช่วงท่ี 1 ของการฝึกอบรม ใหแ้พทยป์ระจ าบา้น   

i. มีการเรียนรู้และฝึกทกัษะในการให้ค  าปรึกษาและแนะน าเก่ียวกับการ
ตรวจทางดา้นรังสีวทิยาวนิิจฉยัในกลุ่มโรคท่ีตอ้งรู้ในระดบัท่ีไม่ซบัซอ้น   
 
 

ii. มีการเรียนรู้และเลือกใช้ contrast agent ในแต่ละสถานการณ์ ภายใตก้าร
ก ากบัดูแลของอาจารยผ์ูใ้หก้ารฝึกอบรม 

iii. มีทกัษะในการขอความยินยอมในการตรวจและการท าหัตถการทางรังสี
วทิยาวนิิจฉยั 

ข. ในช่วงท่ี 2 ของการฝึกอบรม ใหแ้พทยป์ระจ าบา้น 
i. มีทกัษะในดา้นการให้ค  าปรึกษาและแนะน าเก่ียวกบัการตรวจทางดา้นรังสี

วิทยาวินิจฉัยในกลุ่มโรคท่ีตอ้งรู้ในระดบัท่ีไม่ซับซ้อน ภายใตก้ารก ากบั
ดูแลของอาจารยผ์ูใ้หก้ารฝึกอบรม  

ii. ให้ค  าแนะน าการตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติมทางรังสีวิทยาวินิจฉัยในกลุ่มโรคท่ี
ไม่ซบัซ้อนต่อแพทยเ์จา้ของไข ้ภายใตก้ารก ากบัดูแลของอาจารยผ์ูใ้ห้การ
ฝึกอบรม  

iii. ตระหนกัถึงปัญหาและภาวะแทรกซ้อนท่ีเกิดข้ึนท่ีอาจเกิดข้ึนระหว่างการ
ตรวจทางวทิยาวนิิจฉยัและสามารถปรึกษาขอความช่วยเหลือ และ/หรือ ให้
การดูแลรักษาเบ้ืองตน้ไดอ้ยา่งเหมาะสมในแต่ละสถานการณ์ ภายใตก้าร
ก ากบัดูแลของอาจารยผ์ูใ้หก้ารฝึกอบรมหรือดว้ยตนเอง 

ค. ในช่วงท่ี 3 ของการฝึกอบรม ใหแ้พทยป์ระจ าบา้น 
i. มีทกัษะในดา้นการให้ค  าปรึกษาและแนะน าเก่ียวกบัการตรวจทางดา้นรังสี

วิทยาวินิจฉัยในกลุ่มโรคท่ีต้องรู้ในระดับท่ีซับซ้อนได้ด้วยตนเอง หรือ
ภายใตก้ารก ากบัดูแลของอาจารยผ์ูใ้หก้ารฝึกอบรม 

ii. ให้ค  าแนะน าการตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติมทางรังสีวิทยาวินิจฉัยต่อแพทย์
เจา้ของไขไ้ด้ด้วยตนเองหรือภายใตก้ารก ากับดูแลของอาจารยผ์ูใ้ห้การ
ฝึกอบรม 
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iii. ตระหนกัถึงปัญหาและภาวะแทรกซ้อนท่ีอาจเกิดข้ึนระหวา่งการตรวจทาง
วทิยาวนิิจฉยัและสามารถใหก้ารดูแลรักษาเบ้ืองตน้ไดอ้ยา่งเหมาะสมในแต่
ละสถานการณ์ไดด้ว้ยตนเอง หรือปรึกษาขอความช่วยเหลือแพทยส์าขาท่ี
เก่ียวขอ้งต่อไปไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
 

2. ความรู้  ความเช่ียวชาญ  และความสามารถในการน าไปใชแ้กปั้ญหาของผูป่้วยและ
สังคมรอบดา้น (Medical knowledge and technical skills) 

ก. ในช่วงท่ี 1 ของการฝึกอบรม ใหแ้พทยป์ระจ าบา้น  
i. มีการเรียนรู้เก่ียวกบัวทิยาศาสตร์การแพทยพ์ื้นฐานประยกุต ์(applied basic 

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

ii. มีการเรียนรู้เก่ียวกบัความรู้พื้นฐานทางรังสีวทิยาวนิิจฉยัในดา้นต่างๆ  
iii. มีการเรียนรู้ ฝึกทกัษะ สามารถเลือก imaging protocol ควบคุมวธีิการตรวจ 

ท าการตรวจ และรายงานผลภาพทางรังสีวิทยาพื้นฐานในกลุ่มโรคท่ีตอ้งรู้
ในระดบัท่ีไม่ซบัซอ้น ภายใตก้ารก ากบัดูแลของอาจารยผ์ูใ้หก้ารฝึกอบรม  

ข. ในช่วงท่ี 2 ของการฝึกอบรม ใหแ้พทยป์ระจ าบา้น  
i. มีการเรียนรู้ ฝึกทกัษะ สามารถเลือก imaging protocol ควบคุมวธีิการตรวจ 

ท าการตรวจ และรายงานผลภาพทางรังสีวทิยา ในกลุ่มโรคท่ีตอ้งรู้และควร
รู้ท่ีส าคญัในระดบัท่ีไม่ซบัซ้อนเพิ่มเติม ไดอ้ยา่งเหมาะสมดว้ยตนเอง ภายใต้
การก ากบัดูแลของอาจารยผ์ูใ้ห้การฝึกอบรม  

ii. มีการเรียนรู้ ฝึกทกัษะ และมีส่วนช่วยในการตรวจและรายงานผลหตัถการ
ทางรังสีร่วมรักษา ภายใตก้ารก ากบัดูแลของอาจารยผ์ูใ้หก้ารฝึกอบรม  

ค. ในช่วงท่ี 3 ของการฝึกอบรม  ใหแ้พทยป์ระจ าบา้น 
i. มีการเรียนรู้ ฝึกทกัษะ สามารถเลือก imaging protocol ควบคุมวธีิการตรวจ 

ท าการตรวจ และรายงานผลภาพทางรังสีวิทยาในกลุ่มโรคในระบบต่างๆ 
ท่ีต้องรู้และควรรู้ท่ีส าคัญในระดับท่ีไม่ซับซ้อนและซับซ้อน  ได้อย่าง
เหมาะสมด้วยตนเอง หรือภายใต้การก ากับดูแลของอาจารย์ผู ้ให้การ
ฝึกอบรม 
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ii. มีการเรียนรู้ ฝึกทกัษะ และสามารถท าการตรวจ และรายงานผลหัตถการ
ทางรังสีร่วมรักษา (ภาคผนวก ๓ และภาคผนวก ๔) ไดด้ว้ยตวัเอง ภายใต้
การก ากบัดูแลของอาจารยผ์ูใ้หก้ารฝึกอบรม  

ง. ใหแ้พทยป์ระจ าบา้นทุกชั้นปี เขา้ร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรม
ทางวิชาการของสถาบนัฝึกอบรมอย่างสม ่าเสมอ อาทิ lectures, topics, journal 
club, interesting cases, interdepartmental conferences, clinic-pathology and 
radiology conferences, morbidity/mortality conferences เป็นตน้       
 

3. การพฒันาตนเองและการเรียนรู้จากการปฏิบติั (Practice-based learning and 
improvement)  
ก. แพทย์ประจ าบ้านทุกชั้นปี ได้รับการเรียนรู้เร่ืองความปลอดภัยของผูป่้วย 

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

ข. แพทยป์ระจ าบา้นทุกชั้นปี ไดรั้บการพฒันาแผนการเรียนรู้ การประเมิน และ
การปรับปรุงการเรียนรู้ดว้ยตนเอง จากการสะทอ้นตนเองและการสะทอ้นกลบั
จากหลกัสูตร  

ค. แพทย์ประจ าบ้านทุกชั้นปี ต้องท างานวิจัยท่ีได้ค้นควา้วิจัยด้วยตนเอง ใน
รูปแบบ original research ท่ีมีการเก็บข้อมูลแบบ retrospective, prospective 
ห รือ  cross- sectional study ท่ี มี ก า รก ล่ า ว ถึ ง ค ว าม เ ป็ นม าของ ปัญหา 
วตัถุประสงค ์ระเบียบวิธีการศึกษาวิจยั ผลงานวิจยั การวิเคราะห์ วิจารณ์ และ
การสรุปผล ภายใตก้ารก ากบัดูแลของอาจารยผ์ูใ้หก้ารฝึกอบรม 
 

4. ทกัษะปฏิสัมพนัธ์ และการส่ือสาร (Interpersonal and communication skills)  
ก. แพทยป์ระจ าบา้นทุกชั้นปี เรียนรู้เก่ียวกบัทกัษะปฏิสัมพนัธ์ และการส่ือสาร 
ข. แพทยป์ระจ าบา้นทุกชั้นปี ฝึกทกัษะใน การขอความยนิยอมในการตรวจทาง

รังสีและการฉีด contrast agent  จากผูป่้วยหรือญาติสายตรง 
ค. แพทยป์ระจ าบา้นทุกชั้นปี ฝึกทกัษะการส่ือสารในสถานการณ์เฉพาะ เช่น การ

แจง้ข่าวร้าย การจดัการเม่ือเกิดขอ้ผดิพลาด เป็นตน้ 
ง. แพทยป์ระจ าบา้นทุกชั้นปี ปฏิบติังานสอนแพทยป์ระจ าบา้นรุ่นนอ้ง   

 
 
 



หลกัสูตรการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้นสาขารังสีวทิยาวนิิจฉยั 2561 16 
 

 

จ. แพทยป์ระจ าบา้นทุกชั้นปี น าเสนอขอ้มูลผูป่้วยและภาพวนิิจฉยั แปลผลและ
วนิิจฉยัแยกโรคในกิจกรรมวิชาการ เช่น interdepartmental conference, 
interesting case เป็นตน้ 

ฉ. แพทยป์ระจ าบา้นทุกชั้นปี สามารถเขียนรายงานผลตรวจดว้ยภาษาองักฤษได้
อยา่งถูกตอ้ง 

5. ความเป็นมืออาชีพ  (Professionalism)  
ก. แพทยป์ระจ าบา้นทุกชั้นปี เขา้ร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนของสถาบนั

ฝึกอบรม กิจกรรมแพทยศาสตร์ศึกษาต่อเน่ือง และกิจกรรมท่ีให้ความรู้
ทางดา้นบูรณาการทัว่ไปทางการแพทย ์

ข. แพทยป์ระจ าบา้นทุกชั้นปี  พฒันาให้มีเจตคติท่ีดีระหว่างการปฏิบติังานดูแล
ผูป่้วย โดยเขา้อบรม counselling และ non-technical skills 

6.    การปฏิบติังานใหเ้ขา้กบัระบบ (System-based practice) 
ก. แพทยป์ระจ าบา้นทุกชั้นปี มีประสบการณ์การเรียนรู้เก่ียวกบัระบบคุณภาพทาง

รังสีวทิยา การรายงานอุบติัการณ์ของความเส่ียงทางรังสี การดูแลและการใช้
เคร่ืองมือดา้นรังสีวทิยาวินิจฉยั  และค่าตรวจทางรังสีท่ีพบบ่อย 

ข. มีการเรียนรู้ระบบคุณภาพของโรงพยาบาลท่ีครอบคลุมเร่ืองการชดเชยการ
รักษา และระบบสุขภาพแห่งชาติ 

 
 

6.1.2  การหมุนเวยีนศึกษาและปฏิบัติงาน 
ข้อก าหนด 
ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมตอ้งผา่นการหมุนเวยีนศึกษาและปฏิบติังานในกลุ่มวชิาต่างๆดงัน้ี 

1. ความรู้(วชิา)พื้นฐาน ไดแ้ก่  
1.1 การอบรม medical radiation physics และ radiobiology ด าเนินการโดย

ราชวทิยาลยัรังสีแพทยแ์ห่งประเทศไทย  
1.2 การอบรมดา้นความรู้บูรณาการทัว่ไปด าเนินการโดยราชวิทยาลยัรังสี

แพทยแ์ห่งประเทศไทย 
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2. ความรู้(วชิา)ในสาขารังสีวทิยาภาคบงัคบั ไดแ้ก่  
เกณฑ์ฯโดยราชวิทยาลยัฯ: หมุนเวยีนศึกษาและปฏิบติังานไม่นอ้ย
กวา่ 32 สัปดาห์ 

134 สัปดาห์ 
เกณฑ์ฯโดยราช

วทิยาลยัฯ: รวมทั้งหมด
ไม่ต ่ากวา่ 124 สัปดาห์ 

1. Abdominal imaging (gastrointestinal, 
hepatobiliary และ genitourinary imaging) 

32 สัปดาห์ 

เกณฑ์ฯโดยราชวิทยาลยัฯ: หมุนเวยีนศึกษาและปฏิบติังานไม่นอ้ย
กวา่ 12 สัปดาห์ 
2. Thoracic imaging 12 สัปดาห์ 

3. Cardiovascular imaging 12 สัปดาห์ 
4. Musculoskeletal imaging 12 สัปดาห์ 
5. Neuroimaing and Head-Neck imaging 16 สัปดาห์ 
6. Pediatric imaging 12 สัปดาห์ 
เกณฑ์ฯโดยราชวิทยาลยัฯ: จดัใหมี้หมุนเวยีนศึกษาและปฏิบติังาน
ในดา้นนั้นตามความเหมาะสมในแต่ละสถาบนั 
7. Interventional neuroradiology 4 สัปดาห์ 
8. Interventional radiology 8 สัปดาห์ 
9. Breast imaging 8 สัปดาห์ 
10. Emergency imaging 12 สัปดาห์ 
11. เวชศาสตร์นิวเคลียร์ 6 สัปดาห์ 
12. Oncologic imaging 6 สัปดาห์ 
  

 
3. กลุ่มวชิาเลือก  

Elective 12 สัปดาห์  
 

ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมสามารถเลือกเรียนวชิาในสาขารังสีวทิยาหรือสาขาทางการแพทย์
อ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งภายในคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีหรือสถาบนัภายนอกรวมถึงสถาบนั
ในต่างประเทศไดอ้ย่างอิสระโดยผ่านการพิจารณาความเหมาะสมจากคณะกรรมการการศึกษาของ
ภาควชิา ฯ 
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4. การเรียนรู้ดว้ยตนเอง 
Self-directed learning 4 สัปดาห์  

 
ระบบการหมุนเวยีนศึกษาและปฏิบัติงาน 

ระบบการจดัการหมุนเวยีนศึกษาและปฏิบติังาน (rotation) จดัเป็นระบบสัปดาห์โดย 4 
สัปดาห์นบัเป็น 1 rotation  ทั้งน้ีเพื่อให้ผูเ้ขา้ฝึกอบรมไดป้ระสบการณ์การเรียนรู้ทั้งในภาคทฤษฎี
และปฏิบติัครบถว้นในทุกกลุ่มความรู้ท่ีก าหนด  

 
 
กลุ่มวชิาท่ีตอ้งผา่น 
ปีการศึกษาท่ี 1 (13 rotation) 

ปีการศึกษาท่ี 2 
 (13 rotation) 

ปีการศึกษาท่ี 3  
(13 rotation) 

วชิาท่ีแนะน าใหผ้า่นใน 9 
rotation แรกเพื่อปูพื้นฐาน
ดา้นรังสีวทิยาวนิิจฉยั 

4 rotation 

Abdominal imaging  Interventional radiology 

รอบท่ี 2/3/4 ของกลุ่มวิชา
ทั้งหมด 

Thoracic imaging Interventional neuroradiology 
Cardiovascular imaging เวชศาสตร์นิวเคลียร์ 
Musculoskeletal imaging Oncologic imaging 
Neuroimaging and head-
neck imaging 

Elective 

Pediatric imaging Self-directed learning 
Breast imaging รอบท่ี 2/3 ของกลุ่มวิชาใน 9 rotation 

แรก 
Emergency imaging  

 
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 

รูปแบบการฝึกอบรมประกอบดว้ยภาคทฤษฎีและปฏิบติัดงัน้ี 
1. การเรียนภาคทฤษฎีในห้องเรียน  
2. การฝึกปฏิบติัในห้องเรียนโดยใชก้รณีผูป่้วยตวัอยา่ง  
3. การเรียนบูรณาการภาคทฤษฎีและปฏิบติักลุ่มยอ่ยในห้องเรียนหรือในสถานท่ี

ปฏิบติังานตาม rotation 
4. การปฏิบติังานกบัผูป่้วยภายใตก้ารก ากบัดูแลของอาจารย ์
5. การปฏิบติังานนอกเวลา (การอยูเ่วร) 
6. การรับปรึกษา 
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7. การเรียนรู้ดว้ยตนเอง 
8. การร่วมกิจกรรมวชิาการรูปแบบอ่ืนๆ 
9. การร่วมกิจกรรมอ่ืนๆเพื่อส่งเสริมการพฒันา competency ดา้นต่างๆ 
10. การท างานวิจยั 

  ทั้งน้ีการฝึกอบรมจะมุ่งเน้นภาคปฏิบติัโดยไม่มีการก าหนดสัดส่วนตายตวัระหว่าง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติั และสนบัสนุนให้ผูเ้ขา้ฝึกอบรมเป็นผูรั้บผิดชอบต่อกระบวนการเรียนรู้
ของตนเอง โดยมีอาจารยเ์ป็นผูดู้แล ช้ีแนะ ใหค้  าปรึกษา และช่วยสนบัสนุน 

 
Milestone  
 การก าหนดระดบัขั้นความกา้วหน้าในการเรียนรู้จากประสบการณ์การเรียนรู้ในวิชา

ต่างๆเป็นไปตามเกณฑท่ี์ราชวทิยาลยัฯไดร้ะบุเป้าประสงคห์ลกัในแต่ละช่วงหรือชั้นปี  (ภาคผนวก ง) 
 

ข้อก าหนดอืน่ทีส่ าคัญเกีย่วกบัการปฏิบัติงานในระหว่างฝึกอบรม 
i. การอยูเ่วรระเบียบการอยูเ่วรระบุในเอกสารภาคผนวก ฉ 

ii. การลาและการฝึกอบรมทดแทน ระเบียบการลาและการฝึกอบรมทดแทนระบุใน
เอกสารภาคผนวก ฉ 

 
6.2  เนือ้หาสังเขปของการฝึกอบรม 
 

 ขอบเขตเนือ้หาความรู้ของหลกัสูตร   
1 ความรู้พื้นฐานของรังสีวิทยาวินิจฉัย รวมถึง basic anatomy ของระบบต่างๆ ท่ี

เก่ียวขอ้ง ในภาคผนวก ค    
2 โรคหรือภาวะของผูป่้วยของระบบต่างๆ ท่ีส าคญั ในภาคผนวก ค และ ง แบ่งเป็น 
ระดบัท่ี  1  สามารถตรวจวินิจฉยัโรคชนิดท่ีมีความส าคญัและพบบ่อย ซ่ึงแพทยป์ระจ า

บา้นตอ้งสามารถตรวจวนิิจฉยัไดด้ว้ยตนเอง 
ระดบัท่ี 2 สามารถตรวจวนิิจฉยัโรคชนิดท่ีพบนอ้ยกวา่ระดบัท่ี 1 และมีความส าคญั ซ่ึง

แพทยป์ระจ าบา้นควรตรวจวนิิจฉยัได ้ภายใตก้ารควบคุมของอาจารย ์
ระดบัท่ี 3 สามารถตรวจวินิจฉัยโรคชนิดท่ีซับซ้อนซ่ึงแพทยป์ระจ าบา้น  อาจตรวจ

วินิจฉัยได้ หรือสามารถเรียนรู้โดยการศึกษาด้วยตนเอง หรือจากการฟังบรรยาย และสถาบัน
ฝึกอบรมควรจดัใหมี้การเรียนรู้โรคในระดบัน้ีอยา่งพอเพียง 
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3 การตรวจหรือหตัถการทางรังสีวทิยาวนิิจฉยัท่ีส าคญั (ภาคผนวก ง) แบ่งเป็น 
ระดบัท่ี 1  การตรวจหรือหัตถการท่ีแพทยป์ระจ าบา้นตอ้งปฏิบติัได ้ภายใตก้ารควบคุม

ของอาจารยห์รือผูเ้ช่ียวชาญ  
ระดบัท่ี 2 การตรวจหรือหตัถการท่ีแพทยป์ระจ าบา้นควรปฏิบติัได ้ภายใตก้ารควบคุม

ของอาจารยห์รือผูเ้ช่ียวชาญ  
ระดบัท่ี 3 การตรวจหรือหตัถการท่ีแพทยป์ระจ าบา้นอาจปฏิบติัได ้ช่วยปฏิบติั หรือได้

เห็น ภายใตก้ารควบคุมของอาจารยห์รือผูเ้ช่ียวชาญ 
4   ความรู้ดา้นบูรณาการ 
 

4.1  Interpersonal and communication skill 
(1) การสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีระหวา่งแพทยแ์ละผูป่้วย 
(2) ปัจจยัท่ีส่งเสริมความสัมพนัธ์ท่ีดีระหวา่งแพทยแ์ละผูป่้วย 
(3) การส่ือสารกบัผูป่้วย ญาติผูป่้วย และผูร่้วมงาน 
(4) การสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีระหวา่งแพทยแ์ละผูร่้วมงาน 

4.2  Professionalism 
(1) การบริบาลโดยมีผูป่้วยเป็นศูนยก์ลาง (Patient-centered care) 

ก. การยึดถือประโยชน์ของผูป่้วยเป็นหลกั 
ข. การรักษาความน่าเช่ือ ถือแก่ผูป่้วย สังคม 

- การรักษามาตรฐานการดูแลผูป่้วยใหดี้และปลอดภยั  
- การให้เกียรติและยอมรับเพื่อนร่วมวิชาชีพ เพื่อนร่วมงาน ผูป่้วย 
และญาติ 

- ความสามารถปรับตนเองให้เขา้กบัสภาวะหรือเหตุการณ์ท่ีไม่คาดคิด
ไวก่้อน 

ค. มีความเป็นอิสระทางวชิาชีพ ดูแลผูป่้วยตามหลกัวชิาการ
ปราศจากการถูกช้ีน าโดยอิทธิพลหรือผลประโยชน์   

             (2)  พฤตินิสัย 
ก. ความรับผดิชอบ และความตรงต่อเวลา 
ข. การแต่งกายใหเ้หมาะสมกบักาลเทศะ 
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4.3  จริยธรรมทางการแพทย ์(Medical ethics) 
(1) การหลีกเล่ียงการรับผลประโยชน์ส่วนตวั รวมถึงการรับของจาก

บริษทัผลิตภณัฑท์างการแพทย ์
(2) การนบัถือให้เกียรติและสิทธิ รวมทั้งความเห็นของผูป่้วย ในกรณี

ผูป่้วยไม่เห็นดว้ยกบัการรักษาหรือปฏิเสธการรักษา กรณีญาติและผูป่้วยร้องขอตามสิทธิในกรณีท่ี
ผูป่้วยตดัสินใจไม่ไดต้อ้งสามารถเลือกผูต้ดัสินใจแทนผูป่้วยได ้

(3) การปฏิบติัในกรณีท่ีผูป่้วยร้องขอการรักษาท่ีไม่มีประโยชน์หรือมี
อนัตราย 

(4) การรักษาความลบัและการเปิดเผยขอ้มูลผูป่้วย 
(5) การประเมินขีดความสามารถ และยอมรับขอ้ผดิพลาดของตนเอง 
 

4.4  การเรียนรู้อยา่งต่อเน่ืองตลอดชีวติ 
(1) การก าหนดความตอ้งการในการเรียนรู้ของตนเอง 
(2) การคน้ควา้ความรู้ และประเมินความน่าเช่ือถือไดด้ว้ยตนเอง 
(3) การประยกุตค์วามรู้ท่ีคน้ควา้กบัปัญหาของผูป่้วยไดอ้ยา่งเหมาะสม 
(4) การวเิคราะห์และวจิารณ์บทความทางวชิาการ 
(5) การเขา้ร่วมกิจกรรมวชิาการอยา่งสม ่าเสมอ 

     (6) การใช้ electronic databases และการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ใน
การเรียนรู้ 

     (7) การถ่ายทอดความรู้แก่แพทย ์บุคลากรทางการแพทย ์นิสิตนกัศึกษา
ผูป่้วยและญาติ 

 
4.5  System-based practice 

(1) เขา้ใจระบบสุขภาพและการพฒันาสาธารณสุขของชาติ 
(2) เข้าใจระบบประกันสุขภาพ เช่น ระบบประกันสุขภาพ ระบบ 

                                                     ประกนัสังคม  ระบบสวสัดิการการรักษาพยาบาลของขา้ราชการ
ระบบประกนัชีวติ เป็นตน้ 

(3) มีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพ และกระบวนการ hospital 
accreditation 
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(4) ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดูแลรักษา 
(5) เขา้ใจ cost consciousness medicine 
(6) เขา้ใจความรู้กฎหมายทางการแพทย ์
(7) เขา้ใจนโยบายการใชย้าระดบัชาติ เช่น องคก์ารอาหารและยา บญัชี

ยาหลกัแห่งชาติ เป็นตน้ 
 

4.6   Practice-based learning 
(1) ทกัษะและจริยธรรมในการวจิยั 
(2) ทกัษะการดูแลผูป่้วยแบบทีมสหวชิาชีพ 
(3) เรียนรู้การลงรหสัโรค และรหสัหตัถการ 
(4) มีความรู้ในการป้องกนัและควบคุมการติดเช้ือในโรงพยาบาล 
(5) การประเมินความพอใจของผูป่้วย 
(6) การมีส่วนร่วมในองค์กร เช่น ภาควิชา/แผนก/กลุ่มงาน โรงพยาบาล/ 

สถาบนัราชวทิยาลยั เป็นตน้ 
 
      6.3  การท าวจัิย 

แพทยป์ระจ าบา้นตอ้งมีผลงานวิจยัท่ีด าเนินการเก็บขอ้มูลภายใน และ/หรือภายนอกคณะ
แพทยศาสตร์รามาธิบดีภายใตก้ารก ากบัดูแลของอาจารยท่ี์ปรึกษางานวิจยัท่ีเป็นอาจารยใ์นสังกัด
ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีอยา่งนอ้ย 1 เร่ือง และด าเนินการภายใต้
ระเบียบขอ้ปฏิบติัในการท าวิจยัในคนของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี (ภาคผนวก ช) 
ทั้ งน้ีผลงานวิจยัดังกล่าวสามารถใช้เพื่อน าเสนอต่อราชวิทยาลัยรังสีแพทยแ์ห่งประเทศไทยใน
กระบวนการขออนุมติัวุฒิบตัรฯ สาขารังสีวิทยาวินิจฉัยโดยรูปแบบและขอ้ก าหนดการท าวิจยัและ
ผลงานวิจัยต้องเป็นไปตามเกณฑ์หลักสูตรฯของราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทยดัง
รายละเอียดขอ้ 3.6 (เอกสารอา้งอิง 1. เกณฑห์ลกัสูตรการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้นฯ พ.ศ. 2560) 
 

ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการท างานวจิยั 
               6.3.1  ขอ้ก าหนดการท างานวิจยัเพื่อวุฒิบตัรฯ สาขารังสีวิทยาวินิจฉยัโดยราชวิทยาลยัรังสี
แพทยแ์ห่งประเทศไทยมีดงัน้ี 
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1.  ลกัษณะงานวิจยัแบบ retrospective, prospective หรือ cross sectional อยา่งน้อย 
1 เร่ือง หรือท า systematic review หรือ meta-analysis 1 เร่ือง ในช่วงระยะเวลาการฝึกอบรม 3 ปี โดย
เป็นผูรั้บการฝึกอบรมเป็นผูว้จิยัหลกั  

2.  หวัขอ้หลกัในงานวจิยัดงักล่าวตอ้งประกอบดว้ย  
-  จุดประสงคข์องการวจิยั 
-  วธีิการวจิยั 
-  ผลการวจิยั 
-  การวจิารณ์ผลการวจิยั 
-  บทคดัยอ่ 
 

3.  คุณลกัษณะของงานวจิยั 
     (1)  เป็นผลงานท่ีริเร่ิมใหม่ หรือเป็นงานวจิยัท่ีใชแ้นวคิดท่ีมีการศึกษามาก่อนทั้ง

ในและต่างประเทศ แต่น ามาดดัแปลงหรือท าซ ้ าในบริบทของสถาบนั 
(2)  แพทยป์ระจ าบา้นและอาจารยผ์ูด้  าเนินงานวิจยัทุกคน ควรผ่านการอบรม

ดา้นจริยธรรมการวจิยัในคน และ good clinical practice (GCP) 
(3)  งานวิจยัตอ้งได้รับการอนุมติัจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยัฯ ของ

สถาบนั 
(4)  งานวิจยัควรด าเนินภายใตข้อ้ก าหนดของ GCP หรือระเบียบวิจยัท่ีถูกตอ้ง

และเหมาะสมกบัค าถามวจิยั 
(5)  ควรใชภ้าษาองักฤษในการน าเสนอผลงานวิจยัฉบบัสมบูรณ์โดยเฉพาะใน

บทคดัยอ่ 
 

4.  ส่ิงท่ีตอ้งปฏิบติัส าหรับการด าเนินการวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูป่้วย 
(1) เ ม่ือได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยแล้ว ต้อง

ด าเนินการท าวิจยัตามขอ้ตกลงโดยเคร่งครัด รวมถึงมีการลงนามในเอกสารช้ีแจงผูป่้วยหรือผูแ้ทน
เพื่อใหย้นิยอมเขา้ร่วมวจิยั โดยเฉพาะในกรณีของ randomized control trial หรือ prospective study 

(2) หากเกิดกรณีอ่ืนนอกเหนือการคาดการณ์ ให้รีบปรึกษาอาจารยท่ี์ปรึกษา
โครงการวิจยั หรือคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั กรณีท่ีไม่สามารถปรึกษาได ้ให้ยอ้นกลบัไปใช้
หลกัพื้นฐาน 3 ขอ้ ของจริยธรรมทางการแพทยใ์นการตดัสินใจ คือ 
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ก.  การถือประโยชน์สุขของผูป่้วยเป็นหลกั และการไม่ก่อให้เกิดความทุกขท์รมาน
กบัผูป่้วย  

ข.  การเคารพสิทธิของผูป่้วย 
ค.  การยดึมัน่ในหลกัความเสมอภาคของทุกคนในสังคมท่ีจะไดรั้บบริการ

ทางการแพทย ์ตามมาตรฐาน  
 

5.  กรอบการด าเนินงานวจิยั ในเวลา 3 ปี (ไม่นอ้ยกวา่ 36 เดือนของการฝึกอบรม) 
     ระยะเวลาประมาณการมีดงัน้ี   

เดือนท่ี ประเภทกิจกรรม 
 6 จดัเตรียมค าถามวจิยัและติดต่ออาจารยท่ี์ปรึกษา 
 9 จดัท าโครงร่างงานวจิยั 
 12 สอบโครงร่างงานวจิยั 
 13 ขออนุมติัจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยัขอทุนสนบัสนุน

งานวจิยัจากแหล่งทุนทั้งภายในและนอกสถาบนั (หากมี)  
 15 เร่ิมเก็บขอ้มูล 
 21 น าเสนอความคืบหนา้งานวจิยั 
 30 วเิคราะห์ขอ้มูลและสรุปผลงานวจิยั 
 31 จดัท ารายงานวจิยัฉบบัร่างใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาปรับแกไ้ข 
 33 ส่งรายงานวิจยัฉบบัสมบูรณ์ต่อสถาบนั เพื่อส่งต่อไปยงัราช

วทิยาลยัฯ ใหท้  าการประเมินผล ส าหรับประกอบคุณสมบติัการ
เขา้สอบเพื่อวฒิุบตัรภาคปฏิบติัขั้นสุดทา้ย 

 
6.3.2  กระบวนการประเมินผลเพื่อส่งช่ือผูเ้ขา้ฝึกอบรมท่ีมีผลงานวิจยัเขา้สอบเพื่อรับ

วุฒิบตัรฯ ภาควิชาฯ เป็นผูด้  าเนินการติดตามความกา้วหนา้งานวิจยัและน าส่งรายงานความกา้วหนา้
งานวิจยัระหว่างระยะเวลาการฝึกอบรมตามท่ีราชวิทยาลยัฯก าหนด และด าเนินการส่งรายช่ือผูเ้ขา้
ฝึกอบรมท่ีมีผลงานวิจยัท่ีสมบูรณ์และมีการด าเนินกระบวนการวิจยัเป็นไปตามขอ้ก าหนดของ
หลักสูตรและของราชวิทยาลยัฯ เข้าสอบเพื่อขออนุมติัวุฒิบตัรฯแก่ราชวิทยาลยัรังสีแพทยแ์ห่ง
ประเทศไทย ทั้งน้ีคณะกรรมการการศึกษา ภาควิชาฯ มีสิทธ์ิพิจารณาไม่ส่งรายช่ือผูเ้ขา้ฝึกอบรมท่ีมี
ผลงานวิจยัท่ีไม่สมบูรณ์หรือมีการด าเนินกระบวนการวิจยัไม่เป็นไปตามขอ้ก าหนดของหลกัสูตร
หรือขอ้ก าหนดของราชวิทยาลยัฯ หรือไม่สามารถแสดงให้เห็นความกา้วหน้าของงานวิจยัไดต้าม
ระยะเวลาท่ีก าหนด  
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6.3.3 การใช้ผลงานวิจัยเพื่อรับรอง วุฒิบัตร สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย ให้มีคุณวุฒิ 
“เทียบเท่าปริญญาเอก”  ไม่สามารถท าได ้

 
    6.4 ระยะเวลาการฝึกอบรม 

  ไม่ต ่ากวา่ 156 สัปดาห์ หรือ 3 ปี สามารถขยายระยะเวลาการฝึกอบรมไดม้ากกวา่ 156 
สัปดาห์ หรือ 3 ปี โดยประเมินจาก milestone เกณฑ์การเล่ือนชั้นปี เกณฑ์การส าเร็จการฝึกอบรม
ตามหลกัสูตร รวมถึงเกณฑก์ารประเมินอ่ืนๆท่ีก าหนด  

 
       6.5  การบริหารการจัดการฝึกอบรม 

 6.5.1  การบริหารจดัการสภาวะการฝึกอบรมตามเกณฑท่ี์ก าหนดโดยราชวทิยาลยัฯ 
           การจดัประสบการณ์การเรียนรู้ 

รูปแบบการฝึกอบรมประกอบดว้ยภาคทฤษฎีและปฏิบติัดงัน้ี 
1. การเรียนภาคทฤษฎีในห้องเรียน  
2. การฝึกปฏิบติัในห้องเรียนโดยใชก้รณีผูป่้วยตวัอยา่ง  
3. การเรียนบูรณาการภาคทฤษฎีและปฏิบติักลุ่มยอ่ยในห้องเรียนหรือในสถานท่ี

ปฏิบติังานตาม rotation 
4. การปฏิบติังานกบัผูป่้วยภายใตก้ารก ากบัดูแลของอาจารย ์
5. การปฏิบติังานนอกเวลา (การอยูเ่วร) 
6. การรับปรึกษา 
7. การเรียนรู้ดว้ยตนเอง 
8. การร่วมกิจกรรมวชิาการรูปแบบอ่ืนๆ 
9. การร่วมกิจกรรมอ่ืนๆเพื่อส่งเสริมการพฒันา competency ดา้นต่างๆ 
10. การท างานวิจยั 

 
  ทั้งน้ีการฝึกอบรมจะมุ่งเน้นภาคปฏิบติัโดยไม่มีการก าหนดสัดส่วนตายตวัระหว่าง

ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติั และสนบัสนุนให้ผูเ้ขา้ฝึกอบรมเป็นผูรั้บผิดชอบต่อกระบวนการเรียนรู้
ของตนเอง โดยมีอาจารยเ์ป็นผูดู้แล ช้ีแนะ ใหค้  าปรึกษา และช่วยสนบัสนุน 
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  การอยูเ่วรระเบียบการอยูเ่วรรวมถึงค่าตอบแทนระบุในเอกสารภาคผนวก ฉ 
 

  การลาและการฝึกอบรมทดแทน ระเบียบการลาและการฝึกอบรมทดแทนระบุใน
เอกสารภาคผนวก ฉ 
 

  สภาวะส่ิงแวดลอ้มในการท างานรวมถึงสวสัดิการ ระบุในคู่มือแพทยป์ระจ าบา้น 
 

      6.5.2  การบริหารจดัการการฝึกอบรม แผนงาน กระบวนการด าเนินการและก ากบัการฝึกอบรม
โดยสังเขป     

เพื่อใหห้ลกัสูตรไดถู้กขบัเคล่ือนอยา่งมีประสิทธิภาพและบรรลุวตัถุประสงคด์ว้ยความ
โปร่งใส เป็นระบบ ภาควชิาฯมีกระบวนการด าเนินการบริหารจดัการการฝึกอบรมไดแ้ก่ 

1. มีการวางระบบและก าหนดรูปแบบกลไกในการด าเนินการหลักสูตรและการ
ประกนัคุณภาพการศึกษาดงั ภาคผนวก ก 

2. มีการระบุผูรั้บผิดชอบหลกัสูตร รวมถึงมีการก าหนดภาระหน้าท่ีให้ผูช่้วยหัวหน้า
ภาคฝ่ายการศึกษาและคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรฝึกอบรมฯหรือคณะกรรมการผูดู้แลการศึกษา
ดูแลก ากบัการด าเนินการหลกัสูตรและบริหารจดัการดา้นการเรียนการสอนของภาควิชา ประกนั
คุณภาพการศึกษา ประสานงานกบัคณะและภาควชิาต่างๆ และจดัทีมอาจารยท่ี์ปรึกษาเพื่อดูแลแพทย์
ประจ าบา้น ภาคผนวก ก และ ข 

3. มีการทบทวนและปรับแผนการจดักระบวนการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้นตั้งแต่
แรกรับ จนถึงการจดัประสบการเรียนรู้เป็นประจ าทุกปีการศึกษาและตลอดระหวา่งปีการศึกษา 

4. มีการจัดขั้ นตอนกระบวนการการด า เนินงานตามวงรอบปีการศึกษา ซ่ึง
ประกอบดว้ย  

ก.   ก่อนขั้นตอนการรับสมคัรแพทยป์ระจ าบา้นมีการเผยแพร่และให้ขอ้มูลเก่ียวกบั
หลกัสูตรการฝึกอบรมเพื่อเปิดโอกาสให้บณัฑิตแพทยท่ี์มีความสนใจในดา้นรังสี
วิทยาไดท้ราบขอ้มูลส าคญัตลอดจนวิธีการรับสมคัรเพื่อประกอบการตดัสินใจใน
การสมคัรเขา้รับการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้นภาควิชารังสีวิทยา  อีกทั้งมีการ
ก าหนดคุณสมบติัผูส้มคัรเขา้รับการฝึกอบรมสอดคล้องกบัเกณฑ์ท่ีก าหนดโดย
แพทยสภา ราชวทิยาลยัฯ และคณะฯ     

 
 
 
 



หลกัสูตรการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้นสาขารังสีวทิยาวนิิจฉยั 2561 27 
 

 

ข. ขั้นตอนการคดัเลือกแพทยป์ระจ าบา้นมีการก าหนดเกณฑก์ารคดัเลือกท่ีโปร่งใส 
คณะกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งพิจารณาคุณสมบติัของผูส้มคัรดว้ยความเป็นกลางโดยไม่มีอคติส่วนบุคคล  

ค. มีการปฐมนิเทศแพทยป์ระจ าบา้น และการเตรียมความพร้อมในการเร่ิมฝึกอบรม 
ง. จดัเน้ือหาและรูปแบบการศึกษาให้เป็นไปตามหลกัสูตรของราชวิทยาลยัฯ มีการ

ทบทวนและปรับปรุงกิจกรรมการศึกษาเป็นประจ าทุกปี อาทิ การทบทวนปรับปรุงตารางเรียน หวัขอ้
การเรียนการสอน การจดัประสบการณ์การเรียนรู้ การท าวิจยั การประเมินผลตลอดจนกระบวนการ
จดัการสอบ เพื่อเป็นการประกนัคุณภาพการศึกษา นอกจากน้ียงัมีการจดักิจกรรมเสริมนอกหลกัสูตร
เพื่อสร้างเสริมความสัมพนัธ์อนัดีระหวา่งเพื่อนแพทยป์ระจ าบา้นและระหวา่งแพทยป์ระจ าบา้นกบัผูอ่ื้น 

จ. มีการประชุมระหว่างคณะกรรมการการศึกษาร่วมกบัแพทยป์ระจ าบา้น/แพทย์
ประจ าบ้านต่อยอดเป็นประจ าทุกเดือนเพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและร่วมกันแก้ไขปัญหาท่ีเกิดข้ึนใน
ระหวา่งการฝึกอบรม และน าขอ้มูลเขา้สู่การประชุมคณะกรรมการการศึกษาเพื่อด าเนินการต่อไป 

ฉ. มีการจดัใหมี้การพบอาจารยท่ี์ปรึกษาเป็นประจ า 
ช. มีการจดังานปัจฉิมนิเทศ 
ซ. มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศเขา้มาใช้ในทุกกระบวนการท่ีเก่ียวข้องกับการ

บริหารการศึกษา อาทิ การคดัเลือกแพทยป์ระจ าบา้น การจดัการเรียนการสอน รวมถึงจดัใหมี้แหล่งการ
เรียนรู้เพื่อให้แพทยป์ระจ าบา้นศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง เช่น ระบบการเรียนการสอน E-Learning ผลิต
ส่ือ Multimediaโดยภาควชิารังสีวทิยา และ Website ของภาควชิาฯ 
 
 6.5.3  สถานการณ์ภายนอกท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการจดัการหลกัสูตร   
               ความจ าเป็นดา้นความกา้วหนา้ทางวชิาการและเทคโนโลย ี 

สถานการณ์ความกา้วหนา้ทางดา้นรังสีวิทยาวินิจฉยัส่งผลต่อการพฒันาและปรับปรุง
เน้ือหาและเทคนิคการสอนของหลกัสูตรเป็นอยา่งยิง่ ในปัจจุบนัวิทยาการทางการแพทยไ์ดก้า้วหนา้
ไปมากอยา่งรวดเร็ว ภาควชิารังสีวิทยาจึงไดมี้การพฒันาไปในเชิงลึกครอบคลุมทุกดา้นในสาขารังสี
วิทยาวินิจฉัยบนพื้นฐานการใช้หลกัฐานทางการแพทยม์าปรับปรุงเน้ือหาวิชาต่างๆให้ทนัสมยัอยู่
เสมอ  อีกทั้งตอ้งมีการปรับตวัเพื่อให้มีการถ่ายทอดความรู้ท่ีทนัสมยั ดว้ยความตั้งใจท่ีจะให้ผูผ้า่น
การฝึกอบรมในหน่วยรังสีวินิจฉัยมีความรู้ ความสามารถรวมถึงประสบการณ์เพียงพอท่ีจะตรวจ
แปลผล วินิจฉยัภาพ และรู้ขอ้ดี ขอ้จ ากดัของการตรวจแต่ละชนิด และสามารถให้ค  าแนะน าในการ
เลือกใชเ้คร่ืองมือการตรวจท่ีถูกตอ้งเหมาะสม เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อผูป่้วย  
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ความจ าเป็นดา้นสาธารณสุขของประเทศ 
สถานการณ์ความขาดแคลนบุคลากรสาธารณสุขของประเทศ ตลอดจนความตอ้งการ

ดา้นการบริบาลและความรู้ดา้นสาธารณสุขในชุมชนนั้นมีมาอยา่งต่อเน่ือง  
ในการบริหารจดัการหลกัสูตร อาทิ การคดัเลือกผูส้มคัร การเสนอขอศกัยภาพการ

ฝึกอบรมมีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลจากแพทยสภาเก่ียวกบัความตอ้งการบุคลากรสาธารณสุขของ
ประเทศ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในสาขารังสีวิทยาวินิจฉยั นอกจากน้ีการจดัเน้ือหารวมถึงกระบวนการ
เรียนการสอนต่างๆค านึงถึงความตอ้งการดา้นสาธารณสุขในชุมชนและสังคม 
ความคาดหวงั  

การจดัการหลกัสูตรค านึงถึงความคาดหวงัของสังคมและผูเ้ก่ียวขอ้งทุกภาคส่วน อาทิ
ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย ภาครัฐ ภาคประชาชน  
ระเบียบ กติกา นโยบาย และกฎต่างๆ 
หลกัสูตรจะตอ้งด าเนินการตามหลกัเกณฑ์ กฎระเบียบรวมถึงนโยบายของหน่วยงานท่ีก ากบัดูแล
อยา่งถูกตอ้ง สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม และมีธรรมาภิบาล 
 
 6.5.4   ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย  

    1.  ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียหลกั 
1.1 งานการศึกษาหลงัปริญญา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
1.2 แพทยสภา/ราชวทิยาลยัรังสีแพทยแ์ห่งประเทศไทย 
1.3 ผูรั้บการฝึกอบรม 
1.4 อาจารยผ์ูส้อน 
1.5 กรรมการบริหารการฝึกอบรม/คณะกรรมการการศึกษา 

  2.  ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียอ่ืนๆ 
2.1 สถาบนัสมทบ 
2.2 ผูใ้ชบ้ณัฑิต 
2.3 ผูรั้บบริการ 
2.4 ผูป้ฏิบติังานในสาขาวชิาชีพท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น นกัรังสีการแพทย ์พยาบาล 
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6.6  การวดัและการประเมินผล 
1. การประเมินระหว่างการฝึกอบรม  
1.1 มิติและรูปแบบการประเมินผล 

ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมจะได้รับการประเมินระหว่างการฝึกอบรมครอบคลุมทั้งด้าน
ความรู้ ทกัษะ เจตคติ และกิจกรรมทางการแพทย์ ในมิติต่างๆ ซ่ึงสอดคล้องกับ competency ท่ี
ก าหนดไวใ้นดา้นต่างๆดงัน้ี 

 

มิติและรูปแบบการประเมิน 
Competency* ท่ีไดรั้บการ

ตรวจสอบ 
มิติท่ี 1  ประเมินสมรรถนะ EPA โดยอาจารยผ์ูฝึ้กอบรมตามท่ี
ก าหนดในหลกัสูตร  

ความรู้ ทกัษะ และเจตคติ 
Competency A, B, C, D, E, F 

มิติท่ี 2  การสอบภายในซ่ึงจดัโดยภาควชิาฯ  
วดัความรู้และทกัษะ 
Competency B 

มิติท่ี 3  การรายงานประสบการณ์เรียนรู้จากผูป่้วย: portfolio 
วดัทกัษะ และเจตคติ 
Competency A, C, D, E, F 

มิติท่ี 4  การรายงานประสบการณ์วจิยัและความกา้วหนา้ของ
งานวจิยั 

วดัทกัษะ และเจตคติ 
Competency C, F 

มิติท่ี 5  การร่วมกิจกรรมประชุมวชิาการทางรังสีวทิยา 
วดัทกัษะ และเจตคติ 
Competency A, B, C, D, E,F 

มิติท่ี 6  การรายงานประสบการณ์เรียนรู้จาก counselling, non-
technical skills และ workshop  

ทกัษะ และเจตคติ 
Competency A, B, C, D, E 

มิติท่ี 7  การประเมินสมรรถนะดา้น professionalism และ 
interpersonal and communication skills โดยอาจารยแ์ละ
ผูร่้วมงาน 

ทกัษะ และเจตคติ 
Competency D, E 

*Competency 

A ทกัษะและเจตคติในการบริบาลผูป่้วย (Patient care) 
B ความรู้ ความเช่ียวชาญ และความสามารถในการน าไปใช้แก้ปัญหาของผูป่้วยและ

สังคมรอบดา้น (Medical knowledge and technical skills) 
C การพัฒนาตนเองและการเ รียน รู้จากการปฏิบัติ  (Practice-based learning and 

improvement) 
D ทกัษะปฏิสัมพนัธ์ และการส่ือสาร (Interpersonal and communication skills) 
E ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism) 
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F การปฏิบติังานใหเ้ขา้กบัระบบ (System-based practice) 
 

1.2 วธีิการประเมินผลและหลกัเกณฑก์ารประเมินผล 
1.2.1 วธีิการประเมินผลและเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการรายงานผลการประเมินประกอบดว้ย 

 

วธีิการประเมิน 
ตวัอยา่งเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการรายงานผล

การประเมิน 
การสังเกตพฤติกรรมและเจตคติ แบบประเมินผลออนไลน์  

แบบประเมินสมรรถนะ EPA 
แบบฟอร์มการตดัคะแนนความประพฤติ 

การซกัถามระหวา่งเรียน 

การทดสอบความรู้หรือทกัษะ 
ขอ้สอบ/Quiz/pre-test & post-
test/simulation 

การตรวจผลรายงานการตรวจทางรังสีวทิยา Log book/Portfolio 
การตรวจสอบสถิติจ านวน case Log book  
การตรวจสอบสถิติการเขา้ร่วมกิจกรรมวชิาการ Portfolio 
การตรวจสอบสถิติและรายงานอ่ืนๆ Portfolio 
การประเมินตนเอง (self-assessment and 
reflection) 

Portfolio 

 
1.2.2 หลกัเกณฑก์ารประเมินผลใน ภาคผนวก จ 

1.2.2.1 เกณฑก์ารประเมินระหวา่งปีการศึกษาในภาคผนวก จ 
1.2.2.2 เกณฑก์ารเล่ือนชั้นปี  
เกณฑ์การเล่ือนชั้ นปีตามเกณฑ์หลักสูตรโดยราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่ง

ประเทศไทยประกอบดว้ย 
(1) การบนัทึกขอ้มูล Portfolio ในแต่ละการหมุนปฏิบติังาน (rotation) 

เป็นไปตามท่ีราชวทิยาลยัฯ ก าหนด  
(2) ผลการประเมินผู ้เข้ารับการฝึกอบรมในมิติ 1-6 เป็นไปตามท่ี 

ราชวิทยาลยัฯ ก าหนด ส่วนผลการประเมินในมิติท่ี 7 ข้ึนกบัคณะกรรมการฝึกอบรมและสอบฯอาจ
ร้องขอเพื่อประกอบการพิจารณาหรือไม่ก็ได ้ (เอกสารอา้งอิง 1. เกณฑ์หลกัสูตรการฝึกอบรมแพทย์
ประจ าบา้นฯ พ.ศ. 2560) 
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1.2.2.3 เกณฑ์คะแนนความประพฤติผู ้รับการฝึกอบรมท่ีมีคะแนนความ
ประพฤติต ่ากวา่เกณฑ์ท่ีก าหนดโดยภาควิชาฯ(เอกสารภาคผนวก จ) จะถูกพิจารณาบทลงโทษโดย
คณะกรรมการการศึกษาหรือคณะกรรมการการศึกษาร่วมกับคณะกรรมการท่ีได้รับการแต่งตั้ง
เพิ่มเติม บทลงโทษเป็นไปตามระดบัความร้ายแรงของความประพฤติท่ีไม่เหมาะสมและอาจถึงขั้น
ให้พกัหรือออกจากการฝึกอบรม หรือไม่ส่งช่ือเขา้สอบเพื่อขออนุมติัวุฒิบตัรฯ หรือด าเนินคดีทาง
กฎหมาย 

 
2. เกณฑ์การส าเร็จการฝึกอบรมตามหลกัสูตร 
2.1 ผา่นการฝึกอบรมครบตามท่ีก าหนดในหลกัสูตร 
2.2 ผา่นกระบวนการท างานวิจยัและมีผลงานวิจยัตามท่ีก าหนดในหลกัสูตรภาควิชาฯจะ

ด าเนินการออกใบรับรองและส่งรายช่ือผูท่ี้ผ่านเกณฑ์ส าเร็จการฝึกอบรมตามหลกัสูตรไปยงัราช
วิทยาลยัฯ เพื่อเขา้สู่กระบวนการสอบเพื่อขออนุมติัวุฒิบตัรฯต่อไป หมายเหตุ กระบวนการสอบเพื่อ
ขออนุมติัวุฒิบตัรฯด าเนินการโดยราชวิทยาลยัรังสีแพทยแ์ห่งประเทศไทย รายละเอียดเก่ียวกบัการ
สอบเพื่อวุฒิบตัรฯได้ระบุไวใ้นเกณฑ์หลกัสูตรสาขารังสีวิทยาวินิจฉัยฯ (เอกสารอา้งอิง 1. เกณฑ์
หลกัสูตรการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้นฯ พ.ศ. 2560) 
 

3. การอุทธรณ์ผลการประเมิน 
ผูรั้บการฝึกอบรมสามารถยื่นอุทธรณ์ผลการประเมินได้โดยด าเนินการตามขั้นตอนท่ี

ก าหนด (ภาคผนวก จ)  
 

7.  การรับและคดัเลอืกผู้รับการฝึกอบรม 
      7. 1.   คุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรม 

- ไดรั้บปริญญาแพทยศาสตร์บณัฑิต หรือเทียบเท่าท่ีแพทยสภารับรอง 
- ไดรั้บการข้ึนทะเบียนประกอบวชิาชีพเวชกรรมจากแพทยสภา 
- ผา่นการอบรมแพทยเ์พิ่มพนูทกัษะเป็นเวลา ๑ ปี 
- มีคุณสมบติัตามเกณฑแ์พทยสภาในการเขา้รับการฝึกอบรมแพทยเ์ฉพาะทาง 
- มีคุณสมบติัตามเกณฑ์ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัย 

มหิดล 
- มีคุณสมบติัอ่ืนๆตามท่ีระบุในประกาศรับสมคัรแพทย์ประจ าบ้านสาขารังสีวิทยา

วนิิจฉยัโดยภาควชิารังสีวทิยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
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- มีความประพฤติดี มีคุณธรรม และจริยธรรมอนัดี 
 
      7.2.   การคัดเลอืกผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

 ภาควิชาฯเป็นผูด้  าเนินการจดัการคดัเลือกโดยประสานงานเช่ือมโยงกบัราชวิทยาลยัรังสี
แพทยแ์ห่งประเทศไทย 

การคดัเลือกผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมกระท าโดยคณะกรรมการท่ีไดรั้บแต่งตั้งและคดัเลือกตาม
หลกัเกณฑท่ี์ก าหนดอยา่งเป็นธรรมและโปร่งใส 

 
      7.3.  จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

 ศกัยภาพในการรับผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้นสาขารังสีวทิยาวินิจฉยัในแต่
ละปีสูงสุด 25 ต าแหน่ง ศกัยภาพไดรั้บการรับรองโดยราชวิทยาลยัรังสีแพทยแ์ห่งประเทศไทยเม่ือปี 
2557 และการก าหนดศกัยภาพเป็นไปตามเกณฑห์ลกัสูตรฯของราชวิทยาลยัรังสีแพทยแ์ห่งประเทศ
ไทย  (เอกสารอา้งอิง 1. เกณฑห์ลกัสูตรการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้นฯ พ.ศ. 2560) 
 

8. อาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม 
     8.1  ประธานหลกัสูตรการฝึกอบรม 
 
ต าแหน่งทาง
วชิาการ 

ช่ือ-สกุล คุณวฒิุ เบอร์โทร E-mail 

อาจารย ์
พญ. นิชนนัท ์

เรืองวฒันไพศาล 
พ.บ.,วว. รังสี
วทิยาวนิิจฉยั 

022011212 dr_lhin@hotmail.com 

 
     8.2  กรรมการบริหารหลกัสูตรและหัวหน้าวชิา  

รายช่ือคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรการฝึกอบรมและอาจารยห์วัหนา้วชิาใน ภาคผนวก ก 
และ ภาคผนวก ข 
 
     8.3  อาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม 

3.1 หนา้ท่ีของอาจารยร์ะบุในภาคผนวก ข 
3.2 จ านวนและรายช่ืออาจารยผ์ูใ้หก้ารฝึกอบรม ระบุในภาคผนวก ข 
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8.4  อาจารย์ทีป่รึกษา 
4.1 หนา้ท่ีของอาจารยท่ี์ปรึกษาระบุในภาคผนวก ข 
4.2 ระบบการจดัและการพบอาจารยท่ี์ปรึกษาระบุในภาคผนวก ข 

8.5  อาจารย์ทีป่รึกษางานวจัิย 
ระบบการจดัและหนา้ท่ีของอาจารยท่ี์ปรึกษางานวจิยัระบุในภาคผนวก ข  

 
8.6  การรับอาจารย์ การก ากบัควบคุมและพฒันาอาจารย์ 

  ข้อก าหนดด้านบุคลากรในสังกัดคณะแพทยศาสตร์รงพยาบาลรามาธิบดี อาทิ 
ข้อก าหนดด้านคุณสมบัติ หน้าท่ี ความรับผิดชอบ ภาระงานและ performance agreement การ
คดัเลือก การเตรียมการส าหรับอาจารยใ์หม่  การพฒันาความรู้และทกัษะให้แก่อาจารย ์และการ
ประเมินอาจารย์ เป็นต้น เป็นไปตามระเบียบหรือประกาศของภาควิชารังสีวิทยา หรือ คณะ
แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี หรือมหาวทิยาลยัมหิดล 
 

9. ทรัพยากรทางการศึกษา  
      9.1  ส่ิงสนับสนุนทางกายภาพ 

ภาควิชารังสีวิทยาและคณะฯจดัให้มีส่ิงสนบัสนุนทางกายภาพท่ีเอ้ืออ านวยแก่การฝึกอบรม 
เพื่อใหมี้ความคล่องตวั สะดวก ปลอดภยั เช่น 

- หอ้งเรียนพร้อมอุปกรณ์    
- หอ้งพกัแพทยป์ระจ าบา้นพร้อมล็อคเกอร์และอุปกรณ์อ านวยความสะดวก 
- หอ้งอ่านฟิลม์ 
- เคร่ืองคอมพิวเตอร์และ station แปลผลและออกรายงานผลการตรวจ 
- Fitness center สนามเทนนิส  
- ท่ีจอดรถ (ส าหรับผูท่ี้พกัภายนอกโรงพยาบาลรามาธิบดี) 
- หอพกั 
- Wifi  
- ระบบการรักษาความปลอดภยั 
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หมายเหตุ ส่ิงสนบัสนุนอ่ืนๆนอกเหนือจากน้ีระบุในคู่มือการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้น ทั้งน้ีอาจมี
การปรับเพิ่มหรือลดตามความต้องการและความจ าเป็น (เอกสารอ้างอิง 2 คู่มือการ
ฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้น)    

 
      9.2  ทรัพยากรการเรียนรู้ 

ภาควชิารังสีวทิยาและคณะฯจดัใหมี้ทรัพยากรการเรียนรู้ท่ีจ  าเป็นต่อการฝึกอบรม เช่น 
- หอ้งสมุด และบริการดา้นวารสารวชิาการ 
- การเขา้ถึงวารสารวชิาการ electronic 
- ระบบ E-learning 
- การเขา้ถึงฐานขอ้มูลความรู้ดา้นรังสีวทิยาจาก StatDx  
- บริการคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต 
- อุปกรณ์ tablet  
- อ านวยความสะดวกในการสมคัรเป็นสมาชิกสมาคมทางวิชาการในระดบันานาชาติ 

 
หมายเหตุ ส่ิงสนบัสนุนอ่ืนๆนอกเหนือจากน้ีระบุในคู่มือการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้นทั้งน้ีอาจมี

การปรับเพิ่มหรือลดตามความต้องการและความจ าเป็น (เอกสารอ้างอิง 2 คู่มือการ
ฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้น)   

  
 9.3  ค่าตอบแทนและสวสัดิการ 

  การก าหนดอตัราค่าตอบแทน อาทิ ค่าจา้ง(ส าหรับแพทยป์ระจ าบา้นสังกดัอิสระ) ค่า
เวร และค่าตอบแทนอ่ืนๆเป็นไปตามระเบียบและประกาศของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล
รามาธิบดี 

 
 9.4  การสนับสนุนในด้านอืน่ๆ 

  การสนบัสนุนในดา้นอ่ืนๆ อาทิ เงินทุนสนบัสนุนการท างานวิจยั เงินทุนสนบัสนุน
เพื่อการประชุมวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศ เงินทุนสนบัสนุนเพื่อการฝึกอบรมในวิชา
เลือกในสถาบนัต่างประเทศ และการสนบัสนุนอ่ืนๆนอกเหนือจากน้ีระบุในคู่มือการฝึกอบรมแพทย์
ประจ าบา้น (เอกสารอา้งอิง 2 คู่มือการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้น)    
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10.  การประเมนิแผนการฝึกอบรม/หลกัสูตร 
1. มีการประเมินการจดัการเรียนการสอนโดยผูรั้บการฝึกอบรม 
2. มีการประเมินผลการด าเนินงานหลกัสูตรอยา่งเป็นรูปธรรมและสม ่าเสมอ 
3. มีการประเมินความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑิตท่ีจดัท าโดยคณะฯหรือภาควชิาฯ 
4. มีการด าเนินการทบทวนและปรับปรุงแผนด าเนินงานหลกัสูตรเป็นประจ าและต่อเน่ือง 
5. มีการด าเนินการทบทวนและปรับปรุงคู่มือการฝึกอบรมส าหรับแพทยป์ระจ าบา้นทุกปี    

                   การศึกษา 
6. ด าเนินการปรับปรุงหลกัสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพและรับการประเมินสถาบนั

ฝึกอบรม 5 ปี/คร้ัง หรือเม่ือมีการปรับปรุงเกณฑห์ลกัสูตรฯโดยราชวทิยาลยัฯ 
 

11.  การทบทวนและการพฒันา 
การก ากบัดูแลกระบวนการจัดการฝึกอบรมและการทบทวน 

1.  ภาควชิาฯ มีการก าหนดเป้าหมายตาม KPI ดา้นการศึกษาร่วมกบัคณะฯเป็นประจ าทุกปี 
2.  มีแนวทางการประเมินตามนโยบายการประกนัคุณภาพการศึกษาของคณะแพทยศาสตร์

โรงพยาบาลรามาธิบดี และจดัท ารายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาประจ าปี ตามเกณฑ์ประกนั
คุณภาพของภาควชิาฯและคณะฯ  

3.  ด าเนินการประชุมทีมการศึกษาทุกเดือน  เพื่อร่วมกันพิจารณาเพื่อด าเนินงานตาม
แผนงานเพื่อให้ได้ตามเป้าหมาย รวมทั้งน าขอ้มูลจากแหล่งต่างๆมาพฒันาและแก้ไขปัญหาอย่าง
ต่อเน่ือง 

4.  มีวาระประจ าดา้นการศึกษาในการประชุมภาควิชาฯซ่ึงจดัเป็นประจ าทุกเดือนเพื่อแจง้
ขอ้มูลหรือร่วมกนัในระดบัภาควชิาฯ 

5.  มีการเยีย่มสถาบนัสมทบเพื่อช้ีแจงท าความเขา้ใจและรับฟังขอ้มูลเพื่อเป็นการก ากบัดูแล
ใหก้ารเรียนการสอนในสถาบนัสมทบเป็นไปตามมาตรฐานท่ีหลกัสูตรก าหนด 

6.  มีการประชุมหารือกบัผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียหลกัเป็นประจ าทุกปีเพื่อแลกเปล่ียนขอ้มูลและ
ร่วมหารือในประเด็นต่างๆเพื่อการพฒันาหลกัสูตร และมีช่องทางรับขอ้มูลป้อนกลบัจากผูมี้ส่วนได้
ส่วนเสียอ่ืนๆ  
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12.  ธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการ 
ภาควิชารังสีวิทยาและกรรมการผูรั้บผิดชอบในการบริหารจดัการการฝึกอบรมยึดมัน่ใน

หลกัการต่อไปน้ี 
1. การบริหารจดัการดว้ยความสุจริต โปร่งใส เป็นธรรม 
2. จดัใหมี้ช่องทางร้องเรียนเพื่อตรวจสอบหรือทบทวน 
3. บริหารจดัการตามระเบียบ กฎเกณฑ ์ท่ีก าหนด สามารถตรวจสอบได ้
4. มีการปรับปรุงและพฒันาอยา่งมีหลกัการและเหตุผล ผา่นกระบวนการท่ีไดก้ าหนดไว ้
5. ด าเนินการตามพนัธกิจอยา่งจริงจงัและมุ่งมัน่เพื่อมุ่งสู่เป้าหมาย  
6. มีความรับผดิชอบในการบริหารจดัการหลกัสูตรฝึกอบรม 
7.  เป็นอิสระและสามารถเป็นผูน้ าในการก าหนดทิศทางในการบริหารจดัการหลกัสูตร 
ตามบริบท 
 
8. บริหารจดัการงบประมาณและทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าและโปร่งใส มีระบบการ

บริหารจดัการท่ีชดัเจน ตรวจสอบได ้
9. จดัสรรให้มีบุคลากรด้านต่างๆเพื่อตอบสนองการด าเนินงานอย่างพอเพียงและมี

คุณภาพ 
 

13.  การประกนัคุณภาพการฝึกอบรม 
       13.1 การก ากบัมาตรฐานหลกัสูตรการฝึกอบรม 

โดยราชวทิยาลยัรังสีแพทยแ์ห่งประเทศไทย 
       13.2 การตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานการจัดการเรียนการสอน 

 หลกัสูตรการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้นและหลกัสูตรอ่ืนๆท่ีด าเนินงานโดยภาควิชารังสี
วิทยาเป็นส่วนหน่ึงของระบบการศึกษาของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีซ่ึงไดรั้บและ
ผา่นการตรวจประเมินคุณภาพโดยหน่วยงานภายในและภายนอกคณะฯอยา่งสม ่าเสมอ 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 
โครงสร้างการบริหารจัดการหลกัสูตร 
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โครงสร้างการบริหารจัดการหลกัสูตร 
 

 
 
 

 

คณะกรรมการ
บริหารหลกัสูตร
การฝึกอบรมฯ

ฝ่ายสนบัสนุน
การศึกษา

สถาบนัสมทบ

ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียอ่ืนๆ 
และสถานการณ์

ภายนอก

ผูรั้บการฝึกอบรม

ราชวิทยาลยัฯ/
แพทยสภา

หวัหนา้ภาควชิารังสีวทิยา 

ผูช่้วยหวัหนา้ภาควชิารังสีวทิยาฝ่ายการศึกษา 

คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรการฝึกอบรมฯ 

วางแผน 

ด าเนินการ 

ประเมิน 

ทบทวน 

ปรับปรุงพฒันา 
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รายช่ืออาจารย์คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านสาขารังสีวทิยาวนิิจฉัย 
 

ต าแหน่งทาง
วชิาการ 

ช่ือ-สกลุ 
คุณวุฒิ  

(ระบุสาขาทีไ่ด้รับ) 
เตม็เวลา 

บาง
เวลา 

อาจารย ์ พญ.ธนัวา สุดแสง พ.บ.,วว. รังสีวทิยาทัว่ไป 
อว. ภาพวนิิจฉยัระบบประสาท 

 
 

รองศาสตราจารย ์ นพ.สิทธ์ิ  พงษกิ์จการุณ พ.บ.,วว. รังสีวทิยาวนิิจฉยั, 
อว. ภาพวนิิจฉยัชั้นสูง 

 
 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ นพ.ปกรณ์ เจียระคงมัน่ พ.บ.,วว. รังสีวทิยาวนิิจฉยั          
อว.รังสีร่วมรักษาระบบประสาท 

 
 

อาจารย ์ พญ.เพญ็อ าไพ  ตนันาภยั พ.บ.,วว. รังสีวทิยาทัว่ไป 
วว. ภาพวนิิจฉยัชั้นสูง 

 
 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ พญ.วราพฒัน์  วริะยะวานิช พ.บ.,วว. รังสีวทิยาวนิิจฉยั,   
วว. ภาพวนิิจฉยัชั้นสูง 

 
 

อาจารย ์ นพ.วราวฒิุ  สุขเกษม พ.บ.,วว. รังสีวทิยาวนิิจฉยั 
วว. ภาพวนิิจฉยัชั้นสูง 

 
 

อาจารย ์ นพ.บรรจงศกัด์ิ เวชศาสตร์ พ.บ.,วว. รังสีวทิยาทัว่ไป                
วว. รังสีร่วมรักษาของล าตวั 

 
 

อาจารย ์ นพ.เอกฉตัร ฉนัธนาภคั พ.บ.,วว. รังสีวทิยาวนิิจฉยั            
วว. รังสีร่วมรักษาระบบประสาท 

 
 

อาจารย ์ นพ.ธีรพล ปัญญาปิง พ.บ.วว. รังสีวทิยาทัว่ไป,              
วว. ภาพวนิิจฉยัระบบประสาท 

 
 

อาจารย ์ พญ.นิธิมา ศกัด์ิโสภาวิวฒัน ์ พ.บ.,วว. รังสีวทิยาวนิิจฉยั     
อาจารย ์ พญ.ดวงกมล  ประพฤติธรรม พ.บ.,วว. รังสีวทิยาทัว่ไป 

วว. ภาพวนิิจฉยัชั้นสูง 
 

 

อาจารย ์ พญ. นิชนนัท ์เรืองวฒันไพศาล พ.บ.วว. รังสีวทิยาวนิิจฉยั   
อาจารย ์ พญ.ธรินทร ตรีสิทธ์ิ   พ.บ.,วว. รังสีวทิยาวนิิจฉยั             

วว. รังสีร่วมรักษาของล าตวั 
 

 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ พญ.นิยตา  จิตรภาษย ์ พ.บ.,วว. รังสีวทิยาวนิิจฉยั 
วว. ภาพวนิิจฉยัชั้นสูง 

 
 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ นพ.ชยั กอบกิจสุขสกลุ พ.บ.,วว. รังสีวทิยาวนิิจฉยั            
วว. รังสีร่วมรักษาระบบประสาท 

 
 

อาจารย ์ พญ. อรนนัท ์ไตรตานนท ์ พ.บ.วว. รังสีวทิยาวนิิจฉยั             
วว. ภาพวนิิจฉยัระบบประสาท 

 
 

อาจารย ์ พญ.พรพรรณ วบุิลผลประเสริฐ พ.บ.,วว.รังสีวทิยาวนิิจฉยั 
วว. ภาพวนิิจฉยัชั้นสูง 
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ต าแหน่งทาง
วชิาการ 

ช่ือ-สกลุ 
คุณวุฒิ  

(ระบุสาขาทีไ่ด้รับ) 
เตม็เวลา 

บาง
เวลา 

อาจารย ์ นพ.ธรรมนูญ เรืองชยัจตุพร พ.บ.,วว. รังสีวทิยาวนิิจฉยั   
อาจารย ์ นพ.ชินรัตน์ บวังาม พ.บ.,วว. รังสีวทิยาทัว่ไป               

วว. รังสีร่วมรักษาของล าตวั 
 

 

อาจารย ์ พญ. พชัลิน พาทพทุธิพงศ ์ พ.บ.วว. รังสีวทิยาวนิิจฉยั            
วว. ภาพวนิิจฉยัระบบประสาท 

 
 

อาจารย ์ นพ. ประมาณ เฟ่ืองฟ้า พ.บ.,วว. รังสีวทิยาวนิิจฉยั,   
วว. ภาพวนิิจฉยัชั้นสูง 

 
 

อาจารย ์ นพ. ปิยพล ช้ีเจริญ พ.บ.วว. รังสีวทิยาวนิิจฉยั            
วว. ภาพวนิิจฉยัระบบประสาท 

 
 

อาจารย ์ พญ. ศศิประภา รงคท์อง พ.บ.,วว. รังสีวทิยาวนิิจฉยั,   
วว. ภาพวนิิจฉยัชั้นสูง 

 
 

อาจารย ์ พญ. พินพร เจนจิตรานนัท ์ พ.บ.,วว. รังสีวทิยาวนิิจฉยั,   
วว. ภาพวนิิจฉยัชั้นสูง 

 
 

อาจารย ์ พญ. ธิติพร ชุณหสวสัดิกลุ พ.บ.,วว.รังสีวทิยาวนิิจฉยั                 
อาจารย ์ นพ. ศิโรช วงศไ์วศยวรรณ พ.บ.,วว. รังสีวทิยาวนิิจฉยั,   

วว. ภาพวนิิจฉยัชั้นสูง 
 

 

อาจารย ์ พญ. ทิพารมณ์ สนัน่เมือง พ.บ.,วว. รังสีวทิยาวนิิจฉยั  
วว. ภาพวนิิจฉยัระบบประสาท 

 
 

อาจารย ์ พญ. ศรัณยธ์ร ลาภกิตติโชติ พ.บ.,วว. รังสีวทิยาทัว่ไป   
อาจารย ์ พญ. อภิชญา ศรีปรัชญากลุ พ.บ.,วว. รังสีวทิยาทัว่ไป 

วว. ภาพวนิิจฉยัชั้นสูง 
 

 

อาจารย ์ นพ. มงักร อภิรักษก์านต ์ พ.บ.,วว. รังสีวทิยาทัว่ไป 
วว. รังสีร่วมรักษาระบบประสาท 

 
 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ พ.ท.น.พ.ธิติ สวา่งศิลป์ พ.บ.,วว. รังสีรักษา   
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ พญ.พฒิุพรรณ พวัทวพีงศ ์ พ.บ.,วว. รังสีรักษา   
อาจารย ์ พญ.ชุลีพร เจียรพินิจนนัท ์ พ.บ.,วว. รังสีรักษาและมะเร็ง

วทิยา 
 

 

อาจารย ์ พญ. กีรติกานต ์บุญญาวรรณ พ.บ.,วว. รังสีรักษาและมะเร็ง
วทิยา 

 
 

อาจารย ์ นพ.รว ีเรืองกาญจนเศรษฐ พ.บ.,วว. รังสีรักษาและมะเร็ง
วทิยา 

 
 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ นพ. จิรวฒัน์ อุตตมะกลุ พ.บ.,วว. รังสีวทิยาทัว่ไป   
อาจารย ์ พญ.วชิชนา จ ารูญรัตน์ พ.บ.,วว.เวชศาสตร์นิวเคลียร์   
อาจารย ์ พญ.อาภากร โฆษิตวฒันฤกษ ์ พ.บ.,วว. เวชศาสตร์นิวเคลียร์   
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แผนการด าเนินการบริหารจัดการหลกัสูตรฝึกอบรมฯ 
 

การบริหารจดัการฝึกอบรม ช่องทาง เวลา ผู้รับผดิชอบ 
1. น าปัจจยัภายนอก: ความ
คาดหวงับณัฑิต ผูใ้ชบ้ณัฑิตจาก
ผลการประเมิน กฎระเบียบ 
กฎหมาย เศรษฐกิจสังคม  
ปัจจยัภายใน: นโยบายภาค, 
ทรัพยากร ยทุธศาสตร์ 
คณะฯ 
  

ประชุมราชวทิยาลยั 
ประชุมการศึกษาหลงั
ปริญญาคณะฯ 
ประชุมร่วมกบั
กรรมการบริหาร
ภาควชิาฯ 
ประชุมร่วมกบัทีม
การศึกษาของ
ภาควชิาฯ 

มี.ค. ผูช่้วยหวัหนา้ภาคฝ่าย
การศึกษา 
ประธานหลกัสูตรการ
ฝึกอบรม 
กรรมการบริหารหลกัสูตรฯ
ท่ีไดรั้บการแต่งตั้งเป็นผู ้
ประสานงานกบัหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง 

2. ด าเนินการตามกลยทุธ์ทาง
การศึกษา 

ประชุมร่วมกบัทีม
การศึกษาภาควชิาฯ 

ทุก 1 
เดือน 

ผูช่้วยหวัหนา้ภาคฝ่าย
การศึกษา 
ประธานหลกัสูตรการ
ฝึกอบรม 
คณะกรรมการบริหาร
หลกัสูตรฯ 

3. กระบวนการท างาน 
3.1  หลกัสูตร 
3.1.1 ออกแบบและปรับปรุง
หลกัสูตรโดยใชห้ลกัสูตรท่ี
ปรับปรุงจากราชวทิยาลยัฯ เป็น
กรอบ 

ประชุมกรรมการ
การศึกษาหลงั
ปริญญา  
ประชุมร่วมกบัทีม
การศึกษาภาควชิาฯ 

เม.ย. 
 

คณะกรรมการบริหาร
หลกัสูตรฯ (กลุ่ม Designer)  

3.1.2 น าเสนอในท่ีประชุมภาค
เพื่อรับการรับรองหลกัสูตรและ
รับความคิดเห็นจากอาจารยแ์ละ
แพทยป์ระจ าบา้น 

ประชุมร่วมกบั
อาจารยใ์นภาควชิาฯ 
ประชุมร่วมกบัแพทย์
ประจ าบา้น 

พ.ค. ผูช่้วยหวัหนา้ภาคฝ่าย
การศึกษาหรือประธาน
หลกัสูตร 

3.2  การรับสมคัรแพทยป์ระจ า
บา้น 
3.2.1 ทบทวนเกณฑก์ารสมคัร
และคดัเลือกแพทยป์ระจ าบา้น
ของภาควชิาฯ 

ประชุมร่วมกบัทีม
การศึกษาภาควชิาฯ 

ก.ย. คณะกรรมการบริหาร
หลกัสูตรฯ (กลุ่ม Designer) 
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การบริหารจดัการฝึกอบรม ช่องทาง เวลา ผู้รับผดิชอบ 
3.2.2 ด าเนินการประกาศรับ
สมคัรทาง website โดยก าหนด
กรอบเวลาและคุณสมบติัตาม
ราชวทิยาลยัและแพทยสภา
ก าหนด 

Website แพทยสภา
และราชวทิยาลยั 
Website ภาควชิาฯ 
การสัมภาษณ์ 

ต.ค. เจา้หนา้ท่ีธุรการการศึกษา 

3.2.3 ด าเนินการสัมภาษณ์และ
ประกาศรับรองผูไ้ดรั้บการ
คดัเลือก โดยส่งผลท่ีราช
วทิยาลยัและการศึกษาหลงั
ปริญญาคณะ 

 พ.ย. กรรมการสัมภาษณ์ 

3.3  การจดัการเรียนการสอน 
3.3.1 ภาคทฤษฎี เน้ือหากรอบ
ตามราชวทิยาลยั 
3.3.2 ภาคปฏิบติั เน้ือหากรอบ
ตามราชวทิยาลยั 
3.3.2.1 การจดัตาราง Rotation          
3.3.2.2 การจดั Academic 
Activity 
3.3.2.3 การจดัตาราง ER 
minicourse 
3.3.2.4 การจดั Basic 
Ultrasound 
3.3.2.5 การจดัตาราง Elective  
3.3.2.6 การจบัคู่วจิยั 
3.3.2.7 การก าหนดวนัน าเสนอ
ผลงานวจิยั 

ประชุมกรรมการ
ศึกษาหลงัปริญญา 
ประชุมร่วมกบัทีม
การศึกษาภาควชิาฯ 

พ.ย. 
เม.ย. 
พ.ค. 
พ.ค. 
ก.พ. 
ก.ค. 
ก.ค. 

คณะกรรมการบริหาร
หลกัสูตรฯ (กลุ่ม Schedule)  
และแพทยป์ระจ าบา้น 
 
 
หวัหนา้หน่วย ER 
หวัหนา้หน่วย Abdomen 
กลุ่ม Schedule 
กลุ่ม Schedule 
กลุ่ม Schedule และทีมวจิยั 

3.4  การประเมินผล 
3.4.1 Formative Evaluation 
(MCQ, Short report และ Oral) 
3.4.1.1 ก าหนดวนัสอบ 
3.4.1.2 ขอขอ้สอบ 

ประชุมร่วมกบัทีม
การศึกษาภาควชิาฯ 

มิ.ย. 
ธ.ค.-
ม.ค. 
ก.พ.-
มี.ค. 

คณะกรรมการบริหาร
หลกัสูตรฯ (กลุ่ม 
Evaluation) 
คณาจารย ์และเจา้หนา้ท่ี 
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การบริหารจดัการฝึกอบรม ช่องทาง เวลา ผู้รับผดิชอบ 
3.4.1.3 ด าเนินการสอบ 
3.4.1.4 พิจารณาผลสอบและ
ใหข้อ้มูลป้อนกลบั 

มี.ค.-
เม.ย. 

3.4.2 Summative Evaluation 
3.4.2.1 สอบ Physics 
3.4.2.2 สอบ Radiobiology 
3.4.2.3 สอบวฒิุบตัรแสดง
ความรู้ความช านาญในการ
ประกอบวชิาชีพเวชกรรม 

ประชุมจากราช
วทิยาลยั 

ต.ค. 
ม.ค. 
พ.ค.– 
มิ.ย. 

อฝส.ราชวทิยาลยั 

3.4.3 ภาคปฏิบติั 
3.4.3.1 โดยแพทยป์ระจ าบา้น
ตอ้งรับการประเมินเม่ือจบแต่
ละ Rotation 
3.4.3.2 รวบรวมสรุป EPA, 
Competency, Milestones และ
ส่งอาจารยท่ี์ปรึกษาประจ าชั้นปี 
ทุก 3 เดือน 
3.4.3.3 รวบรวมผลและ
รายงานประธานหลกัสูตรทุก 6 
เดือน 
3.4.3.4 ติดตามก ากบัดูแลให้
เป็นไปตามเกณฑ์ 

ประเมินผล Online 
แบบประเมิน EPA, 
Milestones และ 
logbook  
ประชุมร่วมกบัทีม
การศึกษาภาควชิาฯ 

ทุก 3 
เดือน 

คณาจารย ์
เจา้หนา้ท่ีฝ่ายการศึกษา 
คณะกรรมการบริหาร
หลกัสูตรฯ  
อาจารยท่ี์ปรึกษา 

3.4.4 ประเมินหลกัสูตร โดย 
3.4.4.1 แพทยป์ระจ าบา้นทุก
ชั้นปี 
3.4.4.2 อาจารย ์
3.4.4.3 ผูส้ าเร็จการฝึกอบรม 
3.4.4.4 ผูใ้ชบ้ณัฑิต 
3.4.4.5 ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย
หลกั 
 

ประเมินผล Online 
ประเมินผล Online 
ประเมินผล Online 
แบบประเมินผลจาก
การศึกษาหลงั
ปริญญาคณะ 

ทุก 1 ปี เจา้หนา้ท่ีฝ่ายการศึกษาภาค
ฯ 
เจา้หนา้ท่ีการศึกษาหลงั
ปริญญาคณะฯ 
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การบริหารจดัการฝึกอบรม ช่องทาง เวลา ผู้รับผดิชอบ 
3.4.5 ประเมินอาจารย ์โดย
แพทยป์ระจ าบา้น เม่ือจบแต่ละ 
Rotation  

ประเมินผล Online 
 

ทุก 
Rotation 

เจา้หนา้ท่ีฝ่ายการศึกษาภาค
ฯ 
คณะกรรมการบริหาร
หลกัสูตรฯ 

3.4.6 รวบรวมผลและรายงาน
อาจารย ์

ประชุมร่วมกบัทีม
การศึกษาภาควชิาฯ 

ทุก 6 
เดือน 

คณะกรรมการบริหาร
หลกัสูตรฯ (กลุ่ม QA) 

4. วเิคราะห์ และการ
ประมวลผล 
สรุปรายงานผล EPA, 
Competency, Milestones 
น าเสนอในท่ีประชุมภาควชิาฯ 

ประชุมภาควชิาฯ ทุก 6 
เดือน 

อาจารยท่ี์ปรึกษา 

5. สรุปผลการด าเนินงานดา้น
การศึกษาเขา้ท่ีประชุมภาควชิา
ฯ 

ประชุมภาควชิาฯ 
สัมมนาภาควชิาฯ 

ทุก 1 ปี คณะกรรมการบริหาร
หลกัสูตรฯ,คณาจารย ์และ
เจา้หนา้ท่ีฝ่ายการศึกษา 

6. ตรวจเยีย่มสถาบนัสมทบ  ทุก 1 ปี คณะกรรมการบริหาร
หลกัสูตรฯ (กลุ่ม Extra 
curriculum) 
อาจารยห์น่วยท่ีเก่ียวขอ้ง 
เจา้หนา้ท่ีฝ่ายการศึกษา 

7. ปฐมนิเทศแพทยป์ระจ าบา้น
และแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอด 
ก าหนดวนั 
ก าหนดกิจกรรม 
ก าหนดผูรั้บผดิชอบ 

 มิ.ย.-ก.ค. 
 

พ.ค. 
พ.ค. 
พ.ค. 

คณะกรรมการบริหาร
หลกัสูตรฯ คณาจารย ์ 
คณะกรรมการบริหาร
หลกัสูตรฯ (กลุ่ม Designer) 

8. กิจกรรมนอกหลกัสูตร เช่น 
ทศันศึกษา 
9. กิจกรรมร้อยวนัฉนัยงัอยู ่
10. งานสานสัมพนัธ์ประกวด
นาง/นายนพมาศ 
11. กิจกรรมวนัปีใหม่ 
12. งานแสดงราชวทิยาลยัฯ 

 ทุก 1 ปี คณะกรรมการบริหาร
หลกัสูตรฯ (กลุ่ม Extra 
curriculum) และเจา้หนา้ท่ี
ฝ่ายการศึกษา 

 ทุก 1 ปี คณะกรรมการบริหาร
หลกัสูตรฯ (กลุ่ม Extra 
curriculum) 
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การบริหารจดัการฝึกอบรม ช่องทาง เวลา ผู้รับผดิชอบ 
13. กิจกรรมวนัไหวค้รู  ทุก 1ปี คณะกรรมการบริหาร

หลกัสูตรฯ (กลุ่ม Extra 
curriculum) 

 ทุก 1 ปี แพทยป์ระจ าบา้น 
 ทุก 1 ปี แพทยป์ระจ าบา้น 
 ทุก 1 ปี คณะกรรมการบริหาร

หลกัสูตรฯ (กลุ่ม Schedule) 
โดยประสานกบัตาราง ER 
Minicourse 
แพทยป์ระจ าบา้น 
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ภาคผนวก ข  
อาจารย์ 
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อาจารย์ 
รายช่ืออาจารย์หัวหน้าวชิา 
 

ต าแหน่งทาง
วชิาการ 

ช่ือ-สกลุ 
คุณวุฒิ  

(ระบุสาขาทีไ่ด้รับ) 
วชิา 

อาจารย ์ พญ.ธนัวา สุดแสง พ.บ.,วว. รังสีวทิยาทัว่ไป 
อว. ภาพวนิิจฉยัระบบประสาท 

Neuroimaging and head-
neck imaging 

รองศาสตราจารย ์ นพ.สิทธ์ิ  พงษกิ์จการุณ พ.บ.,วว. รังสีวทิยาวนิิจฉยั, 
อว. ภาพวนิิจฉยัชั้นสูง 

Abdominal imaging 

รองศาสตราจารย ์ พญ.ฐิติพร  สุวฒันะพงศ์
เชฏ 

พ.บ.,วว. รังสีวทิยาวนิิจฉยั 
อว. ภาพวนิิจฉยัชั้นสูง 

Thoracic imaging 

รองศาสตราจารย ์ พญ.สุวภิาภรณ์  ศิริพร
พิทกัษ ์

พ.บ.,วว.รังสีวทิยาทัว่ไป 
อว. ภาพวนิิจฉยัชั้นสูง 

Cardiovascular imaging 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ พญ.นิยตา  จิตรภาษย ์ พ.บ.,วว. รังสีวทิยาวนิิจฉยั 
วว. ภาพวนิิจฉยัชั้นสูง 

Musculoskeletal imaging 

อาจารย ์ พญ.นิชนนัท ์เรืองวฒัน
ไพศาล 

พ.บ.วว. รังสีวทิยาวนิิจฉยั Pediatric imaging 

รองศาสตราจารย ์ พญ.ชลทิพย ์ วรัิตกพนัธ์ พ.บ.,วว.รังสีวทิยาทัว่ไป  
อว. ภาพวนิิจฉยัชั้นสูง 

Breast imaging 

อาจารย ์ พญ.นิธิมา ศกัด์ิโสภา
ววิฒัน์ 

พ.บ.,วว. รังสีวทิยาวนิิจฉยั   Emergency imaging 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ นพ.ธนพงศ ์พนัธ์ุพิกลุ พ.บ.,วว.รังสีวทิยาวนิิจฉยั              
วว. รังสีร่วมรักษาของล าตวั 

Interventional radiology 

อาจารย ์ นพ.เอกฉตัร ฉนัธนาภคั พ.บ.,วว. รังสีวทิยาวนิิจฉยั            
วว. รังสีร่วมรักษาระบบ
ประสาท 

Interventional 
neuroradiology 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ พญ. ชนิกา ศรีธรา พ.บ.,วว. เวชศาสตร์นิวเคลียร์ 
M.Sc. (Medical 
Epidemiology) 
M.Sc. (Nuclear Medicine) 

เวชศาสตร์นิวเคลียร์ 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ พญ.ชมพร สีตะธนี พ.บ.,วว. รังสีรักษา Oncologic imaging 
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รายช่ืออาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม 
 
ต าแหน่งทาง
วชิาการ 

ช่ือ-สกลุ 
คุณวุฒิ  

(ระบุสาขาทีไ่ด้รับ) 
วชิา 

อาจารย ์ พญ.ธนัวา สุดแสง พ.บ.,วว. รังสีวทิยาทัว่ไป 
อว. ภาพวนิิจฉยัระบบประสาท 

Neuroimaging and head-
neck imaging 

ผูช่้วย
ศาสตราจารย ์ 

พญ.วบูิลย ์ สุริยจกัรยทุธนา  พ.บ.วว. รังสีวทิยาทัว่ไป 
อว. ภาพวนิิจฉยัระบบประสาท 

Neuroimaging and head-
neck imaging 

อาจารย ์ พญ.พชัลิน พาทพทุธิพงศ ์ พ.บ.วว.รังสีวทิยาวนิิจฉยั            
วว. ภาพวนิิจฉยัระบบประสาท 

Neuroimaging and head-
neck imaging 

อาจารย ์ นพ.ธีรพล ปัญญาปิง พ.บ.วว. รังสีวทิยาทัว่ไป,              
วว. ภาพวนิิจฉยัระบบประสาท 
 

Neuroimaging and head-
neck imaging 

อาจารย ์ พญ. อรนนัท ์ไตรตานนท ์ พ.บ.วว. รังสีวทิยาวนิิจฉยั             
วว. ภาพวนิิจฉยัระบบประสาท 

Neuroimaging and head-
neck imaging 

อาจารย ์ พญ. ทิพารมณ์ สนัน่เมือง พ.บ.,วว. รังสีวทิยาวนิิจฉยั  
วว. ภาพวนิิจฉยัระบบประสาท 

Neuroimaging and head-
neck imaging 

อาจารย ์ นพ. ปิยพล ช้ีเจริญ  พ.บ.วว. รังสีวทิยาวนิิจฉยั 
วว. ภาพวนิิจฉยัระบบประสาท 

Neuroimaging and head-
neck imaging 

รอง
ศาสตราจารย ์

นพ.สิทธ์ิ  พงษกิ์จการุณ พ.บ.,วว. รังสีวทิยาวนิิจฉยั, 
อว. ภาพวนิิจฉยัชั้นสูง 

Abdominal imaging 

รอง
ศาสตราจารย ์

พญ.จนัทร์จิรา  ชชัวาลา พ.บ.,วว.รังสีวทิยาวนิิจฉยั 
อว. ภาพวนิิจฉยัชั้นสูง 

Abdominal imaging 

อาจารย ์ พญ.เสาวณีย ์ ศรีรัตนพงษ ์ พบ.,วว. รังสีวทิยาทัว่ไป Abdominal imaging 
อาจารย ์ พญ.เพญ็อ าไพ  ตนันาภยั พ.บ.,วว. รังสีวทิยาทัว่ไป 

วว. ภาพวนิิจฉยัชั้นสูง 
Abdominal imaging 

อาจารย ์ พญ.ดวงกมล  ประพฤติ
ธรรม 

พ.บ.,วว. รังสีวทิยาทัว่ไป 
วว. ภาพวนิิจฉยัชั้นสูง 

Abdominal imaging 

อาจารย ์ พญ.พรพรรณ วบุิลผล
ประเสริฐ 

พ.บ.,วว.รังสีวทิยาวนิิจฉยั 
วว. ภาพวนิิจฉยัชั้นสูง 

Abdominal imaging 

อาจารย ์ พญ. ศศิประภา รงคท์อง   พ.บ.,วว. รังสีวทิยาวนิิจฉยั,   
วว. ภาพวนิิจฉยัชั้นสูง 

Abdominal imaging 

รอง
ศาสตราจารย ์

พญ.ฐิติพร  สุวฒันะพงศ์
เชฏ 

พ.บ.,วว. รังสีวทิยาวนิิจฉยั 
อว. ภาพวนิิจฉยัชั้นสูง 

Thoracic imaging 

อาจารย ์ นพ.วราวฒิุ  สุขเกษม พ.บ.,วว. รังสีวทิยาวนิิจฉยั 
วว. ภาพวนิิจฉยัชั้นสูง 

Thoracic imaging 
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ต าแหน่งทาง
วชิาการ 

ช่ือ-สกลุ 
คุณวุฒิ  

(ระบุสาขาทีไ่ด้รับ) 
วชิา 

อาจารย ์ พญ. ชญานิน นิติวรางกรู พ.บ.,วว. รังสีวทิยาวนิิจฉยั,   
วว. ภาพวนิิจฉยัชั้นสูง 

Thoracic imaging 

รอง
ศาสตราจารย ์

พญ.สุวภิาภรณ์  ศิริพร
พิทกัษ ์

พ.บ.,วว.รังสีวทิยาทัว่ไป 
อว. ภาพวนิิจฉยัชั้นสูง 

Cardiovascular imaging 

รอง
ศาสตราจารย ์

นพ.สุทธิพงษ ์ จงจิระศิริ พ.บ.,วว.รังสีวทิยาวนิิจฉยั  
อว. ภาพวนิิจฉยัชั้นสูง 

Cardiovascular imaging  

อาจารย ์ พญ. อภิชญา ศรีปรัชญากลุ พ.บ.,วว. รังสีวทิยาทัว่ไป 
วว. ภาพวนิิจฉยัชั้นสูง 

Cardiovascular imaging 

ผูช่้วย
ศาสตราจารย ์

พญ.นิยตา  จิตรภาษย ์ พ.บ.,วว. รังสีวทิยาวนิิจฉยั 
วว. ภาพวนิิจฉยัชั้นสูง 

Musculoskeletal imaging 

ศาสตราจารย ์ พญ.สุภนีวรรณ เชาวว์ศิิษฐ พบ.,วว. สาขารังสีวทิยาทัว่ไป   
 Certificate in Musculoskeletal 
Imaging and Research 

Musculoskeletal imaging 

ผูช่้วย
ศาสตราจารย ์

พญ.วราพฒัน์  วริะยะวานิช พ.บ.,วว. รังสีวทิยาวนิิจฉยั,   
วว. ภาพวนิิจฉยัชั้นสูง 

Musculoskeletal imaging 

อาจารย ์ นพ. ประมาณ เฟ่ืองฟ้า  พ.บ.,วว. รังสีวทิยาวนิิจฉยั,   
วว. ภาพวนิิจฉยัชั้นสูง 

Musculoskeletal imaging 

อาจารย ์ นพ. ธรรมนูญ เรืองชยัจตุ
พร 

พ.บ.,วว. รังสีวทิยาวนิิจฉยั Musculoskeletal imaging 

อาจารย ์ พญ.นิชนนัท ์เรืองวฒัน
ไพศาล 

พ.บ.วว. รังสีวทิยาวนิิจฉยั Pediatric imaging 

อาจารย ์ พญ. ธิติพร ชุณหสวสัดิกลุ พ.บ.,วว.รังสีวทิยาวนิิจฉยั   Pediatric imaging 
รอง
ศาสตราจารย ์

พญ.ชลทิพย ์ วรัิตกพนัธ์ พ.บ.,วว.รังสีวทิยาทัว่ไป  
อว. ภาพวนิิจฉยัชั้นสูง 

Breast imaging 

อาจารย ์ พญ. ศรัณยธ์ร ลาภกิตติโชติ พ.บ.,วว. รังสีวทิยาทัว่ไป Breast imaging  
อาจารย ์ พญ.นิธิมา ศกัด์ิโสภาวิวฒัน์ พ.บ.,วว. รังสีวทิยาวนิิจฉยั   Emergency imaging 
อาจารย ์ พญ. พินพร เจนจิตรานนัท ์ พ.บ.,วว. รังสีวทิยาวนิิจฉยั,   

วว. ภาพวนิิจฉยัชั้นสูง 
Emergency imaging 

อาจารย ์ นพ. ศิโรช วงศไ์วศยวรรณ พ.บ.,วว. รังสีวทิยาวนิิจฉยั,   
วว. ภาพวนิิจฉยัชั้นสูง 

Emergency imaging 

ผูช่้วย
ศาสตราจารย ์

นพ.ธนพงศ ์พนัธ์ุพิกลุ พ.บ.,วว.รังสีวทิยาวนิิจฉยั              
วว. รังสีร่วมรักษาของล าตวั 

Interventional radiology 

รอง
ศาสตราจารย ์ 

พญ.เจียมจิตร ตปนียากร พ.บ.,วว. รังสีวทิยาทัว่ไป   
อว. รังสีร่วมรักษาของล าตวั 

Interventional radiology   
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ต าแหน่งทาง
วชิาการ 

ช่ือ-สกลุ 
คุณวุฒิ  

(ระบุสาขาทีไ่ด้รับ) 
วชิา 

อาจารย ์ นพ.บรรจงศกัด์ิ เวชศาสตร์ พ.บ.,วว.รังสีวทิยาทัว่ไป                
วว. รังสีร่วมรักษาของล าตวั 

Interventional radiology   

อาจารย ์ พญ.ธรินทร ตรีสิทธ์ิ พ.บ.,วว.รังสีวทิยาวนิิจฉยั             
วว. รังสีร่วมรักษาของล าตวั 

Interventional radiology   

อาจารย ์ นพ.ชินรัตน์ บวังาม พ.บ.,วว.รังสีวทิยาทัว่ไป               
วว. รังสีร่วมรักษาของล าตวั 

Interventional radiology   

อาจารย ์ พญ.อรพิณ ชาญสนัติ พ.บ.,วว.รังสีวทิยาทัว่ไป               
วว. รังสีร่วมรักษาของล าตวั 

Interventional radiology   

อาจารย ์ นพ.เอกฉตัร ฉนัธนาภคั พ.บ.,วว. รังสีวทิยาวนิิจฉยั            
วว. รังสีร่วมรักษาระบบประสาท 

Interventional 
neuroradiology 

ศาสตราจารย ์ พญ.ศิรินธรา สิงหรา ณ 
อยธุยา 

พ.บ.,วว. รังสีวทิยาวนิิจฉยั            
อว. รังสีร่วมรักษาระบบประสาท 
อว. ภาพวนิิจฉยัระบบประสาท 

Interventional 
neuroradiology 

ผูช่้วย
ศาสตราจารย ์

นพ.ปกรณ์ เจียระคงมัน่  พ.บ.,วว. รังสีวทิยาวนิิจฉยั          
อว. รังสีร่วมรักษาระบบประสาท 

Interventional 
neuroradiology 

ผูช่้วย
ศาสตราจารย ์ 

นพ.ชยั กอบกิจสุขสกลุ พ.บ.,วว. รังสีวทิยาวนิิจฉยั            
วว. รังสีร่วมรักษาระบบประสาท 

Interventional 
neuroradiology 

อาจารย ์ นพ. มงักร อภิรักษก์านต ์ พ.บ.,วว. รังสีวทิยาทัว่ไป 
วว. รังสีร่วมรักษาระบบประสาท 

Interventional 
neuroradiology 

ผูช่้วย
ศาสตราจารย ์

พญ. ชนิกา ศรีธรา พ.บ.,วว. เวชศาสตร์นิวเคลียร์ 
M.Sc. (Medical Epidemiology) 
M.Sc. (Nuclear Medicine) 

เวชศาสตร์นิวเคลียร์ 

ผูช่้วย
ศาสตราจารย ์

นพ. จิรวฒัน์ อุตตมะกลุ พ.บ.,วว. รังสีวทิยาทัว่ไป เวชศาสตร์นิวเคลียร์ 

ผูช่้วย
ศาสตราจารย ์ 

พญ.วชิชนา จ ารูญรัตน์ พ.บ.,วว. เวชศาสตร์นิวเคลียร์ เวชศาสตร์นิวเคลียร์ 

อาจารย ์ พญ.อาภากร โฆษิตวฒัน
ฤกษ ์

พ.บ.,วว. เวชศาสตร์นิวเคลียร์ เวชศาสตร์นิวเคลียร์ 

อาจารย ์ อ.พญ.คนึงนิจ ธรรมนิรัต พ.บ.,วว. เวชศาสตร์นิวเคลียร์ เวชศาสตร์นิวเคลียร์ 
อาจารย ์ อ.ยชญ ์อนงคพ์รยศกลุ พ.บ.,วว. เวชศาสตร์นิวเคลียร์ เวชศาสตร์นิวเคลียร์ 
ผูช่้วย
ศาสตราจารย ์

พญ.ชมพร สีตะธนี พ.บ.,วว. รังสีรักษา Oncologic imaging 

ผูช่้วย
ศาสตราจารย ์

พญ.สมใจ แดงประเสริฐ พ.บ.,วว. รังสีรักษาและ 
เวชศาสตร์นิวเคลียร์ 

Oncologic imaging   
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ต าแหน่งทาง
วชิาการ 

ช่ือ-สกลุ 
คุณวุฒิ  
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พบอาจารย์ที่ปรึกษา

อาจารย์ที่ปรึกษาพบแพทย์ประจ าบ้าน โดยใช้ข้อมูลจาก milestone, log book และผลการประเมินจากแต่ละ 
rotation อย่างน้อยทุก 3 เดือน โดยจัดให้มีการพบอาจารย์ที่ปรึกษาในวันศุกร์ที่ 2 และศุกร์ที่ 4 ของเดือนเวลา 
12:00 – 13:00 น. โดยอาจารย์จะพบแพทย์ประจ าบ้านรายบุคคล เพ่ือ feedback และ reflection และติด
ความก้าวหน้า  ในกรณีที่แพทย์ประจ าบ้านประสบปัญหาหรือวิกฤตทางวิชาชีพ หรือเรื่องอ่ืนๆ สามารถนัดพบ

ขอค าปรึกษาต่ออาจารย์ที่ปรึกษาได้ทันที

อบรม แนะน า เตรียมความพร้อมของอาจารย์ทีป่รึกษา

อาจารย์ที่ปรึกษา ศึกษาข้อมูลของแพทย์ประจ าบ้านในความดูแล

รับสมัครอาจารย์ที่ปรึกษาประจ าชั้นปี
ในแต่ละชั้นปี ควรมีอาจารย์ที่ปรึกษาอย่างน้อย 4 คน 

เพ่ือดูแลแพทย์ประจ าบ้านทั้งชั้นปีและติดตามดูแลตลอด
อย่างน้อย 3 ปีจนจบการฝึกอบรม

อาจารย์ที่ปรึกษาในแต่ละชั้นปีสามารถแบ่งเป็นกลุ่มย่อย 
เพ่ือแต่ละกลุ่มจะได้ดูแลแพทย์ประจ าบ้านได้ทั่วถึง

ระบบการจดัอาจารยท่ี์ปรึกษาและการพบอาจารยท่ี์ปรึกษา 

 

 

  

ประเมินผลการปฏิบัติงานของระบบอาจารย์ทีป่รึกษา

โดยคณะกรรมการการศึกษาใช้ข้อมูลความพึงพอใจของแพทย์ประจ าบ้านและอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือน าข้อมูลที่ได้มา
ปรับปรุงพัฒนาระบบต่อไป

อาจารย์ที่ปรึกษาประมวลผลการพบแพทยป์ระจ าบ้าน
ประมวลผลการติดตามความก้าวหน้าของแพทย์ประจ าบ้านในความดูแลและรายงานผลต่อที่ประชุมคณะกรรมการ

การศึกษา อย่างน้อยทุก 6 เดือน รวมถึงรายงานปัญหาหรือวิกฤตทางวิชาชีพ หรือเรื่องอ่ืนๆ 
ที่เห็นสมควรในทันทีที่สามารถท าได้ 
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ตวัอย่างการจดัการนัดพบอาจารย์ที่ปรึกษา 

 

 

  

• แพทย์ประจ ำบ้ำนปีที่ 1 จ ำนวน 20 คน (R1-R20) 
• อำจำรย์ที่ปรึกษำ 4 คน (T1-T4) 
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แนวทางการจัดสรรภาระงานดูแลงานวจัิยแพทย์ประจ าบ้าน 
 
ทีม่า: การจดัสรรงานวิจยัในกลุ่มแพทยป์ระจ าบา้นในอดีตยงัมีขอ้ควรพฒันาหลายประการ หาก
กระท าไดท้ัว่ถึง เท่าเทียม อาจช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ของแพทยป์ระจ าบา้น และพฒันางานวิจยัใน
กลุ่มอาจารย ์    
 
หลกัการและวตัถุประสงค์: 

1. จดัสรรภาระงานดูแลงานวิจยัให้ทัว่ถึง ในกลุ่มแพทยป์ระจ าบา้น อ ผศ รศ และ ศ ใน
ภาควชิา 

2. จดัสรรภาระดังกล่างให้เท่าเทียมตามเกณฑ์ท่ีตกลงกัน ในกลุ่มอ ผศ รศ และ ศ ใน
ภาควชิา 

3. สนบัสนุนการเสริมสร้างประสิทธิภาพดา้นงานวจิยัในหมู่แพทยป์ระจ าบา้น  
4. เพื่อให้แพทย์ประจ าบ้านเร่ิมงานวิจยัได้เร็วข้ึน มีเวลาศึกษา ค้นควา้ เก็บข้อมูลเพื่อ

งานวจิยัท่ีมีคุณค่ายิง่ข้ึน 
 

เร่ิมใช้: ปีการศึกษา 2556 เป็นตน้ไป   
ค ำว่ำ อ ผศ รศ ศ ในเอกสำรฉบับนีเ้รียกตำมต ำแหน่งวิชำกำร  
 
ผู้เข้าข่าย:  

 แพทยป์ระจ าบา้นรังสีวนิิจฉยั และรังสีวทิยาทัว่ไป  (ไม่รวมแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอด) 
 อาจารย ์(อ) ทั้งภาควชิารังสีวทิยา 
 ผศ รศ ศ ในภาควิชาฯ ท่ีแสดงความจ านงเขา้ร่วมการจดัสรรภาระงานดูแลวิจยัแพทยป์ระจ า

บา้น 
 

หลกัเกณฑ์และวธีิการ:  
1. ช่วงเวลาของการจดัสรรภาระงานน้ี คือ 1-31 กรกฎาคม ของทุกปี 
2. แพทย์ท่ีไม่เข้าข่ายในการได้รับการจดัสรรภาระงานวิจัยร่วมกับแพทย์ประจ าบ้าน 

ประกอบดว้ย 
a. อ ท่ีมีก าหนดลาศึกษาต่อยงัต่างประเทศ ลาคลอด ลาบวช เป็นระยะเวลานาน 6 เดือน

ข้ึนไป โดยมีก าหนดเดินทาง/ลา ตั้งแต่ 1 ก.ค. จนถึง 31 ธ.ค. ของปีท่ีจดัสรรภาระงาน  
b. อ ท่ีก าลงัอยู่ในช่วงลาศึกษาต่อต่างประเทศ ลาคลอด ลาบวช ในช่วงท่ีมีการจดัสรร

ภาระงานน้ี และมีก าหนดกลบัมาปฏิบติังานหลงั 31 ธ.ค. ของปีท่ีจดัสรรภาระงาน 
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c. ผศ รศ และ ศ ท่ีไม่แสดงความจ านงเป็นลายลกัษณ์อกัษรในเวลาท่ีก าหนด ในการ
จดัสรรภาระงานน้ี  

d. อ ท่ีมีต าแหน่งบริหารเป็นหัวหน้าสาขารังสีรักษา รังสีวินิจฉัย เวชศาสตร์นิวเคลียร์ 
รังสีร่วมรักษาระบบประสาท หัวหน้าภาควิชา หรือมีต าแหน่งบริหารของคณะฯ/มหาวิทยาลยัท่ี
เทียบเท่าหวัหนา้ภาควชิา ยกเวน้วา่จะแสดงความจ านงเป็นลายลกัษณ์อกัษรในเวลาท่ีก าหนด  

e. อ ผศ รศ ศ ท่ีมี PA งานวิจยั นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 10% ของงานทั้งหมด  ยกเวน้ว่าจะ
แสดงความจ านงเป็นลายลกัษณ์อกัษรในเวลาท่ีก าหนด  

f. อ ผศ รศ ศ ท่ีมีต าแหน่งเป็นอาจารยพ์ิเศษของคณะฯ  
g. อ ผศ รศ ศ ท่ีจะเกษียณในปีการศึกษาท่ีไดรั้บการจดัสรรแพทยป์ระจ าบา้น  

3. ช่วงเวลาของการแจง้ความจ านง เขา้ร่วมการจดัสรรภาระงานน้ี คือ 1-30 มิถุนายน ของ
ทุกปี  

a. ส าหรับ ผศ รศ และ ศ, และ อ ในหวัขอ้ 2c, 2d 
b. แจง้ความจ านงเป็นลายลกัษณ์อักษร (อีเมล์หรือหนงัสือราชการ จ่าหน้าถึง หัวหน้า

ฝ่ายวจิยัและหวัหนา้ฝ่ายการศึกษาของภาคฯ) 
c. ขอให้ระบุจ านวนภาระงานดูแลวิจยั เป็นจ านวนของแพทยป์ระจ าบา้นสูงสุดไม่เกิน 

2 คนต่อปี (เลือกไดว้่าจะมี 1 หรือ 2) หรือ ณ เวลาใดเวลาหน่ึงมีแพทยป์ระจ าบา้นในความดูแลไม่
เกิน 3  คน (หลกัสูตร 3 ปี) 

d. ผูท่ี้ไม่แจง้ความจ านงภายในเวลาท่ีก าหนดถือวา่สละสิทธ์ิการจดัสรรของปีการศึกษา
นั้นๆ 

e. ส าหรับ อ ถือวา่เป็นภาระงาน และให้มีจ านวนของแพทยป์ระจ าบา้น 1 คนต่อปี โดย
ไม่เกิน 2 คนต่อปี (สูงสุด 2 คนโดยการจดัสรรหมุนวนเป็นวง) หรือ ณ เวลาใดเวลาหน่ึงมีแพทย์
ประจ าบา้นในความดูแลไม่เกิน 3 คน (หลกัสูตร 3 ปี) 

f. แจง้ความจ านงเป็นลายลกัษณ์อกัษร (อีเมล์หรือหนงัสือราชการ จ่าหน้าถึง หัวหน้า
ฝ่ายวจิยัและหวัหนา้ฝ่ายการศึกษาของภาคฯ)  

g. ระบุวา่ตอ้งการมีแพทยป์ระจ าบา้นร่วมวิจยั 1 หรือ 2 คน หรือ ณ เวลาใดเวลาหน่ึงมี
แพทยป์ระจ าบา้นในความดูแลไม่เกิน 3 คน (หลกัสูตร 3 ปี) 

4. จบัคู่แพทยป์ระจ าบ้าน กับ กลุ่ม อ ผศ รศ ศ ท่ีแสดงความจ านงฯ โดยเรียงล าดับใช้
เกณฑต่์อไปน้ี 

a. แพทยป์ระจ าบา้นเรียงรายช่ือภาษาไทย โดยใชช่ื้อจริง ก ไปถึง ฮ ตามพจนานุกรม
ราชบณัฑิตยสถาน 

b. อ ก่อน ผศ ก่อน รศ ก่อน ศ 
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c. ในกลุ่มของ อ ผศ รศ และ ศ ด้วยกันเอง ให้เรียงล าดับโดยใช้ วนับรรจุเข้าใน
สังกดัร.พ.รามาธิบดี โดยเรียงจากวนับรรจุท่ีเก่ากว่าก่อน (อยู่ในต าแหน่งวิชาการนั้นมานานกว่า) 
หากวนับรรจุวนัเดียวกนั ให้เรียงล าดบัจากอายุจริงท่ีปรากฎในบตัรประชาชนท่ีมากกว่าก่อน (ปี/
เดือน/วนั  อายมุากกวา่อยูใ่นคิวก่อน) 

d. การจดัสรรเป็นการหมุนวนกนัโดยรวม 
i. แพทยป์ระจ าบา้นทุกคนเป็น 1 วง  

ii. อ ผศ รศ และ ศ รวมกนัเป็น 1 วง  
iii. เม่ือวนครบวงแลว้จึงจะเร่ิมยอ้นกลบัมาท่ีคนเดิมอีกคร้ังหน่ึง 

1. อ ใหว้นไดมี้แพทยป์ระจ าบา้นในความดูแลสูงสุด 2 คนต่อปี 
2. ผศ รศ ศ ให้วนได้มีีแพทย์ประจ าบ้านในความดูแลสูงสุด 2 คนต่อปี 

ตามท่ียืน่แสดงความจ านงไว ้
3. อ ผศ รศ ศ มีแพทย์ประจ าบ้านร่วมวิจัยไม่ เกิน  3  คน ในรอบ 3 ปี

การศึกษา 
e. การจดัสรรคร้ังใหม่ในเดือน ก.ค. ปีถดัไป 

i. ก็ยงัใช้วงเดิม คิวถดัไปของปีก่อนถือเป็นคิวแรกท่ีจะไดรั้บการจดัสรรในปี
ปัจจุบนั 

ii. แต่จะมีการถอนช่ือ เติมช่ือ อ ผศ รศ ศ  ตามเกณฑ์ท่ีระบุไวข้้างต้น และ
ดา้นล่างน้ี โดย 

1. อ ผศ รศ ศ ท่ีไม่เขา้เกณฑ ์จะถอนออกจากวง 
2. อ ผศ รศ ศ ท่ีเขา้เกณฑ์มาเพิ่มในวง จะเพิ่มแทรกเขา้ไปอยู่ในส่วนต่างๆ 

ของวง โดยใชเ้กณฑ์ 4b และ 4c และนบัเป็นส่วนหน่ึงของวงเดิมไป (การแทรกเพิ่มเขา้มาจะไม่เขา้
มาเป็นกระจุก และไม่ไดแ้ปลว่าแทรกเขา้มาใหม่จะไดรั้บการจดัสรรก่อนคนท่ีอยูใ่นวงเดิมมาก่อน 
ยงัตอ้งเคารพคิวเดิมเป็นส าคญั หากการแทรกเขา้มาเพิ่มแลว้ช่ือนั้นเพิ่งจะเลยการจดัสรรไปแล้วก็
ตอ้งรอใหว้กกลบัมาใหม่ ไม่ไดห้มายความวา่จะไดจ้ดัสรรในทนัทีท่ีช่ือแทรกเขา้มา ) 

3. การเพิ่มหรือลดจ านวนแพทยป์ระจ าบ้านจะเป็นการเปล่ียน upper limit 
ใหโ้ดยท่ี ล าดบัในคิวไม่เปล่ียนแปลง 

iii. ขอ้ยกเวน้สองกรณีท่ีจะมีการกระโดดขา้มคิว คือ แพทยป์ระจ าบา้นลาออก (ดู
ขอ้ 5) และ อ ผศ รศ ศ ลาออก (ดูขอ้ 6) 

5. กรณีท่ีแพทยป์ระจ าบา้นลาออก 
a. เน่ืองจากการลาออกมกัเกิดกลางปีและล่วงเลยช่วงของการจดัสรรไปแลว้ ให้ถือว่า

อาจารย ์ผศ รศ ศ ได้ใช้สิทธ์ินั้นไปแลว้ และการจดัสรรทดแทนไม่สามารถกระท าได้ แต่ไม่ตอ้ง
เสียใจ ขอให ้อ ผศ รศ ศ รอกำรด ำเนินกำรจัดสรรในปีถัดไปโดย 
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i. อ ผศ รศ ศ ท่ีดูแลแพทยป์ระจ าบา้นลาออก ให้ไดรั้บการจดัสรรเป็นคิวแรก  
หากมีลาออกหลายคน ให้จดัสรรตามล าดบัจากวนัท่ีลาออกก่อน ไปจนวนัลาออกหลงั  หากลาออก
วนัเดียวกนัหลายคน ให้จดัสรรโดยดูจากวนับรรจุเขา้ท างานของ อ ผศ รศ ศ (ให้คนท่ีบรรจุมานาน
กวา่ก่อน) หากบรรจุวนัเดียวกนัให้จดัสรรโดยดูจากอายุตามบตัรประชาชนของ อ ผศ รศ ศ (ให้คน
อายมุากกวา่ก่อน) 

ii. เม่ือจัดสรรแพทย์ประจ าบ้านใหม่ให้กับ อ ผศ รศ ศ ท่ี เข้าข่ ายข้อ 5ai 
เรียบร้อยแลว้ จึงจดัแพทยป์ระจ าบา้นคนถดัไปใหก้บั อ ผศ รศ ศ ตามคิวปกติเดิม 

6. กรณีท่ีอาจารย ์ผศ รศ ศ ผูดู้แลงานวจิยัลาออก  
a. หากมี co-advisor ให ้co-advisor เล่ือนมาเป็น advisor และด าเนินการต่อ 
b. หากไม่มี co-advisor ใหเ้ขา้การจดัสรรผา่นกระบวนการพิเศษดงัต่อไปน้ี 

i. เป็นกำรจัดสรรนอกช่วงเวลำปกติ ให้ด าเนินการให้เสร็จส้ินภายใน 1 เดือน
นบัจากเอกสารลาออกมีผลทางกฎหมาย 

ii. ใหจั้ดสรร อ ผศ รศ ศ คนใหม่ลงคู่กบัแพทยป์ระจ าบา้น ตามคิวถัดัไปในรอบ
ปีนั้นๆ ในทนัทีหลงัจากกระบวนการลาออกส้ินสุด โดย 

1. ให้ อ ผศ รศ ศ ท่ีอยูใ่น subspecialty เดียวกนัก่อน (ทางทีมวิจยั/การศึกษา 
จะสอบถามไปยงัหวัหนา้หน่วย subspecialty ดงักล่าวก่อน)   

a. หาก subspecialty ยินดี จะจดัให้กบั อ ผศ รศ ศ ตรงตาม subspecialty 
ท่ีอยูใ่นคิวถดัไปให ้ 

b. หาก subspecialty ไม่สะดวกท่ีจะรับเร่ืองต่อ ให้จดัสรร อ ผศ รศ ศ 
ใหม่ตามคิว  โดยท่ีแพทยป์ระจ าบา้นอาจตอ้งเปล่ียนหวัขอ้งานวจิยั 

7. แนวทางปฏิบติั 
a. ทางภาคฯ แนะน าใหมี้ co-advisor(s) ส าหรับงานวิจยัต่างๆ เพื่อช่วยกนัคิดช่วยกนัท า

และเป็นท่ีปรึกษาท่ีดีแก่แพทยป์ระจ าบา้น แต่ทั้งน้ีข้ึนกบัขนาดของงานวิจยั ความเหมาะสมของเน้ือ
งาน และวจิารณญาณของ อ ผศ รศ ศ แต่ละท่านดว้ย ทุกท่านมีสิทธ์ิท่ีจะเลือกมี หรือไม่มี co-advisor 
ไดต้ามแต่ตนเองเห็นวา่เหมาะสม 

b. 1-30 มิ.ย. ของทุกปี ให้แจง้ความจ านงเป็นลายลกัษณ์อกัษรมาท่ีฝ่ายวิจยัและฝ่าย
การศึกษา วา่ตอ้งการมีแพทยป์ระจ าบา้นเขา้ร่วมงานวจิยัก่ีคน (โปรดตรวจสอบเกณฑข์อ้ 3) 

c. กรกฎาคม ของทุกปี รอรับการตอบรับจากฝ่ายวิจยัและฝ่ายการศึกษาเร่ืองผลการ
จดัสรร 

d. สิงหาคม-ธันวาคม ของทุกปี ตอบกลบัฝ่ายวิจยัและฝ่ายการศึกษา ว่า project ท่ีจะ
ด าเนินการมี co-advisor หรือไม่ หากมีเป็นใคร เพื่อเป็น documentation 

e. ติดตามงานแพทยป์ระจ าบา้น 
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f. เขา้ร่วมกิจกรรมงานวจิยัของแพทยป์ระจ าบา้นท่ีตนดูแล 
g. กรณีท่ี อ ผศ รศ ศ ท่ีไดรั้บการจดัสรรแลว้ แต่ติดขดัไม่สามารถรับภาระน้ีไดด้ว้ยเหตุ

จ าเป็นใดๆ ให้ท าเอกสารเป็นลายลกัษณ์อกัษรเพื่อขออนุมติัจากหัวหน้าภาคฯ และแจง้ต่อฝ่ายวิจยั
และฝ่ายการศึกษาหลงัจากไดรั้บอนุมติัเป็นลายลกัษณ์อกัษร เอกสารอนุมติัควรระบุเวลาท่ีชดัเจนวา่
การงดภาระน้ีจะท าถึงเม่ือใด เพื่อใหง่้ายต่อการบริหารจดัการ 

h. อาจารยท่ี์ปรึกษา ท่ีมีต าแหน่ง ศ  ซ่ึงจะเกษียณอายุราชการก่อนแพทยป์ระจ าบา้น
ส้ินสุดการศึกษา 3 ปี ควรมีอาจารย ์co-advisor ในsubspecialist เดียวกนัอย่างน้อย 1 ท่าน เพื่อรับ
ช่วงต่อท่ีปรึกษาของแพทยป์ระจ าบา้น 

8. แพทยป์ระจ าบา้นท่ีเป็นแพทย ์4 ท่ีมีการระบุชดัเจนเป็นลายลกัษณ์อกัษรวา่เม่ือจบแลว้
จะท างานใน subspecialty ใด ให้จดัสรรงานวจิยัให้ตรงกบัอาจารย ์ผศ รศ ศ ของ subspecialty นั้นๆ 
โดยใชโ้ควตา้ท่ีมี (ไม่มีโควตา้เพิ่มจากปกติ) 

9. การแลกตวัแพทยป์ระจ าบา้น 
a. ไม่สนบัสนุนใหมี้การแลกเปล่ียนตวัแพทยป์ระจ าบา้น ไม่วา่จะโดยแพทยป์ระจ า

บา้นเอง อ ผศ รศ หรือ ศ หากจ าเป็นจริงๆ ขอใหด้ าเนินการเป็นลายลกัษณ์อกัษรผา่นฝ่ายวจิยัและ
ฝ่ายการศึกษา โดยตอ้งเป็นความยนิยอมของทั้งอาจารยแ์ละแพทยป์ระจ าบา้น 

10. การยกแพทยป์ระจ าบ้านให้กบั อ ผศ รศ ศ ท่านอ่ืนเพิื่อดูแลแทน หรือเป็น advisor 
แทน 

a. ไม่อนุญาตให ้อ ผศ รศ ศ ยกแพทยป์ระจ าบา้นท่ีตนไดรั้บการจดัสรรใหก้บั อ ผศ 
รศ ศ ท่านอ่ืน แมว้า่จะเป็นโดยความยนิยอมพร้อมใจก็ตาม กรณีท่ี อ ผศ รศ ศ ติดขดัไม่สามารถ
ปฏิบติัภารกิจน้ีได ้ใหด้ าเนินการตามขอ้ 7g  

b. แพทยป์ระจ าบา้นคนดงักล่าวจะไดรั้บการจดัสรรใหท้ าวจิยัร่วมกบั อ ผศ รศ ศ ตาม
คิวปกติโดยใชแ้นวทางในขอ้ 6 

c. ทางฝ่ายวจิยั/การศึกษา จะเก็บรวบรวมขอ้มูลทุกปีโดยยดึจากการน าเสนองานวิจยั
ของแพทยป์ระจ าบา้นเป็นส าคญั ในการระบุเน้ืองานของ advisor คู่กบัแพทยป์ระจ าบา้น เพื่อให้ตรง
กบัการจดัสรร หากพบวา่ไม่ตรงกนักบัการจดัสรรโดยไม่มีเหตุผลท่ีสมควรและฝ่ายวจิยั/การศึกษา
ไม่ไดรั้บทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษร อ ผศ รศ ศ ท่านดงักล่าวจะถูกงดสิทธ์ิการจดัสรรในปีการศึกษา
ถดัไป 1 รอบ 
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ขอบเขตเน้ือหาความรู้ 
แบ่งเป็น 3 หมวด คือ 

I. ความรู้พื้นฐานทางวทิยาศาสตร์การแพทยท่ี์เก่ียวขอ้งกบัทางรังสี 
1. Medical radiation physics  
2. Radiobiology 

II. ความรู้ดา้นรังสีวทิยาวนิิจฉยั, nuclear medicine และ radiation oncology  
III. ความรู้ดา้นการบูรณาการทัว่ไป 

 
I. ความรู้พื้นฐานทางวทิยาศาสตร์การแพทยท่ี์เก่ียวขอ้งกบัทางรังสี 
1. MEDICAL RADIATION PHYSICS 

1.1 Basic Radiation Physics 
B1 Basic Nuclear Physics (2 hours) 
1. Atomic mass and energy units: Electron volt (eV) and atomic mass unit 

(amu) 
2. Electromagnetic radiation 
3. Organization of the atom: 

3.1 Composition and structure 
3.2 Electron binding energy and Quantum energy levels 
3.3 Atomic emissions and nuclear emissions 

4. Structure of nucleus: 
4.1 Nuclear particles and nuclear energy levels 
4.2 Nuclear force, binding energy and mass deficit 
4.3 Nuclear stability (Neutron-proton ratio : line of stability), even-odd  

nucleon relationships 
5. Nomenclature: Nuclides, isobars, isotopes, isotones, isomers 
6. Radioactive decay: 

6.1 Decay schemes 
6.2 Decay characteristics and symbols 

7. Mathematics of radioactive decay: 
7.1 Physical half-life biological half-life, effective half-life 
7.2 Average life 
7.3 Parent-daughter relationship 
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8. Units of activity: Curie and Becquerel, specific activity B2 Interaction of 
photon & electron with matter (2 hours) 

1. Photon interactions 
1.1 Photoelectric interaction 
1.2 Compton interaction 
1.3 Pair Production 

2. Probability for each interaction 
2.1 Cross section 
2.2 Factors affected each interaction 

3. Importance of interaction related to radiation works 
3.1 Radiation diagnostic 
3.2 Radiation Therapy 
3.3 Nuclear medicine 

4. Ionizing Radiation 
5. Interaction of electron with matter 
6. Parameter related to particle energy loss B3 Radiation quantities and 

units (1 hour) 
1. Ionization 
2. Ionizing radiation 
3. Nuclide 
4. Energy deposition event 
5. Measurement  of radiation 
6. Exposure 
7. Kerma 
8. Quantities of dose using in radiation protection 
9. Radioactivity 
10. Exposure rate from gamma emitters B4 Production of X-rays (1 hour) 
1. Bremsstrahlung 
2. X – ray spectra 
3. Characteristic x-rays 
4. X-ray beam quality and quantity 
5. Half value layer(HVL) of x-ray beam 
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6. Calculation of HVL and inverse square law 
7. Anode materials and filtration 
8. X-ray circuit waveform B5 Quality of X- rays (1 hour) 
1. The quality of x rays 
2. Half value layer 
3. Spectral distribution of x rays 
4. Effect of filters on x ray beam 
5. Measurement of half-value layer   
6. Exponential attenuation  
7. Equivalent photon energy 
8. Energy and wave length of x rays 
9. Hard and soft x rays B6 Radiation dosimetry system (1 hour)  
1. Ionization chamber 

1.1 Ionization method 
1.2 Free air chamber 
1.3 Thimble chamber 

1.3.1 Condenser chamber 
1.3.2 Farmer chamber 
1.3.3 Special chamber 
 - Extrapolation chamber 
 - Parallel plate chamber 

1.4 Environmental conditions 
1.5 Type of ionization chambers  

1.5.1 Pulse type ionization chamber 
1.5.2 Current type ionization chamber 

- Ionization chamber 
- Proportional counter 
- Geiger Mueller counter 

2. Colorimetry 
3. Chemical dosimetry   
4. Film dosimeter 

4.1 Film components 
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4.2 Latent image 
4.3 Optical density 
4.4 Advantage 
4.5 Disadvantage 

5. Thermoluminescence dosimetry 
5.1 Thermoluminescence fluorescence 
5.2 Type of TLD 
5.3 Apparatus for measuring thermoluminescence 
5.4 Glow curve 
5.5 Advantage 
5.6 Disadvantage 

6. Scintillation dosimeter 
7. Semiconductor detector B7 Basic knowledge of medical computer & 

application (1 hour) 
1. Definition 
2. Digital data 
3. Components of computer 

-  Central processing unit 
-  Input / Output devices 
-  Storage devices 
-  Communication network (bus) 
-  Digital images 

4. Computer vision 
-  Mammography 
-  Chest x-rays 

5. Computer assisted radiation therapy 
- Treatment planning system 
- Digital reconstructed radiographs 
- Online portal images B8 Diagnostic X-ray equipment (2 hour) 

1. Direct and alternation current 
2. Single-phase and three-phase circuits 
3. High voltage circuit 
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4. Control panel components 
5. Backup timer 
6. High voltage components 
7. High frequency circuits  
8. Tube housing and envelope 
9. Cathode 
10. Grid controlled tubes 
11. Tube and filament current 
12. Anode 
13. Line focus principle 
14. Heel effect 
15. Off-focus radiation  
16. Focal spot blooming 
17. Heat units   
18. Heat Limit curve 
19. Anode heat monitors 
20. Tube life and warm-up procedures B9 Screen film radiograph (1 hour) 
1. Radiographic film 
2. X-ray film processing 
3. Intensifying screen and fluorescence screen B10 Fluoroscopy (1 hour) 
1. Introduction to fluoroscopy and radiography. 

1.1 Meaning 
1.2 Basic principle of the production of fluoroscopic and 

radiographic imaging 
2. X-ray machines 

2.1 Composition of general or conventional radiographic machine 
- X-ray tube 
- Beam limiting devices 
- Tube support 
- High tension cable 
- High tension generator and circuit 
- Control tube or panel 
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- X-ray table  
2.2 Composition of general or conventional fluoroscopic machine. 

- X-ray tube 
- X-ray tube carriage and screen holder 
- Fluorescent screen 
- Serial changer or spot film device 
- Additional accessories   

2.3 Image intensifier. 
- Principle and construction of x-ray image intensifier tube 
- Optical viewer and image distributor 
- Closed circuit television system, video tape recorder, cine 

camera, photospot camera 
- Care and maintenance of x-ray machines 
- Radiation protection during the fluoroscopic and radiographic 

examination B11 Computerized tomography (1 hour) 
1. Components of a CT scanner 

1.1 The gantry 
1.2 X-ray circuit 
1.3 X-ray tube 
1.4 Radiation detectors  
1.5 Patient support table 
1.6 Computer system 
1.7 Operator’s console 

2. CT Numbers 
3. Contrast resolution 
4. Spiral CT scanning 
5. Radiation dose from CT scanning 
6. Radiation safety for radiation personals B12 MRI (1 hour) 

1. Principle of MRI 
2. MR instrumentation 
3. Basic MR pulse sequences (spin echo and gradient echo) 
4. Type of MR images ( T1w, T2w, PDw images) 
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5. Suppression and cancellation techniques 
6. Safety   

B13 Radiotherapy equipment (1 hour) 
Basic principles and operations of radiotherapy equipment  

1. Kilovoltage units 
2. Co-60 
3. Linear accelerator 
4. Simulator 
5. CT simulator 
6. Treatment planning system 
7. Fabrication of treatment aids 
8. Respiratory gating 
9. Portal imaging   

B14 Introduction in radiopharmaceuticals (1 hour)  
1. Design and production  

1.1 Design characteristics of radiopharmaceuticals 
1.2 Production of radionuclides 
1.3 Radionuclide generators 
1.4 Molybdenum-99 / Technetium-99m generator system 
1.5 Technetium radiopharmaceuticals 
1.6 Other single photon agents 
1.7 Radiopharmaceuticals for positron emission tomography 
1.8 Mechanism of localization 

B15 Radionuclide imaging: SPECT, Digital imaging system, In vivo study (1 hour) 
1. Gamma camera 

1.1 Components of gamma camera 
1.2 Principles of operation 
1.3 Digital camera 
1.4 Performance parameters of gamma camera 
1.5 Quality control of gamma camera 

2. Digital imaging system, SPECT, PET, and QC 
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2.1 Computing terminology and the function of major hardware 
components of digital computer used in nuclear medicine 

2.2 The representation and storage of numbers and images in digital 
computer 

2.3 The capabilities and operation of the gamma camera/computer 
interface (A/D converter) 

2.4 Digital imaging in NM system 
2.5 Matrix mode of SPECT 
2.6 Physical basis of SPECT 
2.7 SPECT acquisition and reconstruction  technique 
2.8 SPECT filters 
2.9 SPECT quality assurance 
2.10 Basic principle of PET and cyclotron 
2.11 PET instrumentation 
2.12 Clinical and research application of PET   

3. In vivo studies  
3.1 Tracer principles 
3.2 Compartment modeling 
3.3 Static system (tracer dilution principle) 
3.4 Kinetic systems  

B16 Bone density measurement (1 hour)  
1. Basic principles of bone mineral density (BMD) equipment 
2. Application of BMD for diagnosis 
3. Simple circuits 
4. Photon absorption techniques 
5. Bone density measurements  
6. Advantage of DPA over SPA 
7. Patient Radiation dose 
8. Dual photon energies 
9. Comparison between DXA and DPA 
10. Filtration systems 
11. Electronic systems and scintillation detectors  
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12. Display unit 
B17 Radiation protection in diagnostic radiology (1 hour)  

1. Basic principles of radiation protection  
2. Reduction of radiation exposure of the staff: time, distance, shielding 
3. Reduction of radiation dose to the patient 
4. Effective dose 
5. Regulations, equipment regulations 
6. Radiation detectors 
7. Natural background radiation 
8. Proper radiological technique in diagnostic imaging  

B18 Radiation protection in Nuclear Medicine (1 hour) 
1. Hazards from radioactive unsealed source  
2. Maximum permissible body burden, MPBB 
3. Maximum permissible concentration, MPC 
4. Hot lab design 
5. Rules and regulation in the hot lab 
6. Hot lab monitoring 
7. Storage of radioactive materials 
8. Accidents 
9. Contamination and decontamination 
10. Radioactive waste disposal and control 
11. Transportation of radioactive materials  

B19 Radiation protection in radiotherapy (1 hour) 
1. Treatment in radiation oncology  
2. Dose limit for radiation workers and for publics 
3. Radiation Protection for teletherapy 

3.1 Design and calculation on for barrier thickness against primary 
radiation, secondary radiation and leakage radiation 

3.2 Neutron protection from linear accelerator   
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4. Radiation hazard and legal aspect of radiation protection 
4.1 Storage, preparations transportation of radiation source 
4.2 Test for Leakage radiation 
4.3 Radiation monitoring   

B20 Legal aspect of radiation protection establishments (1 hour) 
Radiation hazard and legal aspect of radiation protection  

1. Laws and Criteria concerned radiation workers, i.e. atomic energy 
for peace act, labor protection act for BE 2541 

2. Responsibility of the Head of Department  
3. Responsibility of the technical officer 
4. Radiation application for radiation worker, step for application and 

the use of standard forms   
1.2 Physics of Diagnostic Radiology D1 Introduction to radiographic technique 

(1 hour)  
1. Parameters related to radiographic image quality (e.g. KV, mAs, FFD, 

OFD,  FOV, Object thickness) 
D2 Digital Imaging (1 hour)  

1. Basic principle of digital imaging 
- CR  
- DR 
- DSA 
- DSI   

D3 Quality assurance in diagnostic X-ray instruments (1 hour) 
1. Basic principle of quality control and quality assurance of 

radiographs and  diagnostic x-ray instruments   
D4 Mammography (1 hour)  

1. Mammography   
 D5 Advanced computed tomography (1 hour) 
1. HRCT 
2. CT Fluoroscopy 
3. CT Angiography 
4. Post processing 
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5. Quality control for CT   
D6 Ultrasound (2 hours)  

1. Physical properties of ultrasound 
2. Ultrasound transducer 
3. Acoustic impedance 
4. Axial and lateral resolution 
5. Ultrasound instrument 
6. Doppler ultrasound   
7. Tissue Harmonic 
8. Quality assurance and preventive maintenance  

D7 Advanced MRI (1 hour) 
1. Fast MR pulse sequences 
2. MR spectroscopy 
3. MR angiography (TOF, PC and CE) 
4. Techniques of cardiac MRI 
5. Methods in functional brain MRI  (Diffusion, Perfusion, BOLD)  

D8 PACS (1 hour) 
1. Basic Principle in PACS 
2. PACS connection 
3. DICOM Format 
4. Storage 

D9 Concepts of image quality (1 hour) 
1.3  Physics of Nuclear Medicine (N1-N5) 

N1 Radiopharmaceuticals 
N2 Radiation detection systems in nuclear medicine 
N3 Radionuclide counting statistics 
N4 Internal radiation medicine 
N5 Radioimmunoassay and related procedures 

1.4  Physics of Radiation Therapy (T1 – T7) 
T1 Photon beams 
T2 Electron and particle beams 
T3 Radiation therapy treatment planning 
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T4 Brachytherapy 
T5 Advanced in radiotherapy 
T6 Quality assurance/quality control in radiotherapy 
T7 image guided radiotherapy 

 
2.  RADIOBIOLOGY 

Lecture hour 
A. Basic Molecular Cell Biology 3 
 - Basic concepts in molecular cell biology         
 - Molecular techniques in Radiobiology           
B. 1. Basic Radiation Biology 10 
 - Molecular aspects of radiobiology 
 - Action of ionizing radiation on cells 
 - Molecular response to radiation action 
 2. Biological basis of radiotherapy 
 - Proliferation kinetics and normal organ response 
 - Tumor growth kinetics and tumor organ response  
 - Analysis of cell survival curve               
 - Five R’s in radiotherapy 
 C. Health Effects of Ionizing Radiations  5

 - Acute effects of total body irradiation              
 - Radiation carcinogenesis  
 - Effects of ionizing radiations on embryo and fetus     
 - Genetics effects of ionizing radiation                   
 - Radiation cataractogenesis   
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II. เน้ือหาความรู้ทางรังสีวทิยาของระบบต่างๆ 
    
NEURORADIOLOGY  
(NEUROIMAGING, HEAD AND NECK IMAGING, INTERVENTIONAL 
NEURORADIOLOGY) 
Knowledge  
Basic and Advanced Instrumentation  
Must know 1. Plain films 
 2. Computed tomography (CT) 

- Basic techniques 
- Multidetector CT (MDCT) 
- CT dose reduction technique 
- CT angiography (CTA) 
- CT perfusion imaging 

 3. Magnetic resonance imaging (MRI) 
- Spin echo 
- Gradient echo 
- Inversion recovery 
- Chemical shift imaging 
- Suppression techniques 
- Fast imaging techniques 
- Diffusion/perfusion imaging 
- MR angiography (MRA) 
- MR spectroscopy 
- Functional MRI 

 4. Angiography  
- Catheters 
- Injection rates 
- Projections 
- Filming sequences 
- Complications 
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Brain and coverings 
A.  Normal anatomy 
Must know 1. Skull, sutures 

2. Major apertures 
3. Hemispheres, cortex, gyri, sulci 
4. Normal myelination 
5. Fissures and cisterns 
6. Basal ganglia, thalamus, hypothalamus, pituitary gland, pineal gland 
7. Brain stem and cerebellum 
8. Ventricles, choroid plexus 
9. Vessels and major branches 

B.  Congenital CNS lesions            
Must know  

1. Embryology of brain development 
2. Normal variants 
3. Disorders of organogenesis 

Must know - Anencephaly 
- Cephaloceles 
- Chiari malformations (I-IV) 
- Corpus callosum anomalies: agenesis, dysgenesis, lipomas 
- Hydranencephaly 
- Porencephaly 

4. Disorders of neuronal migration and sulcation 
Must know - Lissencephaly 

- Cortical dysgenesis: agyria-pachygyria, polymicrogyria 
- Heterotopia 
- Schizencephaly 

5. Disorders of diverticulation and cleavage 
Must know - Holoprosencephaly (alobar, semilobar, lobar) 

- Septo-optic dysplasia 
- Absent septum pellucidum 
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6. Posterior fossa cystic disorders 
Must know - Dandy-walker complex 

- Mega cisterna magna 
- Arachnoid cyst 

7. Disorders of histogenesis (phakomatoses) 
Must know - Neurofibromatosis type I and type II 

- Tuberous sclerosis 
- Sturge-Weber syndrome 
- Von Hippel-Lindau syndrome 

Should know - Ataxia-telangiectasia (Louis-Bar syndrome) 
- Rendu-Osler syndrome 
- Basal cell nevus syndrome 

C.  CNS Infections   
1. Pyogenic infections 

Must know - Meningitis 
- Cerebritis 
- Abscess 
- Subdural and epidural empyema  
2. Encephalitis 

Must know - Herpes simplex (HSV I & II) 
- Human immunodeficiency virus (HIV) 

Should know - Sporadic and epidemic prion disease (Creutzfeldt–Jakob disease) 
- Subacute sclerosing panencephalitis (SSPE) 
3. Granulomatous infections 

Must know - Tuberculosis  
- Fungal infection  
- Parasite infection 

Should know -  Sarcoidosis 
4. Infections in the immunocompromised host and patients with AIDS 

Must know - Toxoplasmosis 
- Progressive multifocal leukoencephalopathy (PML) 
- Cytomegalovirus infection 
- Cryptococcal infection 
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D.  Intracranial tumor 
1. Glial tumors (gliomas) 

Must know - Astrocytomas 
- Glioblastoma multiforme (GBM) 
- Oligodendroglioma 
- Ependymoma 
- Subependymoma 
- Choroid plexus papilloma 
- Subependymal giant cell astrocytoma  
- Pleomorphic xanthoastrocytoma 
2. Neuronal and mixed neuronal-glial tumors 

Must know - Ganglioglioma 
- Gangliocytoma 
- Lhermitte-Duclos disease 
- Dysembryoplastic neuroepithelial tumors (DNETs) 
- Central neurocytoma 
- Olfactory neuroblastoma (esthesioneuroblastoma) 
3. Meningeal and mesenchymal tumors 

Must know - Meningioma  
- Hemangiopericytoma 
- Hemangioblastoma 
- Osteocartilagenous tumors 

Should know - Fibrous histiocytoma 
- Malignant mesenchymal tumors  
4. Pineal region tumors 

Must know - Germinoma 
- Teratoma        
- Pineoblastoma 
- Pineocytoma  
- Primitive neuroectodermal tumors (PNET) 
- Pineal cysts 
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Should know - Embryonal carcinoma 
- Yolk sac (endodermal sinus) tumors 
- Choriocarcinoma  
- Retinoblastoma 
5. Sellar and parasellar tumors 

Must know - Pituitary adenoma 
- Craniopharyngioma 
- Rathke’s cleft cyst 
- Meningioma 
- Arachnoid cyst 
- Hypothalamic glioma 
- Hamartoma 
- Chordoma 
- Pituitary hypoplasia with ectopic posterior bright spot, 
pituitary apoplexy, pituitary abscess 
6. Cerebellopontine angle tumor 

Must know - Nerve sheath tumor 
- Meningioma 
- Epidermoid 
- Arachnoid cyst 
- Metastasis 
7. Intraventricular tumors 

Must know - Choroid plexus papilloma 
- Choroid plexus carcinoma 
- Colloid cyst 
- Giant cell astrocytma 
- Central neurocytoma 
8. Infratentorial tumors 

Must know - Medulloblastoma 
- Ependymoma 
- Brainstem glioma 
- Juvenile pilocytic astrocytoma 
- Hemangioblastoma 
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9. Hemopoetic neoplasms 
Must know - Lymphoma 

- Leukemia  
- Multiple myeloma and its variant 

Must know 10. Metastatic tumors   
E. Neoplasm of scalp or skull 

Must know - Osteoma 
- Fibrous dysplasia 
- Hemangioma 
- Chondrosarcoma 
- Osteosarcoma 
- Chordoma 
- Metastasis 
- Histiocytosis 

F.  Trauma   
Must know 1. Primary lesions 

- Skull fracture, scalp hematoma/laceration 
- Extracerebral hemorrhage 
o Epidural hematoma 
o Subdural hematoma 
o Subarachnoid hemorrhage 
o Intracerebral lesions 
o Cortical contusion 
o Intraventricular hemorrhage 
o Brainstem injury 
o Deep cerebral gray matter injury 
o Diffuse axonal injury 

Must know 2. Secondary lesions 
- Cerebral herniations 
- Traumatic ischemia, infarction 
- Diffuse cerebral edema 
- Hypoxic injury 
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Must know 3. Vascular injuries 
- Dissection 
- Pseudoaneurysm 
- Carotid-cavernous fistula 

G.  White matter diseases  
Must know 1. Multiple sclerosis 

2. Acute dissiminated encephalomyelitis (ADEM) 
3. Small vessel ischemic disease, hypertension 
4. White matter change in elderly 
5. Radiation/chemotherapy changes 
6. Osmotic myelinolysis 

Should know 7. Dysmyelinating disorders 
- Adrenoleukodystrophy 
- Krabbe’s 
- Metachromatic leukodystrophy (MLD) 
- Alexander 
- Canavan’s 

8. Neurodegenerative disorders 
- Alzheimer disease and other cortical dementias 
- Extrapyramidal disorders and subcortical dementias 
- Parkinson disease  
- Cerebellar degenerations 

H.  Cerebrovascular disease 
1. Ischemic and infarction 

Must know - Strategies for imaging 
Must know - Etiology 

- Occlusions large/small vessel 
- Embolic 
- Watershed (hypoperfusion) 
- Hypoxia/anoxia 
- Dissection 
- Fibromuscular dysplasia (FMD) 
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- Vasculitis 
- Venous thrombosis 
- Vasospasm 
2. Non-traumatic intracranial hemorrhage  

Must know - Etiologies 
- Aneurysm 
- Arteriovenous malformation 
- Tumor 
- Hematologic causes 
- Drugs 
- Infarction 
- Amyloid angiopathy 
- Hypertension 
3. Aneurysms 

Must know - Types 
-  Berry aneurysm 
-  Giant aneurysm 
-  Fusiform aneurysm 
-  Dissecting aneurysm 
-  Mycotic aneurysm 

Must know -  Complication: rupture, mass effect, hydrocephalus, spasm 
4.  Cerebrovascular malformations 

Must know -  Capillary telangiectasia 
-  Cavernous malformation 
-  Developmental venous anomaly (DVA) 
-  Arteriovenous malformations (AVMs): brain and dural 
-  Vein of Galen aneurysmal malformation 

I.  Metabolic, endocrine, toxic and systemic disorders   
Should know -  Hypoglycemia  

-  Alcoholic encephalopathy 
-  Hepatic encephalopathy 
-  Acute hypertensive encephalopathy 
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-  Chronic hypertensive encephalopathy 
-  Idiopathic intracranial hypertension 
-  Carbon monoxide poisoning 
-  Osmotic demyelination syndrome 
-  Radiation and chemotherapy 
-  Mesial temporal sclerosis 
-  Status epilepticus 

Should know -  Kernicterus 
-  Drug abuse 
-  Hypothyroidism 
-  Fahr disease   

J. Hydrocephalus  
Must know Intraventricular obstructive hydrocephalus 

-  Extraventricular obstructive hydrocephalus 
-  Aqueductal stenosis 
-  Normal pressure hydrocephalus 
-  CSF shunts and complication 

K. Cognitive imaging           
Should know Role of advanced imaging in  

-  Epilepsy 
-  Dementia 
-  Psychogenic disorders  

L.  Angiography and interventional neuroradiology 
Must know 1.  Technique of basic catheterization incerebral angiogram  

2.  Indications: elective and emergency 
3.  Risks, complications and management 
4.  Iodine contrast media: types and pharmacological properties, contrast reaction 

and management 
5. Interpretations of basic neuro- vascular diseases  

-  Aneurysms (rupture/nonrupture, berry/pseudoaneurysm, giant)  
-  Arteriovenous malformation (AVM) 
-  Dural AV shunts / arteriovenous fistula (AVF) 
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-  Stenosis/occlusion (atheroscleortic, thromboembolic, spontaneous    
   dissection, arteritis, Moya Moya, Takayasu, FMD) 
-  Trauma (dissection, pseudoaneurysm, AVF, carotid-cavernous fistula)  
-  Common vascular neoplasms (meningioma, juvenile       
   angiofibromas, paragangliomas, hemangioblastomas) 
-  Venous or dural sinus thrombosis  
-  Spinal vascular diseases (including normal spinal angiogram) 
-  Variations and collateral anastomosis  

6. Indications, risks and benefits of neurointerventional procedures including 
embolization, angioplasty and stenting 
Head and neck  

A.  Paranasal sinuses and Nasal cavity 
Must know 1. Anatomy  

2. Congenital disease 
Must know - Encephalocele 
Should know - Dermal sin’us tract 

- Choanal atresia 
- Dacrocystocele  
3. Inflammatory diseases 

Must know - Sinusitis and its complication 
-  Acute sinusitis  
-  Polyposis 
-  Mucocele 
4. Benign sinus tumors 

Must know - Osteoma 
-  Antrochoanal polyp 
-  Juvenile angiofibroma 
-  Inverted papilloma 

Must know 5.  Malignant sinus tumors 
B.  Orbit and visual pathways 

1.  Anatomy  
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Must know -  Ocular structures 
-  Bony orbit 
-  Extraocular muscles 
-  Optic nerve  sheath complex 
-  Visual pathway  
2.  Intra-ocular lesions 

Must know -  Retinoblastoma 
-  Melanoma 
-  Retinal detachment 
-  Metastases 
-  Infection and inflammation 
-  Drusen 
-  Phthsis bulbi 

Should know -  Retrolental fibroplasias 
-  Coat’ disease 
-  Primary hypertrophuic persistent vitreous (PHPV) 
3.  Intraconal lesions 

Must know -  Optic nerve glioma 
-  Optic nerve meningioma 
-  Lymphoma 
-  Pseudotumor 
-  Graves’ disease 
-  Vascular anomaly 
-  Neurofibroma/schwannoma 
-  Infection 
-  Metastasis 
4.  Extraconal lesions 

Must know -  Infection and inflammation:  
-  Metastasis 
-  Rhabdomyosarcma 
-  Vascular anomaly 
-  Lymphoma/leukemia/myeloma 
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5.  Trauma 
Must know -  Fracture of orbital walls 

-  Extraocular muscle entrapment 
-  Injury of the globe and optic nerve 

C.  Skull base 
Must know 1.  Anatomy 

2.  Nonneoplastic disorders 
Must know -  Cephaloceles 

-  Dysplasias  
-  Inflammation / infection and obstruction of sphenoid sinus 

Should know -  Variation  of sphenoid bone 
-  Vascular variants 
3.  Tumors and tumorlike conditions 

Must know -  Fibrous dysplasia 
-  Chordomas 
-  Chondroid tumor 
-  Meningiomas 
-  Craniopharyngimas and Rathke’s cleft cysts 
-  Juvenile angiofibromas 
-  Pituitary adenomas 
-  Neurogenic tumors 
-  Mucoceles 
-  Aneurysms 

Should know -  Giant cell lesions 
-  Aneurysmal bone cysts 

Must know 4.  Secondary tumor involvement of the skull base 
-  Direct encroachment 
-  Perineural spead 
-  Hematogenous metastasis 

Must know 5.  Trauma 
Must know 6.  Cerebrospinal fluid leak 
D.  Temporal bone 
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Must know 1.  Anatomy 
2.  Congenital anomalies 
-  Anomalies of external ear 
-  Anomalies of middle ear 
-  Anomalies of inner ear 
-  Vascular anomalies: internal carotid artery and high jugular bulb 
3.  Inflammatory disease 

Must know -  Otitis media, mastoiditis and complications 
-  Cholesteatoma 
-  Malignant otitis  externa 
-  Petrous apex: petrositis, mucocele, chlolesterolgranuloma 

Should know -  Labyrinthitis 
-  Labyrinthitis ossificans 
-  Postoperative temporal bone  
-  Autoimmune inner ear disease 
4.  Trauma 

Must know -  Fractures and ossicular dislocation 
-  Dysequilibrium and Facial nerve dysfunction 

Should know 5.  Otosclerosis 
Must know 6.  Pulsatile tinnitus 

-  Paraganglioma 
-  Dural AVMs 
-  Arteriovenous fistula or AVM of head and neck 
-  Aberrant internal carotid artery 
-  High riding/dehiscent jugular vein 

E.  Oral cavity 
1.  Anatomy 

Must know -  Tongue 
-  Floor of mouth 
-  Sublingual space 
-  Submandibular space 
2.  Benign lesions 
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Must know -  Pleomorphic adenoma 
-  Nerve sheath tumor 
-  Fibrooseous diseases 
-  Lipoma 
-  Exostoses 

Should know -  Aggressive fibromatosis 
-  Rhabdomyoma 
-  Miscellaneous benign lesions 
3.  Malignant lesions 

Must know -  Squamous cell carcinoma 
-  Lymphoma 
-  Adenoid cystic carcinoma 

Should know -  Mucoepidermoid carcinoma 
-  Liposarcoma 
-  Rhabdomyosarcoma 
4.  Infection and inflammation 

Must know -  Abscess, cellulitis, sialolith 
-  Ludwig’s angina 
-  Ranula 
5.  Vascular malformations 

Must know -  AVM/ capillary malformation/venous malformation 
-  Lymphatic malformation 

F.  Neck  
Must know 1.  Fascias and spaces of the neck 

-  Pharyngeal mucosal space 
-  Parapharyngeal space 
-  Masticator space 
-  Parotid space 
-  Posterior cervical space 
-  Preivertebral space  
-  Visceral space 

Must know 2.  The spaces of the neck as a basis for differential diagnosis 
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Must know 3.  Pharyngeal mucosal space 
-  Congenital Lesions 
-  Tornwaldt cyst 
-  Infectious and Inflammatory Lesions 
-  Retention cyst of pharyngeal mucosal space 
-  Tonsillar inflammation 
-  Tonsillar / Peritonsillar abscess 
-  Benign and malignant tumors 
-  Benign mixed tumor of pharyngeal mucosal space 
-  Minor salivary gland malignancy of pharyngeal mucosal space 
-  Non-Hodgkin lymphoma of pharyngeal mucosal space  

Must know 4.  Parapharyngeal space 
-  Prestyloid compartment (as an important landmark) 
-  Post styloid compartment or carotid space 

Must know 5.  Carotid space 
-  Normal variants  
-  Tortuous carotid artery in neck  
-  Vascular lesions  
-  Carotid artery pseudoaneurysm  
-  fibromuscular dysplasia  
-  Acute idiopathic carotidynia 
-  Jugular vein thrombosis 
-  Post-pharyngitis venous thrombosis (Lemierre) 
-  Benign tumors  
-  Paraganglioma 
-  Nerve sheath tumor 
-  meningioma 

Must know 6.  Masticator Space 
-  Pseudolesions  
-  Pterygoid venous plexus asymmetry 
-  Benign masticator muscle hypertrophy 
-  CNV3 motor denervation 
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-  Infectious Lesions  
-  Masticator space abscess 
-  Benign tumors   
-  CNV3 schwannoma 
-  Malignant tumors   
-  CNV3 perineural tumor 
-  chondrosarcoma 
-  sarcoma 

Must know 7.  Parotid space 
-  Infectious and inflammatory lesions 
 -  Acute parotitis 
 -  Parotid Sjogren syndrome 
 -  Benign lymphoepithelial lesions-HIV 
-  Benign Tumors 
 -  benign mixed tumor 
 -  Warthin tumor 
 -  Schwannmoma 
-  Malignant tumors 
 -  Mucoepidermoid carcinoma 
 -  Adenoid cystic carcinoma 
 -  Malignant mixed tumor 
 -  Non-Hodgkin lymphoma 
 -  Metastatic disease of parotid nodes 

Must know 8.  Retropharyngeal space 
 -  Infectious and inflammatory lesions 
 -  Reactive adenopathy  
 -  Suppurative adenopathy  
 -  abscess 
 -  Edema 

-  Metastatic tumors 
-  Nodal SCCa  
-  Nodal non-Hodgkin lymphoma  
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-  Non-SCCa metastatic nodes  
Must know 9. Perivertebral space 

 -  Pseudolesion 
 -  Levator scapulae muscle hypertrophy 
 -  Infectious and inflammatory lesions 
 -  Acute calcific longus colli tendonitis 
 -  Infection 
 -  Vascular lesions 
 -  Vertebral artery dissection  
 -  Benign and malignant tumors 
 -  Brachial plexus schwannoma  
 -  Chordoma 
 -  Vertebral body metastasis  

Must know 10. Posterior cervical space 
-  Benign tumors 
-  Schwannoma 
-  Metastatic tumors 
-  SCCa in spinal accessory node 
-  Non-Hodgkin lymphoma in spinal accessory node 

Must know 11.  Visceral space 
-  Inflammatory lesions 
-  Chronic lymphocytic thyroiditis (Hashimoto) 
-  Metabolic disease 
 -  Multinodular goiter 
 -  Benign tumors 
 -  Thyroid adenoma 
 -  Parathyroid adenoma in visceral space 
-  Malignant tumors 
 -  Differentiated thyroid carcinoma 
 -  Medullary thyroid carcinoma 
 -  Anaplastic thyroid carcinoma 
 -  Non-Hodgkin lymphoma  
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 -  Parathyroid carcinoma 
 -  Cervical esophageal carcinoma 
12. Hypopharynx, larynx, and cervical trachea 

Must know -  Infectious and inflammatory lesions 
-  Croup 
-  Epiglottitis in a child 
-  Supraglottitis 
-  Trauma 
-  Laryngeal trauma 

Should know -  Benign and malignant tumors 
-  Upper airway infantile hemangioma 
-  Laryngeal chondrosarcoma 

Should know -  Treatment – related lesions 
-  Post – radiation larynx 

Must know -  Miscellaneous 
-  Laryngocele 
-  Vocal cord paralysis 
-  Acquired subglottic - Tracheal stenosis 
13.  Lymph nodes 

Must know 1.  Nodal classification: the level system  
2.  Lymphadenitis and etiology 
3.  Criteria for assessing metastatic nodes 

Must know 14.  Squamous all carcinoma : primary site, perineural tumor spreading and nodes 
Must know 15.  Post - treatment neck 

G. Jaw and dental pathology 
Must know 1. Odontogenic cyst 

2. Ameloblastoma 
3. Fibroosseous lesion 
4. Inflammation and infection 
5. Vascular malformations 

Should know 6. Nonodontogenic cyst: bone cyst 
7. Nonodontogenic tumors 
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Spine and spinal cord 
A.  Anatomy and biomechanics  
Must know -  Vertebral column 

-  Facet joints and transverse processes 
-  Lamina and spinous processes 
-  Support ligaments 
-  Specific characteristics of cervical, thoracic and lumbar segments 
-  Craniovertebral junction 
-  Spinal cord anatomy 
-  Vascular and functional anatomy of spinal cord  
-  Normal stability and motion   

B.  Developmental spine disease 
1.  Developmental abnormalities 

Must know -  Myelocele, myelomeningocele 
-  Chiari II malformation 
-  Spinal lipomas, lipomyelocele, lipomyelomeningocele 
-  Tight filum 
-  Sacrocccygeal teratoma 
-  Split notochord syndrome, diastamatomyelia 
-  Meningocele, terminal meningocele, Tarlov cyst 

Should know -  Dorsal dermal sinus 
-  Fibrolipomas of the filum terminale 
-  Caudal regression 
-  Myelocystocele, terminal myelocystocele 

Must know 2.  Congenital tumors: teratomas, dermoid, epidermoid, hamartoma 
Must know 3.  Syringohydromyelia 
Should know 4.  Craniovertebral anomalies: osodontoideum, assimilation of atlas 
Should know 5.  Dysplasia: achondroplasia, osteogenesis imperfecta 
Must know 6.  Neurocutaneous syndromes 
C.  Inflammatory / infection and demyelinating disease 
Must know 1.  Osteomyelitis 

2.  Discitis 
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3.  Epidural and paravertebral abscess 
4.  Tuberculous infection 
5.  Meningitis/arachnoiditis 
6.  Spinal cord lesions: abscess, granuloma, transverse myelitis, multiple sclerosis, 

ADEM 
D.  Neoplastic disease 

1.  Neoplasm of vertebra 
Must know  -  Primary benign bone tumors:  

-  Intradural extramedullary lesions: meningioma, 
-  schwannoma, neurofibroma, lipoma, dermoid,  
-  epidermoid, epidermal inclusion cyst, metastases, 
-  carcinomatous meningitis, lymphoma,  
-  Intramedullary lesions: ependymoma, astrocytoma, 
-  hemangioblastoma, lymphoma, metastases 

E.  Trauma 
Must know 1.  Biomechanic of injury: flexion, extension, axial loading, compression, 
distraction, rotation 

2.  Fractures and dislocation  
Must know -  Stable fractures: compression fracture, isolated 

-  anterior column, isolated posterior column, unilateral 
-  locked facet, clay shoveler’s 
-  Unstable fractures: hyperextension teardrop,  
-  Hyperflexion teardrop, hyperflexion ligamentous injury. 
-  bilateral locked facet, odontoid fracture, Hangman’s 
-  fracture, chance, burst 

Must know 3.  Traumatic disc herniation 
4.  Spinal cord contusion 
5.  Intraspinal hemorrhage 

-  Epidural hematoma 
-  Subdural hematoma 

Must know 6.  Post-traumatic abnormalities: syringomyelia, arachnoiditis,   
    pseudomeningocele and root avulsion instability with     
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    spondylolistheasis 
Must know 7.  Postoperative findings:  

-  Common spinal procedures and instrumentation 
-  Normal post-therapeutic appearance 
-  Failed back syndrome 
-  Complications of myelography, vertebroplasty, intervention, surgery 

F.  Degenerative disease 
Must know 1.  Disc degeneration/ herniation / posterior element 

2.  Spinal stenosis 
3.  Arthritis 

G.  Vascular lesions 
Must know 1.  Spinal cord AVM  

2.  Spinal dural AVF 
3.  Cavernoma  
4.  Spinal cord ischemia and infarction 

Should know 5.  Paraspinal AVM 
 
INTERVENTIONAL RADIOLOGY  
Knowledge  
Body Interventional Radiology  
1. Principles, indications and contraindications of the followings  

1.1 Vascular imagings:  
 Must know  
 1.1.1 Angiography  
 1.1.2 CTA  
 1.1.3 MRA  
1.2 Vascular intervention  
 Must know  
 1.2.1 Transarterial embolization 
 Should know 
 1.2.2 Angioplasty, venoplasty  
 1.2.3 Thrombolysis  
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 1.2.4 Transarterial infusion  
 1.2.5 Transvenous occlusion   
 1.2.6 Transjugular intrahepatic portosystemic stent (TIPS)  
 1.2.7 IVC filter placement 
 1.2.8 Tunnel/ non-tunnel venous catheter placement  
 1.2.9 Retrieval of foreign body   
 1.2.10 Aortic stent graft 
 1.2.11 Hemodialysis access interventions 
1.3 Non-vascular intervention 
 Must know 
 1.3.1 Abscess and collection drainage  
 1.3.2 Percutaneous transhepatic biliary drainage (PTBD)  
 1.3.3 Percutaneous biopsy and drainage under imaging guidance  
 Should Know 
 1.3.4 Percutaneous nephrostomy (PCN)  
 1.3.5 Percutaneous cholecystostomy  
 1.3.6 Percutaneous injection therapy, eg. Liver, tumor, cyst ablation   
 1.3.7 Tumor ablation  
 1.3.8 Removal of foreign body  
 1.3.9 Dilatation of biliary stricture/ cholangioplasty  
 1.3.10 Biliary stent placement  
 Should know 
 2. Imaging technique, patient preparation and patient care  
 3. Catheters, guide wires, needles and equipment  
 4. Embolic materials  

 
EMERGENCY RADIOLOGY 
Skills (Techniques and Interpretation, also combined with other systems) 
Knowledge 

1. Clinical prediction rules for emergency imaging 
 Must know 
 - New Orleans Criteria and Canadian CT Head Rule 
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 - Canadian C-spine Rule and NEXUS criteria 
 - PIOPED criteria and Well’s criteria 
2. Appropriateness of imaging in acute conditions 
 Must know 
 - Appropriateness criteria for acute traumatic conditions  
 - Head, spine, chest (including rib and aorta), abdominal (including renal and lower 

urinary tract), extremity trauma, penetrating neck injury, pediatric head trauma and suspected 
physical abuse 

 - Appropriateness criteria for acute non-traumatic conditions  
 - Cardiovascular: acute chest pain (suspected aortic dissection, non-specific chest 

pain, acute coronary syndrome), dyspnea (suspected cardiac origin), suspected pulmonary 
embolism, suspected abdominal aortic aneurysm, sudden cold painful leg, suspected DVT 

 - GI: right upper quadrant pain, right lower quadrant pain, left lower quadrant pain, 
suspected small bowel obstruction, acute pancreatitis, suspected abdominal abscess, mesenteric 
ischemia, upper GI bleeding 

 - GU: acute flank pain, acute scrotal pain, acute pyelonephritis, acute pelvic pain, 
abnormal vaginal bleeding, vaginal bleeding in pregnancy (1st, 2nd & 3rd trimesters) 

 - Musculoskeletal: suspected osteomyelitis, septic arthritis, and soft tissue infection 
 - Neurologic: cerebrovascular disease, focal neurologic deficit, headache, seizures 
 - Pediatrics: headache, seizures 
 - Thoracic: acute respiratory illness, hemoptysis 
3. Imaging techniques, patient preparation and patient care  
 Must know 
 - Conventional radiograph 
 - CT (conventional CT, CT angiography, and CT venography) 
 - Ultrasound 
 - MRI (acute stroke and spinal cord compression) 
  Should know  
 - CT perfusion, CT cystography 
 - MRI, MR angiography and venography (for indications other than above) 
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4. Trauma imaging in Advanced Trauma Life Support (ATLS) 
 Must know 
 - Concepts of trauma imaging 
 - Portable radiograph 
 - Focused Assessment with Sonography for Trauma (FAST) and Extended Focused 

Assessment with Sonography for Trauma (EFAST) 
 - CT 
5. Traumatic and non-traumatic conditions Central nervous system 

Must know 
 - Trauma of brain, skull, orbit, facial structures and aerodigestive tract 
 - Herniation syndromes 
 - Non-traumatic hemorrhage 
 - Cerebral infarction 
 - Non-traumatic neurovascular conditions e.g. posterior reversible encephalopathy 

syndrome (PRES), dural sinus thrombosis  
 - CNS infections 
 - Infections of paranasal sinuses, neck, ear and orbits Should know 
 - Penetrating injuries 
 - Traumatic neurovascular conditions  
 - Pituitary apoplexy 

Spine 
Must know 

- Trauma of cervical, thoracic, lumbosacral spine 
- Osteomyelitis/discitis 
- Epidural abscess 
- Disk herniation 

Should know  
- Acute myelopathy 
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Chest 
Must know 

- Chest trauma 
- Acute pulmonary infections 
- Aspiration pneumonia 
- Airway foreign bodies 
- Obstructive airway disease 
- Esophageal rupture 
- Pulmonary embolism and thromboembolic disease 

Should know 
- ARDS: near-drowning, fat embolism syndrome 

Cardiovascular  
   Must know 
- Cardiac trauma and tamponade 
- Aortic and vascular trauma 
- Acute aortic syndrome 
- Acute arterial occlusion 
- Pulmonary edema 

Should know 
- Volume assessment with IVC ultrasound 

Abdomen  
Must know 

- Abdominal trauma 
- Ascites, peritonitis, abdominal abscesses 
- Hepatobiliary infection and jaundice 
- Pancreatitis 
- Urinary tract infection and stone disease 
- Bowel obstruction, hemorrhage, infarction and infection 
- Inflammatory bowel disease 
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Genitourinary 
Must know 

- Ovarian torsion 
- Pelvic inflammatory disease 
- Pregnancy complications, e.g. ectopic pregnancy, spontaneous abortion, subchorionic 

hemorrhage 
- Testicular torsion and infection 
- Scrotal and testicular trauma 
- Urethral and penile trauma   

Extremities  
Must know 

- Fractures and dislocations of upper and lower extremities 
- Pelvic and acetabular fractures 
- Insufficiency and stress fractures 
- Avascular necrosis 
- Septic arthritis 

Pediatrics  
Must know 

- Accidental and non-accidental trauma 
- Head, neck, and spine infection 
- Respiratory tract infection, foreign body aspiration, respiratory distress 
- Intraabdominal infection/inflammation, hemorrhage, bowel obstruction 
- Musculoskeletal infection 

Diagnosis and treatment of acute contrast reaction and extravasation 
Must know 

- Recognition of adverse reactions to contrast media (iodinated and gadolinium-based) 
e.g. hypersensitivity and chemotoxic reactions  

- Risk factors for adverse reactions 
- Evaluating the patient before and after contrast medium administration  
- Treatment of adverse reactions 
- Treatment of contrast extravasation 
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NUCLEAR MEDICINE 
เน้ือหาวชิา 

A. BASIC SCIENCES 
1. Basic physics เช่นเดียวกบั medical radiation physics and radiobiology 
B. B. CLINICAL STUDIES 
1. Radionuclide imaging studies 
  1.1   Central nervous system 
   Must know -   Brain SPECT 
   Should know -   CSF scan  
  1.2   Musculoskeletal system 
   Must know -   Bone scan  
  1.3   Cardiovascular system 
   Must know -   Myocardial perfusion scan  
     -   MUGA scan  
  1.4   Pulmonary system 
   Must know -   Ventilation-perfusion lung scan  
  1.5   Gastrointestinal and hepatobiliary system 
   Must know -   Hepatobiliary system  
      -   G.I. bleeding  
   Should know  -   Liver RBC scan  
  1.6   Genitourinary system 
   Must know -   Renal scan  
   Should know -   VUR 
  1.7   Endocrine system 
   Must know -   Thyroid and total body scan  
     -    Parathyroid scan  
           -    Neuroendocrine scan  
  1.8   Lymphatic system 
   Should know  -   Lymphoscintigraphy  
  1.9   Oncology 
   Must know -   FDG PET/CT  
   Should know  -   Non-FDG PET/CT  



หลกัสูตรการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้นสาขารังสีวทิยาวนิิจฉยั 2561 109 
 

 

2. BONE MINERAL DENSITOMETRY  (Must know) 
3. RADIONUCLIDE THERAPY 
  Should know 
  3.1  Hyperthyroidism  
  3.2  Thyroid cancer 
  3.3  Others e.g. bone pain, NET treatment, etc.  

  
RADIATION ONCOLOGY 
เน้ือหาวชิา 

A. Basic science 
1. Medical radiation physics and radiobiology 
B. Clinical radiation oncology 
1. Principle of radiation therapy 
  1.1   Tumor and tissue radiosensitivity 
  1.2   Factors affecting radiosensitivity 
  1.3   Aim of treatment 
  1.4   Indication of treatment 
  1.5   Result of treatment 
  1.6   Critical organs and organ tolerance dose 
  1.7   Radiation complications 
  1.8   Factors affecting radiation complications 
  1.9   Management of radiation complications 

2. Common cancers – etiology, epidemiology, natural history, pathology, pretreatment/diagnostic 
evaluation, staging, prognostic factors, treatment modalities, result of treatment and treatment 
complications 
3. Radiation therapy in common cancers  

3.1  Breast cancer 
3.2  Cervical cancer 
3.3  Lung cancer 
3.4  Hepatobiliary cancer 
3.5  Head and neck cancer 
3.6  CNS tumor 
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3.7  Colorectal cancer 
3.8  Prostate cancer 
3.9  Esophageal cancer 
3.10 Gastric cancer 
3.11 Emergency in radiation therapy 
3.12 Radiation therapy in benign disease 

4. Radiation equipment 
4.1 Teletherapy (External beam radiation therapy) 
  4.1.1 Megavoltage machines 
   - Cobalt-60 unit 
   - Linear accelerator: photon and electron beam 
4.2  Brachytherapy 
  4.2.1 Low-dose rate brachytherapy 
  4.2.2 Medium-dose rate brachytherapy 
  4.2.3 High-dose rate brachytherapy 
4.3  Simulation machines 
  4.3.1 Conventional simulation 
  4.3.2 CT simulation 
  4.3.3 MRI simulation 
4.4  Accessories  
  4.4.1 Wedge 
  4.4.2 Bolus 

5. Radiation treatment techniques 

5.1  Simulation 
5.2  Radiation treatment planning 
  5.2.1 Target volume delineation 
  5.2.2 Normal tissue contouring 
  5.2.3 Radiation techniques 
   5.2.3.1 2D radiotherapy 
   5.2.3.2 3D radiotherapy 
   5.2.3.3 Intensity modulated radiation therapy (IMRT) 
   5.2.3.4 Volumetric arc radiation therapy (VMAT) 
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   5.2.3.5 Stereotactic radiosurgery 
   5.2.3.6 Stereotactic radiotherapy 
   5.2.3.7 Intraoperative radiotherapy 
  5.2.4 Radiation beam parameter 
  5.2.5 Radiation dose and fractionation 
5.3  Radiation treatment verification 
5.4  Radiation treatment delivery 

  
III. ความรู้ดา้นบูรณาการทัว่ไป 

เน้ือหาวิชาเป็นความรู้ท่ีบูรณาการศาสตร์ต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประกอบวชิาชีพเวชกรรม 
และการบริการทางการแพทยด์า้นรังสีวิทยา ตลอดจนความรู้ดา้นมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ท่ี
เสริมสร้างปัญญา เจตคติและความเขา้ใจต่อเพื่อนมนุษยแ์ละสังคม ยกตวัอยา่งเน้ือหาวชิา ดงัน้ี 

1. ความรู้ดา้นกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประกอบวชิาชีพเวชกรรม 
 1.1. หลกักฎหมายทัว่ไป ประมวลกฎหมายอาญา ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์

ประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความอาญา ประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความแพง่ 
 1.2. พระราชบญัญติัวชิาชีพเวชกรรมพ.ศ. 2525 
 1.3. พระราชบญัญติัสุขภาพแห่งชาติพ.ศ. 2550 ฉบบัท่ี 2 พ.ศ. 2553 
 1.4. พระราชบญัญติัหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 
 1.5. พระราชบญัญติัคุม้ครองผูบ้ริโภค พ.ศ. 2522 ฉบบัท่ี 2 แกไ้ขเพิ่มเติม พ.ศ. 2541 
 1.6. พระราชบญัญติัวธีิพิจารณาคดีผูบ้ริโภค พ.ศ. 2551 
 1.7. พระราชบญัญติัเคร่ืองมือแพทย ์พ.ศ. 2551 
 1.8. พระราชบญัญติัสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 ฉบบัท่ี 2 พ.ศ. 2547 
 1.9. ขอ้บงัคบัและประกาศของแพทยสภา 
 1.10.  ค  าประกาศสิทธิของผูป่้วย สิทธิเด็ก สิทธิของผูพ้ิการและทุพพลภาพ และสิทธิ

มนุษยชน 
2. ความรู้ดา้นเวชสารสนเทศและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 
 2.1. ความรู้พื้นฐานดา้นเวชสารสนเทศท่ีเก่ียวขอ้งกบัรังสีวทิยา 
 2.2. กฎหมายดา้นเวชสารสนเทศ 

2.2.1. พระราชบญัญติัวา่ดว้ยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์พ.ศ. 2544 
2.2.2. พระราชบญัญติัวา่ดว้ยการกระท าความผดิเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 

3. ความรู้ดา้นความปลอดภยัของผูป่้วย 
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เน้ือหาหลกัสูตรอา้งอิงจาก WHO patient safety curriculum guide  
4. ความรู้ดา้นการจดัการดา้นคุณภาพ 
 4.1. Hospital accreditation 
 4.2. JCI 
5. ความรู้ดา้นการจดัการความเส่ียงเม่ือเกิดปัญหาทางการแพทย ์
 5.1. Risk management 
6. ความรู้ดา้นมาตรฐานรหสัทางการแพทยท่ี์เก่ียวขอ้งกบัรังสีวทิยา 
 6.1. ICD 10-TM 
7. ความรู้ดา้นมาตรฐานสากลท่ีเก่ียวกบัรังสีวทิยา 
 7.1. DICOM 
 7.2. PACS 
 7.3. HL7 

  


