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Milestone 
1. THORACIC IMAGING ROTATION 
2. CARDIOVASCULAR IMAGING ROTATION 
3. ABDOMINAL IMAGING ROTATION (GI, HEPATOBILIARY AND GU) 
4. MUSCULOSKELETAL IMAGING ROTATION 
5. NEUROIMAGING ROTATION 
6. INTERVENTIONAL NEURORADIOLOGY 
7. PEDIATRIC IMAGING ROTATION 
8. INTERVENTIONAL RADIOLOGY ROTATION 
9. BREAST IMAGING 

 
1. THORACIC IMAGING ROTATION  
การประเมิน EPA และ Milestones ของ Thoracic Imaging Rotation 
 

Imaging procedures Minimum 
requirement 

1st year 
(rotation 1) 

2nd year 
(rotation 2) 

3rd  year 
(rotation 3) 

Chest radiographs 500 100-200 100-200 50-200 
Conventional CT of the chest 40 10 15 15 
HRCT of the chest 15 0 5 10 
CT pulmonary angiography (CTPA) 10 0 5 5 
Ultrasound of the chest, pleura or 
diaphragm 

5 0 2 3 

MRI of the chest 5 0 2 3 
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 Thoracic Imaging 

Chest 
radiographs 

CT chest HRCT chest / 
CTPA 

US MRI 

ระดบั 
Medical 
knowledge  

๑ ๒-๓ ๑ ๒-๓ ๑ ๒-๓ ๑ ๒-๓ ๑ ๒-๓ 

Rotation 1 Level 
1 

         

Rotation 2 Level 
2 

Level 
1 

Level 
1-2 

Level 
1 

Level 
1-2 

Level 
1 

Level 
1-2 

Level 
1-2 

Level 
1 

 

Rotation 3 Level 
3 

Level 
2-3 

Level 
2-3 

Level 
2-3 

Level 
2-3 

Level 
2-3 

Level 
2-3 

Level 
2-3 

Level 
2 

 

หมายเหตุ 
 

Medical knowledge ระดับที่ ๑ หมายถึง มีความส าคญัและพบบ่อย ซ่ึงแพทยป์ระจ าบา้น
ตอ้งสามารถตรวจวนิิจฉยัไดด้ว้ยตนเอง  

Medical knowledge ระดับที่ ๒ หมายถึง โรคท่ีพบน้อยกว่าระดบั ๑ แต่มีความส าคญั ซ่ึง
แพทยป์ระจ าบา้นควรตรวจวนิิจฉยัได ้ภายใตก้ารควบคุมของอาจารย ์ 

Medical knowledge ระดับที่ ๓ หมายถึง โรคหรือหัตถการท่ีซบัซ้อนซ่ึงแพทยป์ระจ าบา้น 
อาจตรวจวินิจฉัยได้ หรือสามารถเรียนรู้โดยการศึกษาด้วยตนเอง หรือจากการฟังบรรยาย และ
สถาบนัฝึกอบรมควรจดัใหมี้การเรียนรู้โรคในระดบัน้ีอยา่งพอเพียง 
 

การประเมินระดบัศกัยภาพโดยรวม 
vel 0: ขาดความรับผดิชอบในหนา้ท่ี ไม่สามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งเหมาะสม 

สามารถปฏิบติังาน ในการเลือก imaging protocol การใช้ contrast agent ให้
การวนิิจฉยัหรือวนิิจฉยัแยกโรคไดอ้ยา่งเหมาะสม ภายใตก้ารควบคุมของอาจารยอ์ยา่งใกลชิ้ด 

สามารถปฏิบติังาน ในการเลือก imaging protocol การใช้ contrast agent ให้
การวนิิจฉยัหรือวนิิจฉยัแยกโรคไดอ้ยา่งเหมาะสม ภายใตก้ารช้ีแนะของอาจารย ์

สามารถปฏิบติังาน ในการเลือก imaging protocol การใช้ contrast agent ให้
การวนิิจฉยัหรือวนิิจฉยัแยกโรคไดอ้ยา่งเหมาะสม โดยอาจขอหรือไม่ขอคาช้ีแนะจากอาจารย ์

Level 4: สามารถปฏิบติังาน ในการเลือก imaging protocol การใช้ contrast agent ให้
การวินิจฉัยหรือวินิจฉัยแยกโรคได้อย่างเหมาะสมสามารถปฏิบติังาน และให้การวินิจฉัยหรือ
วนิิจฉยัแยกโรคไดเ้อง และสามารถใหก้ารช้ีแนะหรือควบคุมผูท่ี้มีประสบการณ์นอ้ยกวา่ได ้
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แพทย์ประจ าบ้านในแต่ละ rotation ศึกษา ฝึกทกัษะ และหรือปฏิบัติงานเกีย่วกบัโรคหรือหัตถการ 
ดังต่อไปนี ้

Rotation 1: Medical knowledge ระดบัท่ี ๑ (มีความส าคญัและพบบ่อย)  ซ่ึงแพทยป์ระจ า
บา้นตอ้งสามารถตรวจวนิิจฉยัไดด้ว้ยตนเอง  

Rotation 2: Medical knowledge ระดบัท่ี ๑ และ ระดบัท่ี ๒ (โรคท่ีพบนอ้ยกวา่ระดบั ๑ แต่
มีความส าคญั) ซ่ึงแพทยป์ระจ าบา้นควรตรวจวนิิจฉยัได ้ภายใตก้ารควบคุมของอาจารย ์ 

Rotation 3:  Medical knowledge ต่างๆ มากข้ึน ทั้งระดบัท่ี ๑, ระดบัท่ี ๒,  และระดบัท่ี ๓
(โรคหรือหัตถการท่ีซับซ้อนซ่ึงแพทยป์ระจ าบา้น  อาจตรวจวินิจฉัยได้ หรือสามารถเรียนรู้โดย
การศึกษาด้วยตนเอง หรือจากการฟังบรรยาย และสถาบนัฝึกอบรมควรจดัให้มีการเรียนรู้โรคใน
ระดบัน้ีอยา่งพอเพียง) 
 
Skills and Medical Knowledge  
 

 Rotation 1 Rotation 2 Rotation 3 

Skills    

Imaging procedure 1. Chest radiography 
2. CT of the chest 

1. HRCT of the chest 
2. CT pulmonary 

angiography 

1. Ultrasound of the chest, 
pleura or diaphragm 

2. MRI of the chest 

 

Medical Knowledge ระดบัที ่๑ ระดบัที ่๒ ระดบัที ่๓ 

1. Imaging methods 
and positioning 

1. Conventional chest 
radiograph 
including 
technique for 
posteroanterior, 
lateral, lateral 
decubitus, oblique, 
apical lordotic, 
supine, expiration) 

2. CT (conventional 
CT, HRCT, CT 
angiography) 
 

1. Ultrasonography 
 
 
 

1. MRI   
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Medical Knowledge ระดบัที ่๑ ระดบัที ่๒ ระดบัที ่๓ 

2. Normal anatomy 
and physiology 

1. Airway (trachea, 
carina, main 
bronchi) 

2. Bronchopulmonar
y segments, lobe, 
second pulmonary 
lobule, acinus 

3. Pleura, fissures, 
lines, recess and 
stripes 

4. Mediastinum, 
hilum and 
esophagus 

5. Heart (cardiac 
chambers), 
pulmonary vessels, 
aorta and 

6. vena cava 
7. Diaphragm 
8. Chest wall 

1. Lymphatic system  

3. Signs in chest 
radiology 

1. Air bronchogram 
sign 

2. Air crescent sign 
3. Bulging fissure 

sign 
4. Continuous 

diaphragm sign 
5. Cervicothoracic 

sign 
6. Deep sulcus sign 
7. Fallen lung sign 
8. Gloved finger sign 
9. Golden S sign 
10. Hampton hump 

sign 

1. CT angiogram sign 
2. CT halo and reverse 

CT halo sign 
3. Upper triangle sign 
4. Westermark sign 
5. Comet tail sign 
6. Signet ring sign  
7. Split pleura sign 
8. Incomplete sharp 

margin 
 

1. 1-2-3 sign 
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Medical Knowledge ระดบัที ่๑ ระดบัที ่๒ ระดบัที ่๓ 

11. Hilum overlay sign 
12. Hilum 

convergence sign 
13. Luftsichel sign 
14. Silhouette sign 
15. Juxtaphrenic peak 

sign 
4. Interstitial lung 

disease 
1. Four basic patterns 

of interstitial lung 
disease on chest 
radiograph and CT 

Differential diagnosis of 
common interstitial 
lung diseases on 
chest radiograph 
and CT, based on 
clinical information 

1. Idiopathic 
interstitial 
pneumonia - UIP 

2. Collagen vascular 
disease 

3. Pneumoconiosis, 
e.g. silicosis, coal 
worker’s 
pneumoconiosis 
asbestosis 

1. Sarcoidosis 
2. Drug-induced lung disease 
3. Langerhans pulmonary 

histiocytosis 
4. Lymphangioleiomyomatosi

s 

5. Airspace/alveolar 
lung disease 

1. Acute airspace 
diseases, e.g. 
pulmonary edema, 
pneumonia, 
hemorrhage 

1. Chronic airspace 
diseases 

2. Peripheral airspace 
diseases 

 

6. Disease of the 
airways 

1. Atelectasis 
(collapse): each 
lobe atelectasis, 
combined lobes 

2. atelectasis and 
whole lung 
collapse 

1. Bronchiolitis/Small 
airway disease 

2. Asthma 
3. Tracheal 

abnormalities 
4. Vanishing lung 

syndrome 
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Medical Knowledge ระดบัที ่๑ ระดบัที ่๒ ระดบัที ่๓ 

3. Bronchiectasis 
4. Pulmonary 

emphysema 

 

7. Mediastinal and 
hilar disorders 

1. Mediastinal 
compartments: 
anterior, middle, 
posterior, superior 

a. Anatomic 
boundaries 

b. Common causes of 
mediastinal masses 
in each 
compartment 

2. Common causes of 
mediastinal/hilar 
lymph node 
enlargement 

3. Pneumomedia- 
stinum 

4. Extramedullary 
hematopoiesis 

1. Mediastinitis 
2. Mediastinal 

hemorrhage 
3. Mediastinal 

lipomatosis 
4. Fibrosing 

mediastinitis 

 

8. Solitary and 
multiple 
pulmonary 
nodules 

1. Definition 
2. Approach to a 

solitary pulmonary 
nodule 

3. Common causes of 
solitary and 
multiple 
pulmonary nodules 

1. Recommendations 
for pulmonary 
nodules 

1. Positron emission 
tomography in the 
evaluation of a solitary 
pulmonary nodule 

9. Benign and 
malignant 
neoplasms of the 
lung 

1. Bronchogenic 
carcinoma 

2. Hamartoma 
3. Metastasis e.g. 

hematogenous 
pulmonary 

1. Lymphoproliferativ
e disorders 

1. Neuroendocrine tumor 
2. Posttransplant 

lymphoproliferative 
disorders 

3. Kaposi sarcoma 
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Medical Knowledge ระดบัที ่๑ ระดบัที ่๒ ระดบัที ่๓ 

metastasis, 
lymphangitic 
carcinomatosis 

10. Chest trauma 1. Pulmonary 
parenchymal 
trauma 

2. Injury to the 
thoracic aorta and 
great vessels 

3. Diaphragmatic 
rupture 

4. Tracheal or 
bronchial rupture 

1. Injury to the heart 
and pericardium 

2. Injury to the 
esophagus and 
thoracic duct 

3. Indirect effect of 
trauma on the lungs 
e.g. fat embolism 

4. Lung torsion 
 

 

11. Chest wall, 
pleura and 
diaphragm 

1. Pleural effusion, 
including 
empyema, 
malignant 
effusion, 
chylothorax 

2. Pneumothorax: 
tension 
pneumothorax 

3. Pleural thickening 
and calcification 

1. Mesothelioma 
2. Unilateral elevation 

of the diaphragm: 
diaphragmatic 
paralysis 

3. Diaphragmatic 
hernia, eventration 

4. Deformity of the 
chest wall e.g. 
pectus excavatum 

5. Bronchopleural 
fistula 

6. Pleural and chest 
wall masses 

 

12. Infection 
(immunocompete
nt, 
immunocompro
mised and 
posttransplant 
patient) 

1. Pulmonary 
tuberculosis and 
atypical 
mycobacterial 
pneumonia 

2. Bacterial 
pneumonia 

3. Viral and 

1. Nocardiosis 
2. Fungal infection: 

histoplasmosis, 
mucormycosis, 
cryptococcosis 

3. Opportunistic 
infections in AIDS 
and immunocom-

1. Actinomycosis 
2. Protozoal infection 
3. Helminthic infection 
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Medical Knowledge ระดบัที ่๑ ระดบัที ่๒ ระดบัที ่๓ 

mycoplasma 
pneumonia 

4. Aspergillosis 
5. Septic emboli 

promised patients 

13. Unilateral 
hyperlucent lung 
(or hemithorax) 

 

 1. Common causes of 
unilateral 
hyperlucent 
hemithorax, e.g. 
foreign body, 
mastectomy 

 

1. Poland syndrome 
2. Swyer-James syndrome 

14. Congenital lung 
disease 

 1. Bronchopulmonary 
sequestration 

2. Congenital 
pulmonary airway 
malformation 
(CPAM)   

3. Congenital lobar 
emphysema 

1. Pulmonary hypoplasia 
2. Absence (agenesis or 

aplasia) of the lungs or 
lobes of the lungs 

3. Tracheal bronchus and other 
abnormal bronchial 
branching 

4. Congenital 
lymphangiectasia 

15. Pulmonary 
vascular disorder 

1. Pulmonary 
thromboembolism 

1. Pulmonary 
hypertension 

1. Pulmonary arteriovenous 
malformation 

2. Anomalous pulmonary 
venous drainage 

3. Scimitar syndrome 
16. Thoracic aorta 

and great vessels 

1. Superior vena cava 
obstruction 

  

17. Monitoring and 
support devices 
(tubes and lines) 

1. Chest drainage tube 
2. Endotracheal tube 

and tracheostomy 
tube 

3. Nasogastric tube 
4. Percutaneous 

central venous 
catheter 

1. Indwelling balloon-
tipped pulmonary 
arterial catheter 

2. Intraaortic balloon 
pump catheter 
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Medical Knowledge ระดบัที ่๑ ระดบัที ่๒ ระดบัที ่๓ 

18. Post-operative 
chest 

 1. Pneumonectomy – 
Postpneumonectom
y syndrome 

2. Lobectomy – 
bronchial 
dehiscense 

3. Median sternotomy 
– sternal dehiscence 

 

1. Heart and lung 
transplantation 

2. Retained surgical materials 
(gossypiboma) 

 
 
2. CARDIOVASCULAR IMAGING ROTATION  
การประเมิน EPA และ Milestones ของ Cardiovascular Imaging Rotation 
 

Imaging procedures Minimum 
requirement 

1st year 
(rotation 1) 

2nd year 
(rotation 2) 

3rd  year 
(rotation 3) 

Chest radiographs 
(CVS) 

100 0-70 0-50 0-50 

Coronary 
CTA/Cardiac CT 

5 0-5 0-5 0-5 

Cardiac MRI 2 0-2 0-2 0-2 
CT angiography (CTA) 20 0-10 0-20 0-20 
MR angiography 
(MRA) 

5 0-5 0-5 0-5 

Doppler ultrasound 25 0-10 0-15 0-15 
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 Cardiovascular Imaging 

Chest 
radiographs 

Coronary 
CTA/Cardiac CT 

CTA/MRA Doppler US Cardiac 
MRI 

ระดบั Medical 
knowledge  

๑ ๒-๓ ๑ ๒-๓ ๑ ๒-๓ ๑ ๒-๓ ๑ ๒-
๓ 

Rotation 1 Level 
0-1 

   Level 
0-1 

 Level 
0-1 

   

Rotation 2 Level 
1-2 

Level 
1 

Level 1-
2 

Level 1 Level 
1-2 

Level 
1 

Level 
1-2 

Level 
1 

Level 
1 

 

Rotation 3 Level 
2-3 

Level 
2 

Level 2-
3 

Level 2 Level 
2-3 

Level 
2-3 

Level 
2-3 

Level 
2 

Level 
2 

 

 
หมายเหตุ 
 

Medical knowledge ระดับที่ ๑ หมายถึง มีความส าคญัและพบบ่อย ซ่ึงแพทยป์ระจ าบา้น
ตอ้งสามารถตรวจวนิิจฉยัไดด้ว้ยตนเอง  

Medical knowledge ระดับที่ ๒ หมายถึง โรคท่ีพบน้อยกว่าระดบั ๑ แต่มีความส าคญั ซ่ึง
แพทยป์ระจ าบา้นควรตรวจวนิิจฉยัได ้ภายใตก้ารควบคุมของอาจารย ์ 

Medical knowledge ระดับที่ ๓ หมายถึง โรคหรือหัตถการท่ีซบัซ้อนซ่ึงแพทยป์ระจ าบา้น 
อาจตรวจวินิจฉัยได้ หรือสามารถเรียนรู้โดยการศึกษาด้วยตนเอง หรือจากการฟังบรรยาย และ
สถาบนัฝึกอบรมควรจดัใหมี้การเรียนรู้โรคในระดบัน้ีอยา่งพอเพียง 

 
การประเมินระดับศักยภาพโดยรวม 

Level 0: ขาดความรับผดิชอบในหนา้ท่ี ไม่สามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งเหมาะสม 
Level 1: สามารถปฏิบติังาน ในการเลือก imaging protocol การใช้ contrast agent ให้

การวนิิจฉยัหรือวนิิจฉยัแยกโรคไดอ้ยา่งเหมาะสม ภายใตก้ารควบคุมของอาจารยอ์ยา่งใกลชิ้ด 
Level 2: สามารถปฏิบติังาน ในการเลือก imaging protocol การใช้ contrast agent ให้

การวนิิจฉยัหรือวนิิจฉยัแยกโรคไดอ้ยา่งเหมาะสม ภายใตก้ารช้ีแนะของอาจารย ์
Level 3: สามารถปฏิบติังาน ในการเลือก imaging protocol การใช้ contrast agent ให้

การวนิิจฉยัหรือวนิิจฉยัแยกโรคไดอ้ยา่งเหมาะสม โดยอาจขอหรือไม่ขอคาช้ีแนะจากอาจารย ์
Level 4: สามารถปฏิบติังาน ในการเลือก imaging protocol การใช้ contrast agent ให้

การวินิจฉัยหรือวินิจฉัยแยกโรคได้อย่างเหมาะสมสามารถปฏิบติังาน และให้การวินิจฉัยหรือ
วนิิจฉยัแยกโรคไดเ้อง และสามารถใหก้ารช้ีแนะหรือควบคุมผูท่ี้มีประสบการณ์นอ้ยกวา่ได ้
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แพทย์ประจ าบ้านในแต่ละ rotation ศึกษา ฝึกทกัษะ และหรือปฏิบัติงานเกีย่วกบัโรคหรือหัตถการ 
ดังต่อไปนี ้

Rotation 1: Medical knowledge ระดบัท่ี ๑ (มีความส าคญัและพบบ่อย)  ซ่ึงแพทยป์ระจ า
บา้นตอ้งสามารถตรวจวนิิจฉยัไดด้ว้ยตนเอง  

Rotation 2: Medical knowledge ระดบัท่ี ๑ และ ระดบัท่ี ๒ (โรคท่ีพบนอ้ยกวา่ระดบั ๑ แต่
มีความส าคญั) ซ่ึงแพทยป์ระจ าบา้นควรตรวจวนิิจฉยัได ้ภายใตก้ารควบคุมของอาจารย ์ 

Rotation 3:  Medical knowledge ต่างๆ มากข้ึน ทั้งระดบัท่ี ๑, ระดบัท่ี ๒, และระดบัท่ี ๓ 
(โรคหรือหัตถการท่ีซับซ้อนซ่ึงแพทยป์ระจ าบา้น  อาจตรวจวินิจฉัยได้ หรือสามารถเรียนรู้โดย
การศึกษาด้วยตนเอง หรือจากการฟังบรรยาย และสถาบนัฝึกอบรมควรจดัให้มีการเรียนรู้โรคใน
ระดบัน้ีอยา่งพอเพียง) 

 
Skills and Medical Knowledge  

 Rotation 1 Rotation 2 Rotation 3 

Skills    

Imaging procedure 1. Chest radiographs 
2. CT angiography 

(CTA) 
3. Doppler 

ultrasound 

1. Coronary CTA/Cardiac 
CT 

2. CT angiography (CTA) 
3. Doppler ultrasound 
 

1. Cardiac MRI 
2. MR angiography (MRA) 
3. Doppler ultrasound 

 

Medical Knowledge ระดบัที ่๑ ระดบัที ่๒ ระดบัที ่๓ 

1. Imaging methods 
and positioning, 
indication, 
contraindication, 
techniques, 
physics and 
radiation savings 

1. Conventional 
chest radiograph 
including 
technique for 
posteroanterior, 
lateral, oblique, 
supine, expiration) 

2. Doppler 
ultrasound 

1. Coronary CTA/Cardiac 
CT 

2. CT angiography (CTA) 
 
 
 
 

1. Cardiac MRI   
2. MR angiography (MRA) 

2. Normal anatomy 
and physiology 

1. Normal cardiac 
anatomy on 
conventional chest 

1. Embryology of 
cardiovascular system 

2. Imaging anatomy on 

 



หลกัสูตรการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้นสาขารังสีวทิยาวนิิจฉยั 2561 125 
 

 

Medical Knowledge ระดบัที ่๑ ระดบัที ่๒ ระดบัที ่๓ 

radiographs 
2. Cardiac chambers, 

pulmonary 
vessels, aorta 

3. Normal 
pulmonary 
vasculature on 
conventional chest 
radiographs 

4. Pattern of normal 
and abnormal 
pulmonary 
vasculature on 
conventional chest 
radiographs 

CT and MRI 
3. Standard cardiac views 
4. Standard 17 cardiac 

segments 
5. Normal coronary artery 

anatomy and 
myocardial territory 

6. Differentiation between 
normal and abnormal 
anatomy on each 
cardiac imaging 
modality 

3. Signs in chest 
radiographs 

1. Double contour 
sign 

2. Bat wing sign 
3. Snowman sign 
4. Egg-on-a-string 

sign 
5. Boot-shaped heart 
6. Box-shaped heart 
7. Figure of three 

sign 
8. Pericardial fat pad 

sign 
9. Water bottle sign 
10. Silhouette sign 

1. Walking man sign 
2. Scimitar sign 
 

 

4. Normal anatomy 
of the arteries and 
veins of the body 

 1. Aorta and branches 
2. IVC, systemic vein, 

pulmonary vein and 
branches 

1. Body arterial and venous 
collateral vessels 

5. Basic functional 
evaluation of the 

 
 

1. Normal and abnormal 
cardiac function. 

1. Grading severity of 
abnormal cardiac 
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Medical Knowledge ระดบัที ่๑ ระดบัที ่๒ ระดบัที ่๓ 

heart  
2. Normal value of cardiac 

function and  
measurement  

3. Basic functional 
evaluation of the heart 

function 
2. Post-processing cardiac 

function 
3. Regional and global left 

and right ventricular 
function 

4. Left and right heart 
chamber sizes and 
function.  

6. Coronary artery 
disease 

1. Plain film 
interpretation of 
different stage of 
heart failure 

1. Coronary artery 
atherosclerosis 
including plaque 
morphology and 
assessment of stenosis 
severity 

2. Coronary artery stenosis 
and acute coronary 
artery syndrome 

3. Anomalous coronary 
artery and aneurysm 

4. Coronary artery bypass 
graft 

5. Myocardial disease 
related to coronary 
artery disease e.g. 
infarction 

1. Indications for 
assessment of 
myocardial viability 

2. Cardiac MRI indications 
and characteristic 
findings of myocardial 
ischemia, myocardial 
infarction, acute 
coronary syndromes and 
other causes of 
myocardial injury. 

3. Technique, indication 
and contraindication and 
basic principle of stress 
CMR. 

 

7. Valvular heart 
disease 

1. Plain film 
interpretation of 
common valvular 
heart disease  

a. Mitral valve 
b. Aortic valve 
2. Calcified cardiac 

valves 
3. Prosthetic heart 

valve 

1. Plain film interpretation 
of less common 
valvular heart disease 

a. Pulmonary valve 
b. Tricuspid valve 
 

1. Cardiac CT findings of 
acquire and congenital 
valvular heart disease 

2. Cardiac MRI indication 
of valvular heart disease 
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Medical Knowledge ระดบัที ่๑ ระดบัที ่๒ ระดบัที ่๓ 

8. Cardiac mass  1. Common cardiac tumor 
eg. myxoma 

2. Differential cardiac 
thrombus from cardiac 
tumor 

 
 
 
 

1. Other cardiac tumor eg. 
Angiosarcoma, 
lymphoma 

2. Cardiac MRI indications 
and essential pulse 
sequences for cardiac 
mass 

3. Approach the cardiac 
mass by cardiac CT 
and/or cardiac MRI 

9. Cardiomyopathy 
and myocardial 
disease 

 1. Common 
cardiomyopathy 
a. DCM 
b. HCM 
c. RCM 
d. ARVD 

2. Acute myocarditis 

1. Uncommon 
cardiomyopathy/myocar
dial disease 

a. EMF 
b. Loeffler’s 

myocarditis 
2. Cardiac T2* for 

diagnosis of myocardial 
iron overload 

10. Pericardial 
disease 

1. Pericardial 
calcification  

2. Pericardial 
effusion 

1. Constrictive pericarditis 
2. Cardiac tamponade 
 

1. Congenital absence of 
pericardium 

2. Pericardial mass eg. 
Pericardial cyst, 
metastasis 

11. Congenital heart 
disease 

1. Plain film 
interpretation of 
common 
congenital heart 
disease 

a. ASD,VSD,PDA 
b. TAPVR,TGA 
c. TOF 
d. Ebstein’s anomaly 
2. Basic pattern of 

pulmonary 

1. Segmental approach of 
congenital heart disease 
by cardiac CT and/or 
cardiac MRI 

2. Common congenital 
heart disease 

a. Non-cyanotic CHD eg. 
ASD,VSD,PDA,ECCD,
AP window 

b. Cyanotic CHD eg. 
TOF, TGA, TAPVR, 

1. Common post operative 
CHD eg. Palliative 
modified Blalock-
Taussig shunt, Fontan 
operation 

2. Congenital valvular 
heart disease eg. 
Congenital aortic 
stenosis  
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Medical Knowledge ระดบัที ่๑ ระดบัที ่๒ ระดบัที ่๓ 

vasculatures Ebstein’s anomaly 
c. Heterotaxy syndrome 
d. Coarctation of aorta 
e.  Aortic arch anomaly 

related to CHD 
12. Thoracic and 

abdominal aorta 

1. Aortic aneurysm 
2. Traumatic aortic 

disease 
3. Acute aortic 

syndrome 
 

1. Coarctation of aorta 
2. Aortic arch anomalies 
3. Aortoiliac syndrome 
4. Aortitis, arteritis 
5. TEVAR/EVAR 

evaluation 

1. Post operative imaging 
of aorta  

2. MRI evaluation of 
coarctation of aorta 

13. Pulmonary 
vascular, 
peripheral and 
visceral vessel 
disorders 

1. Pulmonary 
thromboembolism 

2. Venous 
thrombosis 

1. Pulmonary 
hypertension 

2. Vascular aspect of  
liver, kidneys, pancreas, 
small and large bowels  

3. e.g. stenosis, post 
traumatic vascular 
complication (fistula) 

4. Acute and chronic 
peripheral obstructive 
vascular diseases 

5. Vascular injury 
6. Venous thrombosis, 

venous obstruction 

1. Pulmonary 
arteriovenous 
malformation 

2. Scimitar syndrome 
3. Pulmonary sling 
4. Vascular aspect of organ 

transplantation  

14. Monitoring and 
support devices 
and valve 
prosthesis  

1. Prosthetic heart 
valves 

2. Chest drainage 
tube 

3. Endotracheal tube 
and tracheostomy 
tube 

4. Nasogastric tube 
5. Percutaneous 

central venous 
catheter 

1. Indwelling balloon-
tipped pulmonary 
arterial catheter 

2. Intraaortic balloon 
pump catheter 

3. Cardiac pacemaker and 
implantable  
cardioverter 
defibrillator 
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Medical Knowledge ระดบัที ่๑ ระดบัที ่๒ ระดบัที ่๓ 

15. Doppler 
ultrasound 

1. Basic knowledge 
of Doppler 
ultrasound 

2. Normal Doppler 
waveform of 
vessels  

3. Deep vein 
thrombosis 

4. Abdominal aortic 
aneurysm 

1. Carotid artery stenosis 
2. Renal artery stenosis/ 

occlusion 
3. Venous thrombosis of 

upper limb and central 
vein 

1. Peripheral artery 
stenosis 

2. Venous insufficiency 
3. Portal hypertension 
4. Renal transplantation 
5. Liver transplantation 
6. Dialysis access 

 
3. ABDOMINAL IMAGING ROTATION  
การประเมิน EPA และ Milestones ของ Abdominal Imaging Rotation (GI, hepatobiliary and 
GU) 

Imaging procedures Minimum 
requirement 

(ท าและแปลผลด้วย
ตนเอง) 

1st year 2nd year 3rd  year 

Plain abdominal radiographs 50 20 20 10 
Fluoroscopic contrast study 
(Esophagography, Upper 
gastrointestinal study, Small bowel 
study, Barium enema, 
Loopography, fistulography/ 
sinugraphy) 

 
10 

 
4 

 
4 

 
2 

Intravenous pyelography  10 5 5 0 
Cystography, VCUG and 
Urethrography 
 

5 0 2 3 

Ultrasound: Abdominal 
ultrasound (upper abdomen, whole 
abdomen, pelvis, KUB, scrotum, 
prostate) 
 

 
100 

 
40 

 
30 

 
30 
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Imaging procedures Minimum 
requirement 

(ท าและแปลผลด้วย
ตนเอง) 

1st year 2nd year 3rd  year 

CT of the abdomen  (upper 
abdomen, whole abdomen, pelvis, 
KUB) 

100 30 30 40 

MR of the abdomen  (upper 
abdomen, MRCP, whole abdomen, 
pelvis, KUB, prostate, scrotum) 

10 0 3 7 

Imaging procedures Minimum requirement (เรียนรู้) 

Hysterosalpingography 5 

Obstetrics ultrasound 30 

 

  Gastrointestinal, Hepatobiliary imaging and Genito-urinary imaging 

Plain 
radiographs 

Fluoroscopy Ultrasound CT Special 
CT* 

MRI 

ระดบั 
Medical 

knowledge 

๑ ๒-๓ ๑ ๒-๓ ๑ ๒-๓ ๑ ๒-๓ ๑ ๒-
๓ 

๑ ๒-
๓ 

Resident 1 Level 
1 

 Level 
1 

 Level 
1 

 Level 
1 

     

Resident 2 Level 
2 

Level 
1 

Level 
1-2 

Level 
1 

Level 
1-2 

Level 
1 

Level 
1-2 

Level 
1 

  Level 
1 

 

Resident 3 Level 
3 

Level 
2-3 

Level 
2-3 

Level 
2-3 

Level 
2-3 

Level 
2 

Level 
2-3 

Level 
2 

Level 
1 

 Level 
1-2 

 

Special CT = CT colonography  
หมายเหตุ 
 

Medical knowledge ระดับที่ ๑ หมายถึง มีความส าคญัและพบบ่อย ซ่ึงแพทยป์ระจ าบา้น
ตอ้งสามารถตรวจวนิิจฉยัไดด้ว้ยตนเอง  

Medical knowledge ระดับที่ ๒ หมายถึง โรคท่ีพบน้อยกว่าระดบั ๑ แต่มีความส าคญั ซ่ึง
แพทยป์ระจ าบา้นควรตรวจวนิิจฉยัได ้ภายใตก้ารควบคุมของอาจารย ์ 
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Medical knowledge ระดับที่ ๓ หมายถึง โรคหรือหัตถการท่ีซบัซ้อนซ่ึงแพทยป์ระจ าบา้น 
อาจตรวจวินิจฉัยได้ หรือสามารถเรียนรู้โดยการศึกษาด้วยตนเอง หรือจากการฟังบรรยาย และ
สถาบนัฝึกอบรมควรจดัใหมี้การเรียนรู้โรคในระดบัน้ีอยา่งพอเพียง 
 
การประเมินระดับศักยภาพโดยรวม 

Level 0: ขาดความรับผดิชอบในหนา้ท่ี ไม่สามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งเหมาะสม 
Level 1: สามารถปฏิบติังาน ในการเลือก imaging protocol การใช้ contrast agent ให้

การวนิิจฉยัหรือวนิิจฉยัแยกโรคไดอ้ยา่งเหมาะสม ภายใตก้ารควบคุมของอาจารยอ์ยา่งใกลชิ้ด 
Level 2: สามารถปฏิบติังาน ในการเลือก imaging protocol การใช้ contrast agent ให้

การวนิิจฉยัหรือวนิิจฉยัแยกโรคไดอ้ยา่งเหมาะสม ภายใตก้ารช้ีแนะของอาจารย ์
Level 3: สามารถปฏิบติังาน ในการเลือก imaging protocol การใช้ contrast agent ให้

การวนิิจฉยัหรือวนิิจฉยัแยกโรคไดอ้ยา่งเหมาะสม โดยอาจขอหรือไม่ขอคาช้ีแนะจากอาจารย ์
Level 4: สามารถปฏิบติังาน ในการเลือก imaging protocol การใช้ contrast agent ให้

การวินิจฉัยหรือวินิจฉัยแยกโรคได้อย่างเหมาะสมสามารถปฏิบติังาน และให้การวินิจฉัยหรือ
วนิิจฉยัแยกโรคไดเ้อง และสามารถใหก้ารช้ีแนะหรือควบคุมผูท่ี้มีประสบการณ์นอ้ยกวา่ได ้
 
แพทย์ประจ าบ้านในแต่ละช้ันปี ศึกษา ฝึกทกัษะ และหรือปฏิบัติงานเกีย่วกบัโรคหรือหัตถการ 
ดังต่อไปนี ้

Resident 1: Medical knowledge ระดบัท่ี ๑ (มีความส าคญัและพบบ่อย) ซ่ึงแพทยป์ระจ า
บา้นตอ้งสามารถตรวจวนิิจฉยัไดด้ว้ยตนเอง  

Resident 2: Medical knowledge ระดบัท่ี ๑ และ ระดบัท่ี ๒ (โรคท่ีพบนอ้ยกวา่ระดบั ๑ แต่
มีความส าคญั) ซ่ึงแพทยป์ระจ าบา้นควรตรวจวนิิจฉยัได ้ภายใตก้ารควบคุมของอาจารย ์ 

Resident 3: Medical knowledge ต่างๆ มากข้ึน ทั้งระดบัท่ี ๑, ระดบัท่ี ๒, และระดบัท่ี ๓  
(โรคหรือหัตถการท่ีซับซ้อนซ่ึงแพทยป์ระจ าบา้น  อาจตรวจวินิจฉัยได้ หรือสามารถเรียนรู้โดย
การศึกษาด้วยตนเอง หรือจากการฟังบรรยาย และสถาบนัฝึกอบรมควรจดัให้มีการเรียนรู้โรคใน
ระดบัน้ีอยา่งพอเพียง  
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ระบบ Gastrointestinal (GI) and hepatobiliary imaging 
Skills and Medical Knowledge  

 Resident 1 Resident 2 Resident 3 

Skills    

Imaging procedures 1. Plain abdominal 
radiography 

2. Fluoroscopic contrast 
study 
(esophagography, 
upper GI studies, 
small bowel series, 
barium enema) 

3. Ultrasonography of 
abdomen 

4. CT of abdomen 

1. Fluoroscopy 
(loopography, 
fistulography / 
sinugraphy, 
cholangiography) 

2. MRI of abdomen 

1. Special CT (CT 
colonography) 

 

Medical knowledge ระดบัที ่๑ ระดบัที ่๒ ระดบัที ่๓ 

1. Imaging method 
and positioning 
including 
indications, 
contraindications, 
limitation, and 
possible 
complications of 
each modality 
 

1. Plain abdominal 
radiographs (supine 
film of abdomen, 
acute abdomen series, 
decubitus film of 
abdomen, lateral 
cross table film of 
abdomen) 

2. Fluoroscopy 
(esophagography, 
upper GI studies, 
small bowel series, 
barium enema) 

3. Ultrasonography of 
abdomen 

4. CT of abdomen 

1. Fluoroscopy 
(loopography, 
fistulography / 
sinugraphy, 
cholangiography) 

2. Color doppler 
sonography of 
abdomen 

3. MRI of abdomen 

1. Special CT (CT 
colonography) 
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Medical knowledge ระดบัที ่๑ ระดบัที ่๒ ระดบัที ่๓ 

2. Normal 
roentgenographic 
anatomy, common 
variations and 
dynamic 
physiology 

1. Alimentary tract: 
pharynx, esophagus, 
stomach, small bowel 
and large bowel  

2. Hepatobiliary system 
3. Pancreas and spleen  
4. Abdominal wall, 

peritoneal cavity, 
mesentery and 
omentum 

  

3. Pathologic 
images of liver 

   

3.1 Congenital 
abnormalities 

Common abnormalities 
(such as simple cysts, 
polycystic liver diseases, 
etc.) 

  

3.2 Inflammatory 
process 

Common inflammatory/ 
infectious process (such as 
pyogenic and amebic liver 
abscess, etc.) 

Other inflammatory/ 
infectious process (such 
as parasitic abscess, 
hepatitis, etc.) 

- Rare inflammatory 
process (such as fungal 
infection) 
- Atypical or unusual 

pattern of common 
diseases 

3.3 Trauma blunt and penetrating 
injuries 

Iatrogenic injuries  

3.4 Diffuse liver 
diseases 

Common diffuse liver 
diseases (such as 
cirrhosis, fatty liver, etc.) 

Other diffuse liver 
diseases (such as 
hemochromatosis, 
uncommon pattern of fatty 
infiltration, etc.) 

Rare diffuse liver diseases 
(such as storage disease, 
etc.) 

3.5 Vascular diseases Common vascular 
diseases (such as portal 
vein thrombosis, etc.) 

Other vascular diseases 
(such as portal 
hypertension, liver in 
cardiac diseases, Hepatic 
venous outflow 
obstruction, etc.) 

Rare vascular diseases 
(such as telangiectasia, 
etc.) 
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Medical knowledge ระดบัที ่๑ ระดบัที ่๒ ระดบัที ่๓ 

3.6 Neoplasms and 
neoplastic-like 
lesions  

Common neoplasms (such 
as cavernous 
hemangioma, 
Hepatocellular carcinoma, 
cholangiocarcinoma, 
metastasis, etc.) 

Other neoplasms and 
neoplastic-like lesion 
(such as adenoma, focal 
nodular hyperplasia, 
hepatic nodule in 
cirrhosis, fibrolamellar 
carcinoma, transient 
hepatic attenuation 
difference, etc.) 

- Rare neoplasms and 
neoplastic-like lesion 
(such as lipomatous 
tumor, angiosarcoma, 
sarcoma, pseudotumor 
inflammation, etc.) 
- Atypical or unusual 

pattern of common 
diseases 

3.7 Liver 
transplantation 

  Pre - and post-
transplantation evaluation 

4. Pathologic 
images of 
gallbladder and 
bile duct 

 
 

  

4.1 Congenital 
abnormalities   

Common congenital 
abnormalities   
(such as Choledochal 
cysts) 

Other congenital 
abnormalities   
(such as Caroli’s disease) 
 

 

4.2 Inflammatory 
diseases 

Common inflammatory 
diseases (such as acute 
cholecystitis, ascending 
cholangitis, etc.) 

Other inflammatory 
diseases (such as 
adenomyomatosis, 
Porcelain gallbladder, 
chronic/emphysematous 
cholecystitis, Primary 
sclerosing cholangitis, 
Recurrent pyogenic 
chlangiohepatitis, 
parasitic infestation, etc.) 

- Rare inflammatory 
diseases (such as 
xanthogranulomatous 
cholecystitis, AIDS 
cholangiopathy, etc.) 
- Atypical or unusual 

pattern of common 
diseases 

4.3 Trauma  Common traumatic 
conditions (hemobilia, 
bile ducts and gallbladder 
injuries) 

 

4.4 Neoplasms and 
neoplastic-like 

Common neoplasms (such 
as CA gallbladder, 

Other neoplasms and 
neoplastic-like lesions 

- Rare neoplasms and 
neoplastic-like lesions 
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Medical knowledge ระดบัที ่๑ ระดบัที ่๒ ระดบัที ่๓ 

lesions  cholangiocarcinoma, etc.) (such as adenoma, biliary 
cystadenoma, etc.) 

(such as metastasis, etc.) 
- Atypical or unusual 

pattern of common 
diseases 

4.5 Miscellaneous  Choledocholithiasis, 
cholelithiasis 

Post-operative 
complications 

 

5. Pathologic 
images of 
pancreas 

   

5.1 Embryology/ 
normal anatomy/ 
congenital 
anomalies 

Annular pancreas Fusion abnormalities 
(pancreatic divisum) 

Agenesis/hypoplasia 

5.2 Inflammatory 
disease  

Acute pancreatitis Acute pancreatitis with 
classification, and chronic 
pancreatitis  

Uncommon conditions 
(such as autoimmune 
pancreatitis) 

5.3 Tumor Common tumors (such as 
adenocarcinoma, etc.) 

Other tumors (such as 
common cystic tumors of 
pancreas, neuroendocrine 
tumor, etc.) 

Rare tumors (such as rare 
cystic tumors, etc.) 

6. Pathologic 
images of spleen 

   

6.1 Anatomical 
variants 

Accessory spleen Wandering spleen Ectopic spleen 

6.2 Focal mass lesion 
of the spleen 

Splenic cyst Splenic infarction, 
infection, hematoma 

Splenic tumor  

6.3 Miscellaneous  Splenomegaly Splenic calcification  
7. Pathologic 

images of 
alimentary tract 

   

7.1 Neoplasms Common neoplasms (such 
as carcinoma, etc.) 

Other neoplasms (such as 
lymphoma, GIST, etc.) 

- Rare neoplasms (such as 
neuroendocrine tumor, 
metastasis, etc.) 
- Atypical or unusual 

pattern of common 
neoplasms 
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Medical knowledge ระดบัที ่๑ ระดบัที ่๒ ระดบัที ่๓ 
7.2 Inflammatory and 

infectious diseases 
Common inflammatory 
and infectious diseases 
(such as appendicitis, 
diverticulitis, colitis, etc.) 

Other inflammatory and 
infectious diseases (such 
as gastritis/duodenitis, 
peptic ulcer, esophagitis, 
enteritis, uncommon 
colitis,etc.) 

Rare inflammatory and 
infectious diseases (such 
as sarcoidosis, 
amyloidosis, syphilis, 
sprue, etc.) 

7.3 Congenital 
abnormalities 

Common congenital 
abnormalities 

Other congenital 
abnormalities 

Rare congenital 
abnormalities 

7.4 Trauma  Blunt and penetrating 
injuries 

 

7.5 Miscellaneous - Diverticular disease 
- Gut obstruction 

- Foreign bodies 
- Motility disorder 
- Vascular diseases 
- Polyposis syndrome 
- Intussusception 

- Post operative 
evaluation and 
complications 
- Chronic idiopathic 

intestinal 
pseudoobstruction 

8. Pathologic 
images of 
abdominal wall, 
peritoneal 
cavity, 
mesentery and 
omentum 

   

8.1 Abdominal wall - Hematoma/abscess 
- Common neoplasms 

(such as lipoma, etc.) 

- Common types of 
hernia 
- Uncommon neoplasms 

(such as desmoid tumor, 
etc.) 

- Rare types of hernia 
(such as internal hernia, 
etc.) 
- Rare neoplasms (such as 

metastasis, sarcoma, 
etc.) 

8.2 Peritoneal cavity - Supramesocolic and 
inframesocolic 
compartment 
- Distribution of ascetic 

fluid 
- Intraperitoneal 

hematoma/abscess 
 

Pathway of metastatic 
tumor spreading 

Lymphocele 
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Medical knowledge ระดบัที ่๑ ระดบัที ่๒ ระดบัที ่๓ 

8.3 Mesentery and 
omentum 

 - Common infectious 
process (such as peritoneal 
tuberculosis, etc.) 
- Neoplasms (benign or 

malignant tumors) 
- Miscellaneous (such as 

epiploic appendagitis, 
omental infarction, 
mesenteric panniculitis, 
and peritoneal 
calcifications, etc.)  

- Cystic 
masses/neoplasms 

9. Miscellaneous    
9.1 Abnormal air - Pneumoperitoneum  

- Gut obstruction 
- Paralytic ileus 

- Retroperitoneal air 
- Pneumatosis intestinalis 
- Air in portal vein, 

aerobilia 
- Volvulus 
- Emphysematous 

infection 

 

9.2 Abnormal fluid Ascites, hemoperitoneum, 
fluid collection 

  

9.3 Diseases 
secondary to or 
associated with 
diseases of 

  - alimentary tract 
- hepatobiliary system 
- pancreas and spleen 
- abdominal wall, 

peritoneal cavity. 
Mesentery and 
omentum 
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ระบบ Genito-urinary imaging (GU) 
Skills and Medical Knowledge  
 

 Rotation 1 Rotation 2 Rotation 3 

Skills ระดบัที ่๑ ระดบัที ่๒ ระดบัที ่๓ 

Imaging 
procedure 

1. Plain KUB 
Radiograph 

2. IVP 
3. Cystography, 

Urethrography and 
VCUG  

4. Ultrasonography of 
KUB system 

1. CT of KUB system  
2. CT of adrenal glands 
3. CT of the pelvic organs 
4. Scrotal Ultrasonography 
5. Ultrasound female pelvis 

(transabdomen) 
 

1.  MRI of KUB system  
2.  MRI of adrenal glands 
3.  CT and MRI of the 
 retroperitoneum 

   ระดบัที ่๒ 

   1. MRI of prostate gland 
 MRI of female genital 

organs 

   ระดบัที ่๓ 

   1. Hysterosalpingography 
2. Antegrade/Retrograde 

Pyelography 
3. Transrectal/Transvaginal 

US 
4. Penile ultrasonography 
5. MRI of female pelvic 

floor 
6. MRI of scrotum and 

penis 
7. PET-CT in genitourinary 

system 
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Medical 
Knowledge 

ระดบัที ่๑ ระดบัที ่๒ ระดบัที ่๓ 

1. Imaging 
methods 
and 
positioning 

1. Plain KUB radiographs 
- Indications and 

contraindications 
- Techniques and 

Positioning 
2. Contrasted 

Uroradiology (IVP, 
Pyelography, 
cystography, 
urethrography, 
hysterosalpingography) 
- Indications and 

contraindications 
- Techniques and 

Positioning 
- Complications 

3. Ultrasonography for 
KUB system 
- Indications and 

contraindications 
- Scanning 

Techniques and 
optimization 

4. CT for KUB system 
- Indications and 

contraindications 
- Techniques and 

protocols of the 
following CT 
examinations 
- CT for KUB system 

(CT Urography, CT 
for renal mass, CT 
stone)  

1. Ultrasonography for male 
and female genital organ 
(transabdominal US)  
- Indications and 

contraindications 
- Scanning Techniques and 

optimization 
2. Indications, 

contraindications, techniques 
and protocols of the 
following MRI examinations 
- MRI for KUB System 

(MR urography, MRI for 
renal mass) 
- MR for adrenal glands 
- MRI for prostate gland 

and seminal vesicles 
 

1. Indications, 
contraindications
, techniques and 
protocols of the 
following MRI 
examinations 
- MRI for 

female genital 
organs 

2. Indications, 
contraindications
, techniques and 
protocols of the 
following MRI 
examinations 
- MRI for 

scrotum and 
penis 
- MRI for 

female pelvic 
floor 

3. Transvaginal/Tra
nsrectal US 

4. Penile 
ultrasonography 

5. PET / Molecular 
imaging in GU 
oncology  
- PET/CT scan 
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Medical 
Knowledge 

ระดบัที ่๑ ระดบัที ่๒ ระดบัที ่๓ 

- CT for Adrenal 
Glands (wash-out 
protocol) 
- CT for Pelvic organ 
- CT Cystograghy 

2. Normal 
anatomy 
and 
physiology 

1. Normal anatomy, 
Physiology, and 
excretory function of 
kidney 

2. Normal imaging 
anatomy of kidney and 
urinary system on  
- Plain KUB 

Radiographs 
- IVP, Pyelography, 

Cystography, 
urethrography and 
VCUG 
- Ultrasonography 
- CT 

3. Normal imaging 
anatomy of male genital 
tract on 
- Ultrasonography 
- CT 

4. Normal imaging 
anatomy of female 
genital tract on 
- Hysterosalpingograp

hy 
- Ultrasonography 
- CT 

5. Normal imaging 
anatomy of adrenal 

1. Normal imaging anatomy of 
kidney and urinary system 
on MRI 

2. Normal imaging anatomy of 
prostate gland and seminal 
vesicles on MRI 

3. Normal imaging anatomy of 
female genital tract on MRI 

4. Normal imaging anatomy of 
adrenal gland on MRI 
Normal imaging of the 
retroperitoneum on MRI 

1. Normal imaging 
anatomy of 
scrotum and 
penis on MRI 

2. Normal imaging 
anatomy of 
pelvic floor on 
MRI 

3. Normal imaging 
anatomy of 
female urethra on 
MRI 
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Medical 
Knowledge 

ระดบัที ่๑ ระดบัที ่๒ ระดบัที ่๓ 

gland on  
- Ultrasonography 
- CT 

6. Normal imaging of the 
retroperitoneum on  
- Ultrasonography 
- CT 

3. Kidney and 
Urinary 
tract 

1. Stone, Urinary tract 
obstruction and 
nephrocalcinosis 

2. Infection and 
Inflammation 
- TB 
- Bacterial  

3. Renal cystic diseases 
- Simple cyst 
- Multilocular cyst 
- Parapelvic cyst 

4. Neoplastic disease 
a. Benign tumors 

‐ Angiomyolipoma 
b. Malignant tumors 

‐ Renal cell 
carcinoma 

‐ Urothelial cell 
CA of renal 
pelvis, ureter, 
and bladder 

5. Trauma (Grading 
according to the 
American Association 
for the Surgery of 
Trauma: AAST) 

‐ Renal injury 

1. Renal cystic diseases 
a. Medullary sponge kidney 
b. Multicystic kidney 
c. Polycystic disease 

‐ Autosomal 
dominant polycystic 
kidney disease 

2. Neoplastic disease 
a. Benign tumors 

‐ Oncocytoma 
‐ Multilocular cystic 

nephroma 
b. Malignant tumors 

‐ Lymphoma 
‐ Metastasis 

3. Infection and Inflammation 
‐ Xanthogranulomato

us pyelonephritis 
‐ Post radiation 

change 
4. Papillary necrosis 
5. Calyceal diverticulum 
6. Common congenital 

anomalies of kidney and 
urinary tract system 
a. Anomalies in number 
- renal agenesis 

1. Renal vascular 
disease 
‐ Aneurysm 
‐ Stenosis 
‐ Fistula 
‐ Occlusion 
‐ Malformation 
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Medical 
Knowledge 

ระดบัที ่๑ ระดบัที ่๒ ระดบัที ่๓ 

‐ Ureteric injury 
‐ Bladder 

rupture 
‐ Urethral 

rupture 
 
 
 

- supernumerary kidney 
b. Anomalies in size and 

form 
- Hypoplasia 
- Hyperplasia 
- horseshoe kidney 
- cross ectopia 

c. Anomalies in position 
- Malrotation 
- Ectopia 

7. Other common congenital 
anomalies of kidney and 
urinary tract system 
- Persistent column of 

Bertin 
- Megacalyces 
- Anomalies of renal pelvis, 

ureter and urethra 
- Ureteropelvic junction 

obstruction 
- Duplication of pelvis and 

ureter 
- Retrocaval ureter 
- Ureterocele 
- Patent urachus  
- Vesicoureteral reflux 

8. Nephroptosis 
9. Miscellaneous 
- Neurogenic bladder  
- Vesico-vaginal fistula 

4. Male 
Genital 
Organs 

1. Normal imaging 
anatomy of male 
genital organs 

2. Pathology of male genital 
tract 
a. Scrotum and testis 
- Infection 

1. Pathology of 
male genital tract 
a. Prostate 

gland and 
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Medical 
Knowledge 

ระดบัที ่๑ ระดบัที ่๒ ระดบัที ่๓ 

- Torsion 
- Trauma 
- Tumor 
- Varicocele 
- Microlithiasis 

 

seminal 
vesicle 
- Benign 

prostatic 
hyperplasia 
- Prostatic 

cancers 
5. Female 

Genital 
Organs 

1. Normal imaging 
anatomy of female 
genital organs 

2. Pathology of female genital 
tract 
a. Uterus and cervix 
- Adenomyosis 
- Benign tumor: 

myoma 
- Congenital 

anomalies: Mullerian 
duct anomalies 

- Hydrosalpinx and 
tubal occlusion 

b. Ovary and adnexa 
- Ovarian cysts: 

endometriomas, 
functional cyst 
- Torsion 
- Infection 

 

1. Pathology of 
female genital 
tract 
a. Uterus and 

cervix 
- Malignant 

tumor: CA 
corpus, CA 
cervix 
- Mullerian 

duct 
anomalies 
finding on 
MRI 

b. Ovary and 
adnexa 
- Benign 

tumor 
- Malignant 

tumor 
6. Adrenal 

gland 
1.  Normal imaging 

anatomy of adrenal gland  
2.  Pathology of adrenal 

gland 
- Adrenal adenoma 

1. Tumor and non-tumor of 
adrenal gland 
- Adrenal hemorrhage 
- Adrenal cyst 
- Adrenal hyperplasia 
- Pheochromocytoma 
- Myelolipoma 
- Adrenocortical carcinoma 
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Medical 
Knowledge 

ระดบัที ่๑ ระดบัที ่๒ ระดบัที ่๓ 

2. Infection of adrenal gland 
- Histoplasmosis 
- TB 

7. Retroperit
oneum 

 1. Pathology of the 
retroperitoneum 
a. Retroperitoneal fibrosis 
b. Pelvic lipomatosis 

2. Retroperitoneal Tumor 

 

8. Obstetric   1. Confirm 
intrauterine 
pregnancy 

2. Confirm fetal 
viability 

3. Determine 
presentation 

4. Identify placental 
site 

5. Identify 
abnormalities 
and complica-
tions  
‐ Missed and 

Incomplete 
abortion 

‐ Ectopic 
pregnancy 

‐ Molar 
pregnancy 

‐ Placenta 
previa 
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4. MUSCULOSKELETAL IMAGING ROTATION  
การประเมิน EPA และ Milestones ของ Musculoskeletal Imaging Rotation 
 

Imaging procedures Minimum requirement 1st year 
(rotation 1) 

2nd year 
(rotation 2) 

3rd  year 
(rotation 3) 

 ท าได้เองและ
อ่านผล 

ได้
เรียนรู้ 

   

Musculoskeletal 
radiographs 

210 450 70 70 70 

Musculoskeletal 
ultrasound 

20 30 0 10 10 

CT scan & related 
technique 
Musculoskeletal system 
& spine 

10 30 0 5 5 

MRI & related technique 
Musculoskeletal system 
& spine 

30 60 0 10 20 

 

 
Musculoskeletal Imaging 

Plain radiographs US CT MRI 

ระดบั 
Medical 
knowledge  

๑ ๒-๓ ๑ ๒-๓ ๑ ๒-๓ ๑ ๒-๓ 

Rotation 1 Level 1 - Level 1 - Level 1 - - - 

Rotation 2 Level 2 Level 1 Level  
1-2 

Level 1 Level  
1-2 

Level 1 Level 1 Level 1 

Rotation 3 Level  
2-3 

Level 2 Level  
2-3 

Level  
1-2 

Level  
2-3 

Level  
1-2 

Level  
2-3 

Level  
1-2 

หมายเหตุ 
 

Medical knowledge ระดับที่ ๑ หมายถึง มีความส าคญัและพบบ่อย ซ่ึงแพทยป์ระจ าบา้น
ตอ้งสามารถตรวจวนิิจฉยัไดด้ว้ยตนเอง  
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Medical knowledge ระดับที่ ๒  หมายถึง โรคท่ีพบน้อยกว่าระดับ ๑ แต่มีความส าคัญ  
ซ่ึงแพทยป์ระจ าบา้นควรตรวจวนิิจฉยัได ้ภายใตก้ารควบคุมของอาจารย ์ 

Medical knowledge ระดับที่ ๓ หมายถึง โรคหรือหัตถการท่ีซบัซ้อนซ่ึงแพทยป์ระจ าบา้น 
อาจตรวจวินิจฉัยได้ หรือสามารถเรียนรู้โดยการศึกษาด้วยตนเอง หรือจากการฟังบรรยาย และ
สถาบนัฝึกอบรมควรจดัใหมี้การเรียนรู้โรคในระดบัน้ีอยา่งพอเพียง 
 
การประเมินระดับศักยภาพโดยรวม 

Level 0: ขาดความรับผดิชอบในหนา้ท่ี ไม่สามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งเหมาะสม 
Level 1: สามารถปฏิบัติงาน ในการเลือก imaging protocol การใช้ contrast agent  

ใหก้ารวนิิจฉยัหรือวนิิจฉยัแยกโรคไดอ้ยา่งเหมาะสม ภายใตก้ารควบคุมของอาจารยอ์ยา่งใกลชิ้ด 
Level 2: สามารถปฏิบัติงาน ในการเลือก imaging protocol การใช้ contrast agent  

ใหก้ารวนิิจฉยัหรือวนิิจฉยัแยกโรคไดอ้ยา่งเหมาะสม ภายใตก้ารช้ีแนะของอาจารย ์
Level 3: สามารถปฏิบัติงาน ในการเลือก imaging protocol การใช้ contrast agent  

ใหก้ารวนิิจฉยัหรือวนิิจฉยัแยกโรคไดอ้ยา่งเหมาะสม โดยอาจขอหรือไม่ขอคาช้ีแนะจากอาจารย ์
Level 4: สามารถปฏิบัติงาน ในการเลือก imaging protocol การใช้ contrast agent  

ให้การวินิจฉัยหรือวินิจฉัยแยกโรคได้อย่างเหมาะสมสามารถปฏิบติังาน และให้การวินิจฉัยหรือ
วนิิจฉยัแยกโรคไดเ้อง และสามารถใหก้ารช้ีแนะหรือควบคุมผูท่ี้มีประสบการณ์นอ้ยกวา่ได ้

 
แพทย์ประจ าบ้านในแต่ละ rotation ศึกษา ฝึกทกัษะ และหรือปฏิบัติงานเกีย่วกบัโรคหรือหัตถการ 
ดังต่อไปนี ้

Rotation 1: Medical knowledge ระดบัท่ี ๑ (มีความส าคญัและพบบ่อย)  ซ่ึงแพทยป์ระจ า
บา้นตอ้งสามารถตรวจวนิิจฉยัไดด้ว้ยตนเอง  

Rotation 2: Medical knowledge ระดบัท่ี ๑ และ ระดบัท่ี ๒ (โรคท่ีพบนอ้ยกวา่ระดบั ๑ แต่
มีความส าคญั) ซ่ึงแพทยป์ระจ าบา้นควรตรวจวนิิจฉยัได ้ภายใตก้ารควบคุมของอาจารย ์ 

Rotation 3:  Medical knowledge ต่างๆ มากข้ึน ทั้งระดบัท่ี ๑, ระดบัท่ี ๒,  และระดบัท่ี ๓  
(โรคหรือหัตถการท่ีซับซ้อนซ่ึงแพทยป์ระจ าบา้น  อาจตรวจวินิจฉัยได้ หรือสามารถเรียนรู้โดย
การศึกษาด้วยตนเอง หรือจากการฟังบรรยาย และสถาบนัฝึกอบรมควรจดัให้มีการเรียนรู้โรคใน
ระดบัน้ีอยา่งพอเพียง) 
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Skills and Medical Knowledge  

 Rotation 1 Rotation 2 Rotation 3 

Skills ระดบัที ่๑ ระดบัที ่๒ ระดบัที ่๓ 

Imaging 
procedure 

1. Plain radiograph 
- Conventional plain film 

of bone and joint 

1. Plain radiograph 
- Special and specific 

positioning of bone and 
joint 
- Recognizes the errors 

in image acquisition 
(mal-positioning and  
artifacts) 

2. Ultrasonography 
3. CT 
4. MRI 
- Recognize normal MRI 

anatomy 
- Understand the proper 

MR protocol 

1. Plain radiograph 
- Recognize the subtle 

findings and 
integrates the 
information for 
appropriate diagnosis 
and further 
investigation 

2. Ultrasonography 
3. CT 
4. MRI 
- Design and adjust MR 

protocol. 

 

Medical 
Knowledge 

ระดบัที ่๑ ระดบัที ่๒ ระดบัที ่๓ 

1. Indications & 
Contraindicat
ions of each 
modalities 

1. Plain radiographs of 
bones and joints 

1. US of bones and joints 
2. CT of bone and joints 
3. MRI of bones and 

joints 

1. MRI of bones and 
joints 

2. MR arthrogram 

2. Principal 
physiology 

1. Physiology of bone and 
joints 

1. Bone metabolism and 
calcium homeostasis 

 

3. Normal 
imaging 
anatomy 

1. Spines and pelvis 
2. Upper and lower 

extremities 

1. Normal variation 
2. Bone marrow 

 

4. Degenerative 
disease 

1. Degenerative disease of 
spinal column 
Degenerative disease of 
extraspinal sites 

1. Diffuse idiopathic 
skeletal hyperostosis 

2. Calcification and 
ossification of spinal 
ligament and tissue 
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Medical 
Knowledge 

ระดบัที ่๑ ระดบัที ่๒ ระดบัที ่๓ 

5. Trauma and 
sport injury 

1. Concept and 
terminology 

2. Physical injury: spine 
3. Physical injury: 

extraspinal site 

1. Common classification 
2. Understand common 

mechanism of injury 

1. Interpretation internal 
derangement of the 
joints. 

2. Physical injury: 
muscle and tendon 
injury 

6. Bone and soft 
tissue tumors 

1. Basic approach to bone 
tumor.  

1. Diagnosis of common 
benign and malignant 
bone tumors. 

2. Diagnosis of common 
benign and malignant 
soft tissue tumor 

1. Diagnosis of tumor 
liked condition and 
tumor related 
condition. 

7. Infection 1. Pathophysiology of 
infection of bone and 
joint 

2. Radiographic findings 
of bone and joint 
infection  
 

1. CT and MRI findings 
of bone and joint 
infection 

2. US, CT and MRI 
findings of soft tissue 
infection  

1. CT and MRI findings 
of bone and joint 
infection 

2. US, CT and MRI 
findings of soft tissue 
infection 

3. Spondylodiscitis 
8. Hematopoieti

c and marrow 
diseases 

 1. Thalassemia 
2. Hemoglobinopathy and 

other anemias 
3. Bleeding disorders 
      : Hemophilia 
    : Bleeding diatheses and 
hemangioma 
 

1. Plasma cell dyscrasia 
and dysgammaglo-
bulinemia 

2. Lymphoproliferative 
and myeloproli-
ferative disorders 

    : Leukemia 
    : Lymphoma 

9. Inflammatory 
diseases 

1. Rheumatoid arthritis 
2. Spondyloarthropathies 
3. Crystal-induced and 

related disease: gout, 
CPPD, HAD 

 

1. Connective tissue 
disease 

    : SLE 
    : Systemic sclerosis 
    : Dermatomyositis, 
polymyositis and other  
     inflammatory 

1. Mixed connective 
tissue disease and 
collagen vascular 
overlap syndromes 

   : Rheumatic fever 
2. Hemochromatosis 
3. Other crystal-induced 
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Medical 
Knowledge 

ระดบัที ่๑ ระดบัที ่๒ ระดบัที ่๓ 

myopathies 
 

disease: amyloid 
deposition 

10.  Metabolic 
and endocrine    
 diseases 

 

 1. Osteoporosis 
2. Parathyroid disorders 

and renal 
osteodystrophy 

1. Osteomalacia 
2. Paget’s disease 
3. Thyroid disorder 
4. Other disorders of 

endocrine glands 
11. Diseases due 

to medications 
and chemical   
 agents 

 1. Steroid induced 
disorders 
: Osteoporosis 
: Osteonecrosis 
: Neuropathic-like 
articular destruction 

1. Atypical femoral 
fracture  

2. Fluorosis 
3. Lead poisoning 
4. Other medications 

and chemical agents 
12. Congenital 

and  
developmenta
l skeletal   
 conditions 

 1. Developmental 
dysplasia of the hip 

2. Spinal anomalies and 
curvature 

13. Miscellaneous 1. Osteochondrosis 
 

1. Osteonecrosis 
2. Fibrous dysplasia, 

neurofibromatosis and 
tuberous sclerosis. 

3. Perthes disease 
 

1. Radiation change 
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5. NEUROIMAGING ROTATION  
การประเมิน EPA และ Milestones ของ Neuroimaging Rotation 
 

1. ปริมาณ cases ทีไ่ด้เรียนรู้ 
Imaging procedures Minimum 

requirement 
(In-training 

accumulative 
cases) 

1st 
year/Rotation 1 

2nd 
year/Rotation 2 

3rd  
year/Rotation 3 

CT of the Brain (การตรวจ
หรือหตัถการทางรังสีวทิยา
วนิิจฉยัระดบัท่ี ๑) 

100 50-100 0-50 0-50 

CT of the Spine (การตรวจ
หรือหตัถการทางรังสีวทิยา
วนิิจฉยัระดบัท่ี ๒) 

5 0-5 0-5 0-5 

CT of the Head and Neck 
(การตรวจหรือหตัถการทาง
รังสีวทิยาวนิิจฉยัระดบัท่ี ๒) 

30 0-30 15-30 0-15 

MRI of the Brain (การ
ตรวจหรือหตัถการทางรังสี
วทิยาวนิิจฉยัระดบัท่ี ๒) 

50 0-50 20-50 0-30 

MRI of the Spine (การ
ตรวจหรือหตัถการทางรังสี
วทิยาวนิิจฉยัระดบัท่ี ๒) 

20 0-20 10-20 0-10 

MRI of the Head and 
Neck (การตรวจหรือ
หตัถการทางรังสีวทิยา
วนิิจฉยัระดบัท่ี ๓) 

20 0-20 0-20 0-20 

Plain Radiograph of the 
Skull/Face/Spine (การ
ตรวจหรือหตัถการทางรังสี
วทิยาวนิิจฉยัระดบัท่ี ๓) 

100 0-100 0-100 0-100 

Advanced CT Imaging 
(การตรวจหรือหตัถการทาง
รังสีวทิยาวนิิจฉยัระดบัท่ี ๓) 

10 0-10 0-10 0-10 
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Imaging procedures Minimum 
requirement 
(In-training 

accumulative 
cases) 

1st 
year/Rotation 1 

2nd 
year/Rotation 2 

3rd  
year/Rotation 3 

Advanced MR Imaging 
(การตรวจหรือหตัถการทาง
รังสีวทิยาวนิิจฉยัระดบัท่ี ๓) 

20 0-20 0-20 0-20 

Myelogram and/or CT 
myelogram (การตรวจหรือ
หตัถการทางรังสีวทิยา
วนิิจฉยัระดบัท่ี ๓) 

5 0-5 0-5 0-5 

Sialogram (การตรวจหรือ
หตัถการทางรังสีวทิยา
วนิิจฉยัระดบัท่ี ๓) 

3 0-3 0-3 0-3 

Sonogram of the Neck 
(การตรวจหรือหตัถการทาง
รังสีวทิยาวนิิจฉยัระดบัท่ี ๓) 

10 0-10 0-10 0-10 

หมายเหตุ 
 

การตรวจหรือหัตถการทางรังสีวิทยาวินิจฉัยที่ส าคัญ ระดับที่ ๑ หมายถึง  การตรวจหรือ
หตัถการท่ีแพทยป์ระจ าบา้นตอ้งปฏิบติัได ้ภายใตก้ารควบคุม ของอาจารยห์รือผูเ้ชียวชาญ สามารถ
ตรวจสอบไดด้ว้ยการแสดงจ านวน case ท่ีแพทยป์ระจ าบา้นเป็นผูร้ายงานผลภายใตก้ารดูแลก ากบั
ของอาจารยห์รือผูเ้ชียวชาญ   

การตรวจหรือหัตถการทางรังสีวิทยาวินิจฉัยที่ส าคัญ ระดับที่ ๒ หมายถึง  การตรวจหรือ
หตัถการท่ีแพทยป์ระจ าบา้นควรปฏิบติัได ้ภายใตก้ารควบคุมของอาจารยห์รือผูเ้ชียวชาญ สามารถ
ตรวจสอบไดด้ว้ยการแสดงจ านวน case ท่ีแพทยป์ระจ าบา้นเป็นผูร้ายงานผลภายใตก้ารดูแลก ากบั
ของอาจารยห์รือผูเ้ชียวชาญ หรือแสดง log book ยืนยนัว่าแพทยป์ระจ าบา้นได้มีส่วนร่วมเรียนรู้ 
case ภายใตก้ารควบคุม ของอาจารยห์รือผูเ้ชียวชาญ    

การตรวจหรือหัตถการทางรังสีวิทยาวินิจฉัยที่ส าคัญ ระดับที่ ๓ หมายถึง  การตรวจหรือ
หัตถการท่ีแพทยป์ระจ าบา้นอาจปฏิบติัได ้ช่วยปฏิบติั หรือไดเ้ห็นภายใตก้ารควบคุม ของอาจารย์
หรือผูเ้ชียวชาญ สามารถตรวจสอบไดด้ว้ยการแสดงจ านวน case ท่ีแพทยป์ระจ าบา้นเป็นผูร้ายงาน
ผลภายใตก้ารดูแลก ากบัของอาจารยห์รือผูเ้ชียวชาญ หรือแสดง log book ยนืยนัวา่แพทยป์ระจ าบา้น
ไดผ้า่นประสบการณ์การเรียนรู้ case ร่วมกบัอาจารยห์รือผูเ้ชียวชาญ    
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การตรวจหรือหตัถการทางรังสีวิทยาวินิจฉยัประเภทใดท่ีหากสถาบนัฝึกอบรมไม่สามารถ
จดัให้มีประสบการณ์การเรียนรู้ได ้แพทยป์ระจ าบา้นสามารถบนัทึก log book จากประสบการณ์
การเรียนรู้ case ร่วมกับอาจารยห์รือผูเ้ชียวชาญในระหว่างผ่าน rotation วิชาเลือก (Elective) ใน
ระบบเดียวกนั ณ สถาบนัฝึกอบรมท่ีเลือก    

 
2. Milestones การประเมินระดับศักยภาพโดยรวม 

 

Neuroimaging 

การตรวจหรือ
หัตถการทางรังสีวิทยา
วนิิจฉัยระดับที ่๑ (CT 
of the Brain) 

การตรวจหรือ
หัตถการทางรังสีวิทยา
วนิิจฉัยระดับที ่๒ 
(CT of the Head and 
Neck, CT of the 
Spine, MRI of the 
Brain, MRI of the 
Spine) 

การตรวจหรือหัตถการ
ทางรังสีวิทยาวินิจฉัย
ระดับที ่๓ 
(Advanced CT 
Imaging, Advanced MR 
Imaging, MRI of the 
Head and Neck, 
Myelogram and/or CT 
myelogram, Sialogram, 
Sonogram of the Neck) 

ระดับ Medical 
knowledge  

๑-๓ ๑-๓ ๑-๓ 

Rotation 1 Level 1   

Rotation 2 Level 2 Level 1  

Rotation 3 Level 3 Level 2 Level 1 

 
Medical knowledge ระดับที่ ๑ หมายถึง มีความส าคญัและพบบ่อย ซ่ึงแพทยป์ระจ าบา้น

ตอ้งสามารถตรวจวนิิจฉยัไดด้ว้ยตนเอง  
Medical knowledge ระดับที่ ๒ หมายถึง โรคท่ีพบน้อยกว่าระดบั ๑ แต่มีความส าคญั ซ่ึง

แพทยป์ระจ าบา้นควรตรวจวนิิจฉยัได ้ภายใตก้ารควบคุมของอาจารย ์ 
Medical knowledge ระดับที่ ๓ หมายถึง โรคหรือหัตถการท่ีซบัซ้อนซ่ึงแพทยป์ระจ าบา้น 

อาจตรวจวินิจฉัยได้ หรือสามารถเรียนรู้โดยการศึกษาด้วยตนเอง หรือจากการฟังบรรยาย และ
สถาบนัฝึกอบรมควรจดัใหมี้การเรียนรู้โรคในระดบัน้ีอยา่งพอเพียง 
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การประเมินระดับศักยภาพโดยรวม 
Level 0: ขาดความรับผดิชอบในหนา้ท่ี ไม่สามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งเหมาะสม 
Level 1: สามารถปฏิบติังานภายใตก้ารควบคุมของอาจารยอ์ยา่งใกลชิ้ด 

 Level 2: สามารถปฏิบติังานภายใตก้ารช้ีแนะของอาจารย ์
Level 3: สามารถปฏิบติังานโดยอาจขอหรือไม่ขอคาช้ีแนะจากอาจารย ์
Level 4: สามารถปฏิบัติงานได้เอง และสามารถให้การช้ีแนะหรือควบคุมผู ้ท่ี มี

ประสบการณ์นอ้ยกวา่ได ้
 
แพทย์ประจ าบ้านในแต่ละ rotation ศึกษา ควรเน้นฝึกทกัษะ และ/หรือปฏิบัติงานเกีย่วกบัโรคหรือ
หัตถการดังต่อไปนี้* 

Rotation 1: การตรวจหรือหัตถการทางรังสีวิทยาวินิจฉัยท่ีส าคญั ระดับท่ี ๑  (การตรวจ
หรือหัตถการท่ีแพทยป์ระจ าบ้านตอ้งปฏิบติัได้ ภายใตก้ารควบคุม ของอาจารยห์รือผูเ้ชียวชาญ ) 
ไดแ้ก่ CT of the Brain  

การประเมินระดบัศกัยภาพโดยรวมส าหรับ Rotation 1 จะประเมินจากประสบการณ์ของ
แพทยป์ระจ าบา้นในการดูแลการตรวจหรือหตัถการทางรังสีวทิยาวนิิจฉยัท่ีส าคญั ระดบัท่ี ๑   

Rotation 2: การตรวจหรือหัตถการทางรังสีวิทยาวินิจฉยัท่ีส าคญั ระดบัท่ี ๑ (เช่นเดียวกบั 
Rotation 1) และระดบัท่ี ๒ (การตรวจหรือหัตถการท่ีแพทยป์ระจ าบา้นควรปฏิบติัได้ ภายใตก้าร
ควบคุม ของอาจารย์หรือผูเ้ชียวชาญ) ได้แก่ CT of the Head and Neck, CT of the Spine, MRI of 
the Brain, MRI of the Spine 

การประเมินระดบัศกัยภาพโดยรวมส าหรับ Rotation 2 จะประเมินจากประสบการณ์ของ
แพทยป์ระจ าบา้นในการดูแลการตรวจหรือหัตถการทางรังสีวิทยาวินิจฉัยท่ีส าคญั ระดบัท่ี ๑ และ
ระดบัท่ี ๒   

Rotation 3:  การตรวจห รือหัตถการทางรังสีวิทยาวินิ จฉัย ท่ีส าคัญ  ระดับ ท่ี  ๑ -๒ 
(เช่นเดียวกบั Rotation 2) และระดบัท่ี ๓ (การตรวจหรือหตัถการท่ีแพทยป์ระจ าบา้นอาจปฏิบติัได ้
ช่วยปฏิบัติ หรือได้เห็นภายใต้การควบคุม ของอาจารย์หรือผูเ้ชียวชาญ) ได้แก่ Advanced CT 
Imaging, Advanced MR Imaging, MRI of the Head and Neck, Myelogram and/or CT myelogram, 
Sialogram, Sonogram of the Neck 

การประเมินระดบัศกัยภาพโดยรวมส าหรับ Rotation 3 จะประเมินจากประสบการณ์ของ
แพทยป์ระจ าบา้นในการดูแลการตรวจหรือหตัถการทางรังสีวิทยาวินิจฉยัท่ีส าคญั ระดบัท่ี ๑ ระดบั
ท่ี ๒ และระดบัท่ี ๓ 
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หมายเหตุ* การจดัประสบการณ์การเรียนรู้ในแต่ละ rotation  ของสถาบนัอาจมีความแตกต่างกนั 
ขอใหย้ดึถือปริมาณ case ท่ีไดเ้รียนรู้ท่ีก าหนดตามขอ้ 1 เพื่อใหไ้ดป้ระสบการณ์การเรียนรู้ครบถว้น
ตาม minimum requirement 
 

3. Skills and Medical Knowledge  

Skills 

การประเมิน ประเมินศกัยภาพโดยรวมตาม Milestone (ขอ้ 2) 
 Rotation 1 Rotation 2 Rotation 3 

Imaging 
procedure 

1. CT of the Brain 1. CT of the Head and 
Neck 

2. CT of the Spine 
3. MRI of the Brain 
4. MRI of the Spine 

1. Advanced CT 
Imaging 

2. Advanced MR 
Imaging 

3. MRI of the Head 
and Neck 

4. Myelogram 
and/or CT 
myelogram 

5. Sialogram 
6. Sonogram of the 

Neck 
 

Medical Knowledge 
การประเมิน การสอบประเมินระดบัความรู้ 

 Rotation 1 Rotation 2 Rotation 3 

1. Basic and 
Advanced 
Instrumentation 

1. Principles of 
imaging techniques 
of plain 
radiograph, CT, 
MRI, myelogram, 
sialogram and 
sonogram   
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Medical Knowledge 
การประเมิน การสอบประเมินระดบัความรู้ 

 Rotation 1 Rotation 2 Rotation 3 
2. Positioning in plain 

radiograph 
3. Imaging 

examination 
protocoling in CT 
and MRI   

4. Safety 
considerations and 
patient 
management 
focusing on 
radiation safety  
and usage of 
contrast agent and 
related issues 

2. Normal 
anatomy and 
physiology 

Normal anatomy and 
physiology, including 
normal anatomical 
variants of 
1. Brain and skull 
2. Head and neck 
3. Spine 

  

3. Abnormal 
conditions/Dise
ases of the 
brain 

1. Basic knowledge of 
traumatic brain 
injury   

2. Basic knowledge of 
stroke 

3. Basic knowledge of 
intracranial 

1. Advanced knowledge 
of traumatic brain 
injury 

2. Advanced knowledge 
of stroke 

3. Advanced knowledge 
of intracranial 

1. Congenital 
anomalies of 
the brain 

2. Inborn error of 
metabolism of 
the CNS 

3. Advanced 
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Medical Knowledge 
การประเมิน การสอบประเมินระดบัความรู้ 

 Rotation 1 Rotation 2 Rotation 3 
infection infection 

4. Basic knowledge of 
intracranial tumors and 
tumor-like conditions 

5. Basic knowledge of 
metabolic-toxic brain 
conditions 

6. Basic knowledge of 
neurodegenerative 
diseases 

7. Acquired white matter 
disease 

8. Epilepsy 

neuroimaging 
4. Advanced 

knowledge of 
intracranial 
tumors and 
tumor-like 
conditions 

5. Advanced 
knowledge of 
metabolic-
toxic brain 
conditions 

6. Advanced 
knowledge of 
neurodegenera
tive diseases 

7. Related 
knowledge of 
neuro-nuclear 
medicine 

4. Abnormal 
conditions/Dise
ases of the 
head and neck 

 1. Common diseases* of 
the orbit 

2. Common diseases* of 
the paranasal sinuses 

3. Common diseases* of 
the neck 

4. Common diseases* of 
the base of skull 

5. Common diseases* of 

1. Rare diseases 
of the orbit 

2. Rare diseases 
of the 
paranasal 
sinuses 

3. Rare diseases 
of the neck 

4. Rare diseases 
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Medical Knowledge 
การประเมิน การสอบประเมินระดบัความรู้ 

 Rotation 1 Rotation 2 Rotation 3 
the temporal bones 

6. Common diseases* of 
the facial bones 

 * focusing on 
infectious/inflammatory   
  conditions, tumor and 
tumor-like   
  conditions and 
traumatic conditions) 

of the base of 
skull 

5. Rare diseases 
of the 
temporal 
bones 

6. Rare diseases 
of the facial 
bones 

5. Abnormal 
conditions/Dise
ases of the 
spine 

 1. Common diseases of 
the spine and spinal 
cord 

1. Rare diseases 
of the spine 
and spinal 
cord 
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6. INTERVENTIONAL NEURORADIOLOGY ROTATION  
การประเมิน EPA และ Milestones ของ Interventional Neuroradiology Rotation 

Imaging procedures 
Minimum requirement 

ได้ท าด้วยตนเอง ได้เรียนรู้ 

Diagnosis cerebral angiography 2 10 
Treatment or embolization 
procedures 

- 5 

 
Skill in procedure Minimum requirement 

การป้องกนัอนัตรายจากรังสี Level 3 
การท าหตัถการโดยวธีิปลอดเช้ือ Level 1 
หตัถการ Femoral puncture and 
closure 

Level 3 

หตัถการ Diagnosis cerebral 
angiography 

Level 3 

 

Medical Knowledge milestone 

Level  1 Level  2 Level 3 Level 4 

 Make core 
observations, 
formulates 
differential 
diagnoses and 
recognizes critical 
findings 

 Differentiates 
normal from 
abnormal 

 Demonstrates 
basic 
understanding of 

 Make secondary 
observations, 
narrow the 
differential 
diagnosis and 
describe 
management 
options 

 Demonstrates 
understanding of 
variant cerebral 
vascular anatomy 
and basic 

 Provide accurate, 
focus and efficient 
interpretations 

 Prioritizes 
differential 
diagnoses and 
recommends 
management 

 Demonstrate 
understanding 
anatomical/patholog
ical findings 
correlation between 

 Make subtle 
observation 

 Suggest a single 
diagnosis when 
appropriate 

 Integrates current 
research and 
literature with 
guidelines to 
recommend 
management 
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Medical Knowledge milestone 

Level  1 Level  2 Level 3 Level 4 

cerebral vascular 
anatomy 

intracranial- 
extracranial 
anastomosis 

angiography and 
other image 
modalities 

 
Medical knowledge Minimum requirement 

Neurovascular anatomy  Normal neurovascular anatomy 
 Common variant neurovascular anatomy 
 Common intracranial-extracranial anastomosis 
 Anatomical - Pathological correlation and correlate with other 

image modalities 
Traumatic vascular injury  Arterial dissection 

 Pseudoaneurysm 
 Carotid-cavernous sinus fistula 

Arterial occlusive disease  Etiology  
- Occlusion large vessel/small vessel 
- Embolic 
- Watershed 
- Hypoxic/anoxia 
- Dissection 

 Strategies for imaging 
 Common cause of intracranial stenosis/occlusion 

- Atherosclerosis 
- Thromboembolism 
- Spontaneous dissection 
- Ateritis 
- Moya Moya 
- Takayasu 
- FMD 
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Medical knowledge Minimum requirement 
Acute ischemic stroke  Imaging interpretation of AIS 

- Non contrast CT  
- CTA 
- CTP 
- MRI 

 Suggest management of AIS 
 Endovascular treatment of AIS 

Cerebral aneurysm  Etiology of non-traumatic subarachnoid hemorrhage 
 Complication of SAH 
 Type of intracranial aneurysm 

- Berry aneurysm 
- Giant aneurysm 
- Fusiform aneurysm 
- Dissecting aneurysm 
- Infectious aneurysm 

Cerebral vascular 
malformation 

 Etiology of non-traumatic intracranial hemorrhage 
 Type of cerebral vascular malformation 

- Capillary telangiectasia 
- Cavernous malformation 
- Developmental venous anomaly 
- Arteriovenous malformation 
- Dural arteriovenous fistula 
- Vein of Galen aneurysmal malformation 

 Treatment modality for cerebral AVM 
Common vascular 
neoplasm 

 Meningioma 
 Juvenile angiofibroma 
 Paraganglioma 
 Hemangioblastoma 

Spinal vascular disease  Normal spinal angiogram 
 Spinal cord AVM 
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Medical knowledge Minimum requirement 

 Spinal cord AVF 
 Cavernoma 
 Spinal cord ischemic and infarction 

 

Technical Skill Milestone – Diagnostic Cerebral angiography 

Level  1 Level  2 Level 3 Level 4 

 สวมใส่อุปกรณ์
ป้องกนัรังสีและติด
แถบวดัปริมาณรังสี 

 ท าหตัถการโดยวธีิ
ปลอดเช้ือ 

 อภิปรายขอ้บ่งช้ีใน
การท าหตัถการ, 
ภาวะแทรกซอ้นท่ีอ
เกิดข้ึนและวธีิการ
ป้องกนั
ภาวะแทรกซอ้น 

 

 ใช ้fluoroscope 
อยา่งเหมาะสม 

 ท าหตัถการ 
femoral puncture 
และ closure โดยมี
อาจารยใ์ห้
ค  าแนะน าหรือ
ช่วยเหลือ 

 เป็นผูช่้วยในการท า
หตัถการ diagnostic 
cerebral 
angiography 

 ตรวจพบ
ภาวะแทรกซอ้น
จาก femoral 
puncture และ
สามารถอภิปราย
วธีิการรักษา
เบ้ืองตน้ได ้

 ใชเ้ทคนิคเพื่อลด
ปริมาณรังสีอยา่ง
เหมาะสม 

 ท าหตัถการ 
femoral puncture 
และ closure ดว้ย
ตนเองโดยไม่ตอ้ง
ใหค้  าแนะน าหรือ
ช่วยเหลือ 

 ท าหตัถการ 
diagnostic cerebral 
angiography โดยมี
อาจารยใ์ห้
ค  าแนะน าหรือ
ช่วยเหลือ 

 สามารถใหก้าร
รักษา
ภาวะแทรกซอ้น
จาก femoral 
puncture โดยมี
อาจารยใ์ห้
ค  าแนะน าหรือ
ช่วยเหลือ 

 สอนผูร่้วมงาน,
จดัท าเอกสาร/คู่มือ 
หรือเขียนแนวทาง
ปฏิบติัเพื่อป้องกนั
อนัตรายจากรังสี 

 สอนผูอ่ื้นใหท้ า
หตัถการ femoral 
puncture และ 
closure 

 ท าหตัถการ 
diagnostic cerebral 
angiography โดยมี
อาจารยใ์ห้
ค  าแนะน าหรือ
ช่วยเหลือเล็กนอ้ย 

 สามารถใหก้าร
รักษา
ภาวะแทรกซอ้น
จาก femoral 
puncture ดว้ย
ตนเอง 
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หมายเหตุ 
1. การจดัการเรียนการสอนในระบบรังสีร่วมรักษาระบบประสาท ให้มีระยะเวลาในการ

หมุนเวียนศึกษาและปฏิบติังานไม่นอ้ยกวา่ 4 สัปดาห์ โดยให้แต่ละสถาบนัพิจารณาช่วงระยะเวลาท่ี
หมุนเวยีนตามความเหมาะสม 

2. การประเมินตามเน้ือหาวิชา เม่ือผ่านในการหมุนเวียนศึกษาและปฏิบติังาน ตอ้งไดผ้ล
ประเมินอยา่งนอ้ย Level 3 

3. การประเมินทักษะการท าหัตถการ ให้อ้างอิงตาม เอกสาร Evaluation form for 
diagnostic cerebral angiography 

 
การประเมินระดับศักยภาพโดยรวม 

Level 0: ขาดความรับผดิชอบในหนา้ท่ี ไม่สามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งเหมาะสม 
Level 1: สามารถปฏิบัติงานในหัตถการ  Diagnostic cerebral angiography ให้การ

วนิิจฉยัหรือวนิิจฉยัแยกโรคได ้อยา่งเหมาะสม ภายใตก้ารควบคุมของอาจารยอ์ยา่งใกลชิ้ด 
Level 2: สามารถปฏิบัติงานในหัตถการ  Diagnostic cerebral angiography ให้การ

วนิิจฉยัหรือวนิิจฉยัแยกโรคไดอ้ยา่งเหมาะสม ภายใตก้ารช้ีแนะของอาจารย ์
Level 3: สามารถปฏิบัติงานในหัตถการ  Diagnostic cerebral angiography t ให้การ

วนิิจฉยัหรือวนิิจฉยัแยกโรคไดอ้ยา่งเหมาะสม โดยอาจขอหรือไม่ขอคาช้ีแนะจากอาจารย ์
Level 4: สามารถปฏิบัติงานในหัตถการ  Diagnostic cerebral angiography ให้การ

วินิจฉัยหรือวินิจฉัยแยกโรคไดอ้ย่างเหมาะสมสามารถปฏิบติังาน และให้การวินิจฉัยหรือวินิจฉัย
แยกโรคไดเ้อง และสามารถใหก้ารช้ีแนะหรือควบคุมผูท่ี้มีประสบการณ์นอ้ยกวา่ได ้
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7. PEDIATRICS IMAGING ROTATION  
การประเมิน EPA และ Milestones ของ Pediatrics Imaging Rotation 

Imaging procedures Minimal 
requirement* 

1st  
year 

(rotation 
1) 

2nd  
year 

(rotation 
2) 

3rd   
year 

(rotation 
3) 

1. Plain radiograph 
- Chest (newborn) 
- Chest (older children) 
- Abdomen and KUB 
- Long bone and joint 
- Skull, head and neck 
- Spine 

 
50 
50 
30 
10 
10 
5 

 
10-15 
10-15 
6-10 
1-3 
1-3 
1-2 

 
15-20 
15-20 
8-12 
2-4 
2-4 
2-3 

 
15-20 
15-20 
10-12 

3-5 
3-5 
2-3 

2. Fluoroscopy 
- Barium swallowing/ 

esophagogram 
- Upper GI study 
- Barium enema 
- Reduction of 

intussusception 
- Voiding 

cystourethrography 

 
5 
 

5 
4 
3 

10 

 
1-2 

 
1-2 
1-2 

- 
1-3 

 
2-3 

 
2-3 
1-2 
1-2 
2-4 

 
2-3 

 
2-3 
2-3 
1-2 
3-5 

3. Ultrasound 
- Cranium 
- Chest 
- Abdomen 
- KUB 
- Small parts 
- Spine 

 
10 
2 

10 
10 
5 
1 

 
1-3 

- 
1-3 
1-3 
1-2 

- 

 
2-4 
1-2 
2-4 
2-4 
2-3 
1-2 

 
3-5 
1-2 
3-5 
3-5 
2-3 
1-2 

4. CT 
- Brain 

 
10 

 
1-3 

 
2-3 

 
3-4 
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Imaging procedures Minimal 
requirement* 

1st  
year 

(rotation 
1) 

2nd  
year 

(rotation 
2) 

3rd   
year 

(rotation 
3) 

- Thorax 
- Abdomen 

8 
9 

1-2 
1-2 

2-3 
2-3 

3-4 
3-4 

5. MRI 
- Brain 
- Spine 
- Body 

 
10 
5 
3 

 
1-2 
1-2 

- 

 
2-4 
2-3 
1-2 

 
3-4 
2-3 
1-2 

*หมายเหตุ เป็น Case ทีไ่ด้ท าเองและได้อ่านผล หรือได้เรียนรู้ 
 
การรายงานประสบการณ์เรียนรู้จากผู้ป่วย Portfolio 

 1st year จ านวน 
(N1)* 

2nd year จ านวน 
(N2)* 

3rd year จ านวน 
(N3)* 

PF  29-48*  44-63  48-65 
FLU  27  4-9  10-16 
US  4-11  10-19  13-22 
CT  3-7  6-9  9-12 
MRI  2-4  5-9  6-9 
(N1)* (N2)* (N3)* = จ านวนท่ีแพทยป์ระจ าบา้นไดร้ายงานและ/หรือเรียนรู้จากผูป่้วย  
 

 Pediatric Imaging 

Plain 
radiographs 

CT US Fluoroscopy MRI 

ระดบั 
Medical 
knowledge  

๑ ๒-๓ ๑ ๒-๓ ๑ ๒-๓ ๑ ๒-๓ ๑ ๒-๓ 

Rotation 1 Level 
1 
 

   Level 
1 

 Level1    
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 Pediatric Imaging 

Plain 
radiographs 

CT US Fluoroscopy MRI 

Rotation 2 Level 
1-2 

Level 
1 

Level 
1-2 

Level 
1 

Level 
1-2 

Level 
1 

Level 
1-2 

Level 
1 

Level 
1 

 

Rotation 3 Level 
2-3 

Level 
2-3 

Level 
2-3 

Level 
2 

Level 
2-3 

Level 
2 

Level 
2-3 

Level 
2 

Level 
1 

 

หมายเหตุ 
 

Medical knowledge ระดับที่ ๑ หมายถึง มีความส าคญัและพบบ่อย ซ่ึงแพทยป์ระจ าบา้น
ตอ้งสามารถตรวจวนิิจฉยัไดด้ว้ยตนเอง  

Medical knowledge ระดับที่ ๒ หมายถึง โรคท่ีพบน้อยกว่าระดบั ๑ แต่มีความส าคญั ซ่ึง
แพทยป์ระจ าบา้นควรตรวจวนิิจฉยัได ้ภายใตก้ารควบคุมของอาจารย ์ 

Medical knowledge ระดับที่ ๓ หมายถึง โรคหรือหัตถการท่ีซบัซ้อนซ่ึงแพทยป์ระจ าบา้น 
อาจตรวจวินิจฉัยได้ หรือสามารถเรียนรู้โดยการศึกษาด้วยตนเอง หรือจากการฟังบรรยาย และ
สถาบนัฝึกอบรมควรจดัใหมี้การเรียนรู้โรคในระดบัน้ีอยา่งพอเพียง 
 
การประเมินระดับศักยภาพโดยรวม 

Level 0: ขาดความรับผดิชอบในหนา้ท่ี ไม่สามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งเหมาะสม 
Level 1: สามารถปฏิบติังาน ในการเลือก imaging protocol การใช้ contrast agent ให้

การวนิิจฉยัหรือวนิิจฉยัแยกโรคไดอ้ยา่งเหมาะสม ภายใตก้ารควบคุมของอาจารยอ์ยา่งใกลชิ้ด 
Level 2: สามารถปฏิบติังาน ในการเลือก imaging protocol การใช้ contrast agent ให้

การวนิิจฉยัหรือวนิิจฉยัแยกโรคไดอ้ยา่งเหมาะสม ภายใตก้ารช้ีแนะของอาจารย ์
Level 3: สามารถปฏิบติังาน ในการเลือก imaging protocol การใช้ contrast agent ให้

การวนิิจฉยัหรือวนิิจฉยัแยกโรคไดอ้ยา่งเหมาะสม โดยอาจขอหรือไม่ขอค าช้ีแนะจากอาจารย ์
Level 4: สามารถปฏิบติังาน ในการเลือก imaging protocol การใช้ contrast agent ให้

การวินิจฉัยหรือวินิจฉัยแยกโรคได้อย่างเหมาะสมสามารถปฏิบติังาน และให้การวินิจฉัยหรือ
วนิิจฉยัแยกโรคไดเ้อง และสามารถใหก้ารช้ีแนะหรือควบคุมผูท่ี้มีประสบการณ์นอ้ยกวา่ได ้
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แพทย์ประจ าบ้านในแต่ละ rotation ศึกษา ฝึกทกัษะ และหรือปฏิบัติงานเกีย่วกบัโรคหรือหัตถการ 
ดังต่อไปนี ้

Rotation 1: Medical knowledge ระดบัท่ี ๑ (มีความส าคญัและพบบ่อย)  ซ่ึงแพทยป์ระจ า
บา้นตอ้งสามารถตรวจวนิิจฉยัไดด้ว้ยตนเอง  

Rotation 2: Medical knowledge ระดบัท่ี ๑ และ ระดบัท่ี ๒ (โรคท่ีพบนอ้ยกวา่ระดบั ๑ แต่
มีความส าคญั) ซ่ึงแพทยป์ระจ าบา้นควรตรวจวนิิจฉยัได ้ภายใตก้ารควบคุมของอาจารย ์ 

Rotation 3:  Medical knowledge ต่างๆ มากข้ึน ทั้งระดบัท่ี ๑, ระดบัท่ี ๒,  และระดบัท่ี ๓  
(โรคหรือหัตถการท่ีซับซ้อนซ่ึงแพทยป์ระจ าบา้น  อาจตรวจวินิจฉัยได้ หรือสามารถเรียนรู้โดย
การศึกษาด้วยตนเอง หรือจากการฟังบรรยาย และสถาบนัฝึกอบรมควรจดัให้มีการเรียนรู้โรคใน
ระดบัน้ีอยา่งพอเพียง) 

 
Skills and Medical Knowledge  

 
Group A  

(1st Rotation) 
Group B  

(2nd Rotation) 
Group C  

(3rd Rotation) 

Skills    
Imaging 
Procedures 

   

Knowledge    

1. Chest and 
airways 

1.1 Imaging 
Modalities 
- Plain radiograph, 

CT    
1.2 Upper Airway 
- Thyroglossal duct 

cyst,  
- Tonsillar 

enlargement, 
adenoidal  
hypertrophy, 
croup,  epiglottitis 

 
  

 
- Ultrasound, 

fluoroscopy 
- Foreign body, 

acquired 
subglottic 
stenosis 
- Cystic hygroma,  

choanal atresia , 
tracheomalacia, 
bronchomalacia, 
branchial cleft 
cyst, juvenile 
angiofibroma, 

 
- HRCT, MRI  
- Laryngeal web, 

laryngomalacia 
- Subglottic 

hemangioma 
- Langerhans cell  

histiocytosis  
- mesenchymal sarcoma 
- primary lung 

neoplasms 
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Group A  

(1st Rotation) 
Group B  

(2nd Rotation) 
Group C  

(3rd Rotation) 
 
1.3 Chest 
- Congenital 

diaphragmatic 
hernia, 
pulmonary 
agenesis, 
pulmonary 
hypoplasia 
- Neonatal 

pneumonia, 
bacterial 
pneumonia, viral 
pneumonia, - 
Hyaline 
membrane 
disease, transient 
tachypnea of the 
newborn, 
bronchopulmonar
y  dysplasia,  
meconium 
aspiration 
syndrome, 
persistent fetal 
circulation,  air 
leak 
- Pleural effusion, 

complications of 
tubes  and lines 

laryngeal 
papilloma 
- Tuberculosis,  

Pneumocystis 
infection,  fungal 
infection, AIDS, 
and 
bronchiectasis 
- Venolobar 

syndrome, 
tracheal 
bronchus,       
- bronchial atresia, 

bronchopulmona
ry foregut  
malformation, 
metastatic lung 
neoplasms  
- Cardiogenic and  

non-cardiogenic 
pulmonary 
edema       
- Airway foreign 

body 
- Mediastinal 

neoplasms 
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Group A  

(1st Rotation) 
Group B  

(2nd Rotation) 
Group C  

(3rd Rotation) 
unique problems 
in the neonate  

2. Gastrointes
tinal 
System 

2.1 Imaging 
Modalities 
- Plain radiographs, 

upper GI 
study,small bowel 
follow through, 
barium enema, air 
enema  

2.2 Biliary System 
- Biliary atresia, 

neonatal hepatitis 
2.3 Liver 
- Abscess  
- Portal venous gas 

2.4 Spleen 
- Abnormal 

visceroatrial situs, 
2.5 Pancreas 
- Trauma, 

pseudocyst  
2.6 Pharynx and 

Esophagus  
- Esophageal 

atresia and TE 
fistula 
- Retropharyngeal 

abscess/cellulitis
  

 
- Ultrasound, CT 
- Barium 

swallowing, 
loopography 
- Choledochal 

cyst, 
cholelithiasis, 
Hydrops of the 
gallbladder 
- Mesenchymal 

hamartoma, 
hepatic 
hemangioma, 
hepatoblastoma, 
metastases    
- Lymphangioma, 

lymphoma, 
leukemia 
- Congenital 

anatomic 
abnormalities  
- Gastroesophagea

l reflux 
(guideline of 
investigation) 
- Foreign body, 

iatrogenic 

 
-  MRI 
-  GI follow through 
- wandering spleen  
- Cystic fibrosis  
- Swallowing 

dysfunction 
- Corrosive ingestion 
- Hernia, intestinal 

lymphangiectasia, 
Henoch-Schonlein 
purpura (guideline of 
investigation)  
- Colonic atresia, polyp 
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Group A  

(1st Rotation) 
Group B  

(2nd Rotation) 
Group C  

(3rd Rotation) 
2.7 Stomach  
- Hypertrophic 

pyloric stenosis 
2.8 Small Bowel 
- Malrotation; 

duodenal, jejunal,  
and ileal stensois 
and/or atresia   
- Meconium ileus 
- Midgut volvulus, 

necrotizing 
enterocolitis, 
ischemic bowel, 
intussusceptions 

2.9 Colon 
- Imperforate anus, 

appendicitis  
- Hirschsprung 

disease, 
meconium 
plug/neonatal 
small left colon 
syndrome 

2.10  Miscellaneous 
Lines and 
catheters 

- Umbilical arterial 
catheter, 
umbilical venous 
catheter  

pharyngeal 
perforation (due 
to NG or ET 
tube)  
- Duplication, 

antral web, 
spontaneous 
rupture of the 
stomach 
(neonates) 
volvulus 
- Duplication cyst, 

omphalocele / 
gastroschisis, 
annular pancreas; 
meconium  
peritonitis; 
meckel 
diverticula, 
mesenteric and 
omental cysts;  
lymphoma 
- Duplication, 

lymphoma 
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Group A  

(1st Rotation) 
Group B  

(2nd Rotation) 
Group C  

(3rd Rotation) 
2.11 Pneumoperitone

um 
- Signs on plain 

radiograph 
3. Genitourin

ary system 
 

3.1 Imaging 
Modalities 
- Plain radiograph, 

VCUG, 
ultrasound  

3.2 Kidneys 
- Ureteropelvic 

junction 
obstruction, 
duplication 
- Acute 

pyelonephritis, 
reflux 
nephropathy 
- Wilms  
- Neonatal 

pelvocalyceal 
dilatation 
(Urinary Tract 
Dilatation – UTD 
classification and 
guideline of 
investigation) 

3.3 Adrenal Gland 
- Neuroblastoma

  

 
- CT, MR 
- Multicystic 

dysplastic 
kidney,   
agenesis, 
hypoplastic 
kidney, ectopia, 
cystic renal  
disease  
- Wilms variants 
- Multilocular 

cystic nephroma, 
leukemia, 
lymphoma,  
mesoblastic 
nephroma 
- Nephrocalcinosis

, renovascular 
hypertension 
- Adrenocortical 

neoplasm, 
hemorrhage, 
adrenal 
calcification
  

 
- MRU 
- Nephrogenic rest 
- Congenital adrenal 

hyperplasia 
- Primary megaureter 
- Fusion anomalies of 

the Mullerian ducts 
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Group A  

(1st Rotation) 
Group B  

(2nd Rotation) 
Group C  

(3rd Rotation) 
3.4 Bladders, Ureters, 

and Urethra 
- Posterior urethral 

valve, 
ureterovesical 
junction 
obstruction, 
ureteral 
duplication, 
ureterocele 
- Urinary tract 

infection, 
including the 
guideline of 
investigation 
- Vesicoureteral 

reflux, neurogenic 
bladder  

3.5 Male Genital 
Tracts 
- Testicular torsion, 

epididymitis/orch
itis 

3.6 Female Genital 
Tracts 
- Congenital 

vaginal occlusion  
- Ovarian cysts 

(including 
torsion) 

- Urachal 
abnormalities, 
Prune belly 
syndrome, 
cloacal  anomaly, 
urologic sequale 
of ano-rectal 
anomalies 
- Rhabdomyosarco

ma  
- Germ cell tumor, 

undescended 
testis,  
rhabdomyosarco
ma 
- Germ cell 

tumors, 
rhabdomyosarco
ma 
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Group A  

(1st Rotation) 
Group B  

(2nd Rotation) 
Group C  

(3rd Rotation) 

4. Neuroradio
logy  

 

4.1 Imaging 
Modalities 
- Plain radiographs, 

ultrasound, CT 
4.2 Skull  
- Caput 

succedaneum, 
subgaleal 
hemorrhage, 
cephalohematoma
, fractures 

4.3 Spine 
- VATER 

association, 
discitis, 
tuberculosis 
spondylitis  

4.4 Brain 
- Holoprosencephal

y, anomalies of  
the corpus 
callosum,  
hydranencephaly, 
Dandy-Walker 
malformations 
- Bacterial 

infections,  
- Hypoxic/ischemic 

injury in the 
newborn 

 
- MR 
- Convolutional 

marking, 
wormian bone 
- Premature 

craniosynostosis, 
lacunar skull, 
Langerhans cell 
histiocytosis, 
metastatic 
neuroblastoma 
- Ewing sarcoma, 

aneurysmal bone 
cyst, 
Langerhan’s cell 
histiocytosis, 
metastases 
(including 
leukemia and 
lymphoma), 
scoliosis,  
sacrococcygeal 
teratoma 
 
 
 
 
 
 

 
- MRA 
- Congenital dermal 

sinus 
- Absence or hypoplasia 

of the odontoid, os 
odontoideum, 
segmentation 
anomalies,  
-   Kippel-Feil anomaly, 

Sprengel deformity, 
butterfly vertebrae, 
spinal dysraphism,   
- diastematomyelia, 

sacral agenesis  
(including caudal 
regression syndrome) 
- Acute disseminated 
- encephalomyelitis(AD

EM)  
- Leukodystrophy 
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Group A  

(1st Rotation) 
Group B  

(2nd Rotation) 
Group C  

(3rd Rotation) 
(germinal matrix 
hemorrhage    
- periventricular 

leukomalacia 
4.5 Spinal Cord 
- Myelomeningocel

e, meningocele, 
lipomyelomening
ocele, tethered 
cord, intradural 
lipoma, 
hydrosyringomye
lia 

- Chiari 
malformations, 
cephaloceles,  
aqueductal 
stenosis   
- Migrational 

disorders  
- Tuberculous 

infections, viral 
infections 
(encephalitis), 
TORCH  
infections, AIDS 
- Neurocutaneous 

syndromes, vein 
of Galen 
malformation 
- Posterior fossa 

tumors, 
supratentorial 
tumors 
- Venous sinus 

thrombosis 
- Diastematomyeli

a, dermal sinus 
- Neurofibroma, 

astrocytoma, 
ependymoma, 
metastases,  
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Group A  

(1st Rotation) 
Group B  

(2nd Rotation) 
Group C  

(3rd Rotation) 

5. Cardiovasc
ular System 

5.1 Imaging 
Modalities 
- Plain radiographs  

5.2 Congenital heart 
disease with 
decreased 
pulmonary blood 
flow  
- Tetralogy of 

Fallot 
5.3 Cyanotic 

congenital heart 
disease with 
increased 
pulmonary blood 
flow 

5.4 Acyanotic 
congenital heart 
disease with 
increased 
pulmonary blood 
flow 
- ASD, VSD, PDA 

5.5 Congenital heart 
disease with 
pulmonary 
venous 
congestion or 
normal 
pulmonary blood 

 
- CT 
- Ebstein anomaly  
- Transposition of 

the great arteries 
- Endocardial 

cushion defect 
- Coarctation of 

the aorta, aortic 
stenosis, total 
anomalous 
pulmonary 
venous return 
below the 
diaphragm  
- Basic concepts of 

situs solitus,  
- situs inversus and 

situs ambiguous 
- Anomalous left 

pulmonary artery 
or pulmonary 
sling 
 

 
 
 
 
 
 

 
- MRI 
- Tricuspid atresia, 

pulmonary atresia with 
intact ventricular 
septum 
- Truncus arteriosus 
- Hypoplastic left heart 

syndrome 
- Marfan syndrome, 

Takayasu aortitis 
- Kawasaki disease 
- Glenn shunt, Blalock-

Taussig shunt, 
Norwood procedure, 
arterial switch, Fontan 
procedure 
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Group A  

(1st Rotation) 
Group B  

(2nd Rotation) 
Group C  

(3rd Rotation) 
flow 

5.6 Anomalies of 
viscero-atrial situs 

5.7 Vascular rings 
and other 
congenital 
anomalies of the 
great vessels 
- Left aortic arch 

with aberrant 
right subclavian 
artery 
- Right aortic arch 

with aberrant left 
subclavian artery, 
double aortic arch 

5.8 Syndromes with 
congenital heart 
disease or 
vascular disease 

5.9 Acquired Heart 
and Vascular 
Disease 
- Pericarditis 

5.10  Cardiac 
Operations 

 
 

6. Musculoske
letal 
System 

6.1 Imaging 
Modalities  
- Plain radiograph 

6.2 Congenital/ 

 
- CT, ultrasound 
- Achondroplasia, 

osteogenesis 

 
- MR 
- Osteopetrosis 
- Developmental 
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Group A  

(1st Rotation) 
Group B  

(2nd Rotation) 
Group C  

(3rd Rotation) 
skeletal dysplasia 

6.3 Infection/Inflam
matory  
- Pyogenic 

osteomyelitis  
- Septic arthritis 

6.4 Neoplasm 
- Osteochondroma, 

unicameral bone 
cyst, aneurysmal 
bone cyst  
- Metastases  

6.5 Trauma 
- Accidental 

trauma   
6.6 Metabolic/Endocr

ine 
- Rickets  

6.7 Osteochondroses  
- Blount disease, 

physiologic 
bowing  

imperfecta 
- Juvenile 

rheumatoid 
arthritis, syphilis, 
rubella, 
tuberculosis 
osteomyeliatis 
- Hemophilic 

arthropathy  
- Toxic synovitis 

of the hip 
- Langerhan’s cell 

histiocytosis, 
chondroblastoma 
- Non-accidental 

trauma, slipped 
capital femoral 
epiphysis  
- Renal 

osteodystrophy, 
scurvy,       
bone age 
determination  
- Legg-Perthes 

disease 

dysplasia of the hip  
- Thanatophoric 

dysplasia, 
chondrodysplasia 
punctata, asphyxiating 
thoracic dystrophy, 
multiple cartilagenous 
exostoses, 
enchondromatosis, 
polyostotic fibrous 
dysplasia, 
neurofibromatosis,  
- Hypophosphatasia 
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8. INTERVENTIONAL RADIOLOGY ROTATION  
การประเมิน EPA และ Milestones ของ Interventional Radiology Rotation 

Interventional 
procedure 

Minimum 
requirement 

2nd year 
(rotation 1) 

3rd year 
(rotation 2) 

Aortogram, peripheral 
and visceral arteriogram 

3 1 2 

Abscess and collection 
drainage 

3 1 2 

Percutaneous biopsy 
under image guidance 

3 1 2 

 

 Interventional Radiology 

Vascular intervention Non-vascular intervention 
ระดบั 
Medical 
knowledge  

๑ ๒-๓ ๑ ๒-๓ 

Rotation 1 Level 1  Level 1  
Rotation 2 Level 1-2 Level 1 Level 1-2 Level 1 
หมายเหตุ 
 

Medical knowledge ระดับที่ ๑ หมายถึง มีความส าคญัและพบบ่อย ซ่ึงแพทยป์ระจ าบา้น
ตอ้งสามารถตรวจวนิิจฉยัไดด้ว้ยตนเอง  

Medical knowledge ระดับที่ ๒ หมายถึง โรคหรือหัตถการท่ีพบน้อยกว่าระดับ ๑ แต่มี
ความส าคญั ซ่ึงแพทยป์ระจ าบา้นควรตรวจวนิิจฉยัได ้ภายใตก้ารควบคุมของอาจารย ์ 

Medical knowledge ระดับที่ ๓ หมายถึง โรคหรือหัตถการท่ีซบัซ้อนซ่ึงแพทยป์ระจ าบา้น 
อาจตรวจวินิจฉัยได้ หรือสามารถเรียนรู้โดยการศึกษาด้วยตนเอง หรือจากการฟังบรรยาย และ
สถาบนัฝึกอบรมควรจดัใหมี้การเรียนรู้โรคในระดบัน้ีอยา่งพอเพียง 
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การประเมินระดับศักยภาพโดยรวม 
Level 0: ขาดความรับผดิชอบในหนา้ท่ี ไม่สามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งเหมาะสม 
Level 1: สามารถปฏิบติังาน และให้การวินิจฉยัหรือวินิจฉัยแยกโรคไดอ้ย่างเหมาะสม 

ภายใตก้ารควบคุมของอาจารยอ์ยา่งใกลชิ้ด 
Level 2: สามารถปฏิบติังาน และให้การวินิจฉยัหรือวินิจฉัยแยกโรคไดอ้ย่างเหมาะสม 

ภายใตก้ารช้ีแนะของอาจารย ์
Level 3: สามารถปฏิบติังาน และให้การวินิจฉยัหรือวินิจฉัยแยกโรคไดอ้ย่างเหมาะสม 

โดยอาจขอหรือไม่ขอคาช้ีแนะจากอาจารย ์
Level 4: สามารถปฏิบติังาน และให้การวินิจฉยัหรือวินิจฉัยแยกโรคไดอ้ย่างเหมาะสม

สามารถปฏิบติังาน และให้การวินิจฉัยหรือวินิจฉัยแยกโรคไดเ้อง และสามารถให้การช้ีแนะหรือ
ควบคุมผูท่ี้มีประสบการณ์นอ้ยกวา่ได ้

 
แพทย์ประจ าบ้านในแต่ละ rotation ศึกษา ฝึกทกัษะ และหรือปฏิบัติงานเกีย่วกบัโรคหรือหัตถการ 
ดังต่อไปนี ้

Rotation 1: Medical knowledge ระดบัท่ี ๑ (มีความส าคญัและพบบ่อย)  ซ่ึงแพทยป์ระจ า
บา้นตอ้งสามารถตรวจวนิิจฉยัไดด้ว้ยตนเอง  

Rotation 2: Medical knowledge ระดบัท่ี ๑ และ ระดบัท่ี ๒ (โรคท่ีพบนอ้ยกวา่ระดบั ๑ แต่
มีความส าคญั) ซ่ึงแพทยป์ระจ าบา้นควรตรวจวนิิจฉยัได ้ภายใตก้ารควบคุมของอาจารย ์ 

Rotation 3:  Medical knowledge ต่างๆ มากข้ึน ทั้งระดบัท่ี ๑, ระดบัท่ี ๒,  และระดบัท่ี ๓  
(โรคหรือหัตถการท่ีซับซ้อนซ่ึงแพทยป์ระจ าบา้น  อาจตรวจวินิจฉัยได้ หรือสามารถเรียนรู้โดย
การศึกษาด้วยตนเอง หรือจากการฟังบรรยาย และสถาบนัฝึกอบรมควรจดัให้มีการเรียนรู้โรคใน
ระดบัน้ีอยา่งพอเพียง) 

 
Skills and Medical Knowledge  

 Rotation 1 Rotation 2 
Skills   

Interventional 
procedure 

1. Aortogram, peripheral and 
visceral arteriogram 

2. Abscess and collection 
drainage 

3. Percutaneous biopsy under 
image guidance 
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Medical Knowledge ระดบัท่ี ๑ ระดบัท่ี ๒ 
1. Vascular imaging 

(Principles, 
indications,  
contraindications, 
patient 
preparation and 
care) 

1. Angiography  
 
 
 
 

2. Vascular 
intervention 
(Principles, 
indications,  
contraindications, 
patient 
preparation and 
care) 

1. Transarterial embolization  
2. Transarterial 

chemoembolization (TACE) 

1. Angioplasty, venoplasty 
2. Thrombolysis 
3. Transarterial infusion 
4. Transvenous occlusion 

(PVE) 
5. Transjugular intrahepatic 

portosystemic stent (TIPS) 
6.  IVC filter placement 
7. Tunnel/ non-tunnel venous 

catheter placement 
8. Retrieval of foreign body 
9. Aortic stent graft 

10. Hemodialysis access 
interventions 

3. Non-vascular 
intervention 
(Principles, 
indications,  
contraindications, 
patient 
preparation and 
care 

1. Abscess and collection 
drainage 

2. Percutaneous transhepatic 
billary drainage (PTBD) 

3. Percutaneous biopsy and 
drainage under imaging 
guidance 

1. Percutaneous nephrostomy 
(PCN) 

2. Percutaneous 
cholecystostomy 

3. Percutaneous injection 
therapy eg. liver, tumor, 
cyst ablation 

4. Tumor ablation 
5. Removal of foreign body 
6. Cholangiogram 
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Medical Knowledge ระดบัท่ี ๑ ระดบัท่ี ๒ 
7. Dilatation of biliary 

stricture / cholangioplasty 
8. Biliary stent placement 

4. Equipment  1. Catheters 
2. Guide wires 
3. Needles 

5. Embolic material  1. Embolic agents 
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9. BREAST IMAGING ROTATION  
การประเมิน EPA และ Milestone ของ Breast imaging 
 

Imaging 
procedures 

Minimum 
requirement 

rotation 1 rotation 2 

 ท าและ
แปลผล 
ดว้ย
ตนเอง 

เรียนรู้ ท าและ
แปลผล 
ดว้ย
ตนเอง 

เรียนรู้ ท าและ
แปลผล 
ดว้ย
ตนเอง 

เรียนรู้ 

Mammogram 50 200 25 100 25 100 
Ultrasound 20 50 10 25 10 25 
Breast MRI - 2 - - - 2 
Breast Intervention 
- Under 
stereotactic 
guidance         
- Under ultrasound 
guidance           
 

 
- 
- 

 
3 
5 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
3 
5 

Galactography - 1 - - - 1 
 

 Breast Imaging 
Mammogram Ultrasound MRI breast Breast 

intervention 
Galactography 

ระดบั 
Medical 
knowledge  

๑ ๒-๓ ๑ ๒-๓ ๑ ๒-๓ ๑ ๒-๓ ๑ ๒-๓ 

Rotation 1 Level 
1 

 Level 
1 

       

Rotation 2 Level 
2-3 

Level 
2 

Level 
2-3 

Level 
2 

 Level 
1 

 Level 
1 

 Level 
1 

หมายเหตุ 
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Medical knowledge ระดับที่ ๑ หมายถึง มีความส าคญัและพบบ่อย ซ่ึงแพทยป์ระจ าบา้น
ตอ้งสามารถตรวจวนิิจฉยัไดด้ว้ยตนเอง  

Medical knowledge ระดับที่ ๒ หมายถึง โรคท่ีพบน้อยกว่าระดบั ๑ แต่มีความส าคญั ซ่ึง
แพทยป์ระจ าบา้นควรตรวจวนิิจฉยัได ้ภายใตก้ารควบคุมของอาจารย ์ 

Medical knowledge ระดับที่ ๓ หมายถึง โรคหรือหัตถการท่ีซบัซ้อนซ่ึงแพทยป์ระจ าบา้น 
อาจตรวจวินิจฉัยได้ หรือสามารถเรียนรู้โดยการศึกษาด้วยตนเอง หรือจากการฟังบรรยาย และ
สถาบนัฝึกอบรมควรจดัใหมี้การเรียนรู้โรคในระดบัน้ีอยา่งพอเพียง 
 
การประเมินระดับศักยภาพโดยรวม 

Level 0: ขาดความรับผดิชอบในหนา้ท่ี ไม่สามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งเหมาะสม 
Level 1: สามารถปฏิบติังาน ในการเลือก imaging protocol การใช้ contrast agent ให้

การวนิิจฉยัหรือวนิิจฉยัแยกโรคไดอ้ยา่งเหมาะสม ภายใตก้ารควบคุมของอาจารยอ์ยา่งใกลชิ้ด 
Level 2: สามารถปฏิบติังาน ในการเลือก imaging protocol การใช้ contrast agent ให้

การวนิิจฉยัหรือวนิิจฉยัแยกโรคไดอ้ยา่งเหมาะสม ภายใตก้ารช้ีแนะของอาจารย ์
Level 3: สามารถปฏิบติังาน ในการเลือก imaging protocol การใช้ contrast agent ให้

การวนิิจฉยัหรือวนิิจฉยัแยกโรคไดอ้ยา่งเหมาะสม โดยอาจขอหรือไม่ขอค าช้ีแนะจากอาจารย ์
Level 4: สามารถปฏิบติังาน ในการเลือก imaging protocol การใช้ contrast agent ให้

การวินิจฉัยหรือวินิจฉัยแยกโรคได้อย่างเหมาะสมสามารถปฏิบติังาน และให้การวินิจฉัยหรือ
วนิิจฉยัแยกโรคไดเ้อง และสามารถใหก้ารช้ีแนะหรือควบคุมผูท่ี้มีประสบการณ์นอ้ยกวา่ได ้

 
แพทย์ประจ าบ้านในแต่ละ rotation ศึกษา ฝึกทกัษะ และหรือปฏิบัติงานเกีย่วกบัโรคหรือหัตถการ 
ดังต่อไปนี ้

Rotation 1: Medical knowledge ระดบัท่ี ๑ (มีความส าคญัและพบบ่อย)  ซ่ึงแพทยป์ระจ า
บา้นตอ้งสามารถตรวจวนิิจฉยัไดด้ว้ยตนเอง  

Rotation 2: Medical knowledge ระดบัท่ี ๑ และ ระดบัท่ี ๒ (โรคท่ีพบนอ้ยกวา่ระดบั ๑ แต่
มีความส าคญั) ซ่ึงแพทยป์ระจ าบา้นควรตรวจวนิิจฉยัได ้ภายใตก้ารควบคุมของอาจารย ์ 

Rotation 3:  Medical knowledge ต่างๆ มากข้ึน ทั้งระดบัท่ี ๑, ระดบัท่ี ๒,  และระดบัท่ี ๓  
(โรคหรือหัตถการท่ีซับซ้อนซ่ึงแพทยป์ระจ าบา้น  อาจตรวจวินิจฉัยได้ หรือสามารถเรียนรู้โดย
การศึกษาด้วยตนเอง หรือจากการฟังบรรยาย และสถาบนัฝึกอบรมควรจดัให้มีการเรียนรู้โรคใน
ระดบัน้ีอยา่งพอเพียง) 
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Skills and Medical Knowledge  
 Rotation 1 Rotation 2 

Skills ระดับที ่๑ ระดับที ่๒-๓ 

Imaging procedure 1. Mammography 
2. Ultrasound 

ระดับที ่๒ 
1. MRI breast 
ระดับที ่๓ 
1. Breast intervention 
- Under stereotactic 

guidance         
- Under ultrasound 

guidance    
2. Galactography        

 

Medical Knowledge ระดับที ่๑ ระดับที ่๒-๓ 
1.  Imaging methods and 
positioning 

1. Mammography 
- Indication and 

contraindication 
- Technique and Positioning 

2. Ultrasonography  
- Indication and 

contraindication 
- Scanning Technique and 

optimization 
 

ระดับที ่๒ 
1. MRI breast 
- Indications, 

contraindications, 
techniques and 
protocols 

ระดับที ่๓ 
1. Breast intervention 
- Indications and 

contraindications  
2. Galactography 
- Indication and 

contraindications 
2.  Normal anatomy and 
physiology 

1. Dynamic physiology of 
breast system 
Mammography 
- Breast development 
- Lactation 
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Medical Knowledge ระดับที ่๑ ระดับที ่๒-๓ 
- Aging involution 

 2. Normal anatomy of the 
breast system 
- Mammary glands 
- Mammary ducts 
- Cooper’s ligament 
- Nipple and areolar 
- Terminal duct lobular 

unit (TDLU) 
- Lymph node 
- Vascular supply 

 

3.  Pathology of the breast 1. Pathologic images 
(mammogram and 
ultrasound)  
a. Fibrocystic change 
b. Fibroadenoma 
c. Benign calcification 

2. Imaging interpretation 
(ACR BI-RADS 0-3) 

 

ระดับที ่๒ 
1. Pathologic images of 

carcinoma (mammogram  
and US) 
- Ductal carcinoma 
- Lobular carcinoma 
- Medullary  carcinoma 
- Papillary carcinoma 
- Mucinous carcinoma 
- Tubular carcinoma 

2. Ductal carcinoma in Situ 
(DCIS) 

3. Malignant calcifications  
4. Abscess  
5. Imaging interpretation 

(ACR BI-RADS 0-6) 
6. Other special malignant 

condition 
- Inflammatory breast 

cancer 
- Malignant phyllodes  
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Medical Knowledge ระดับที ่๑ ระดับที ่๒-๓ 

  7. Phyllodes tumor 
8. Hamartoma 
9. Post-operative change and 

fat necrosis 
ระดับที ่๓ 

1. Other special malignant 
condition 
- Paget’s disease 
- Sarcoma 
- Lymphoma 
- Metastasis 

2. High risk lesion  
- Atypical ductal 

hyperplasia 
- Atypical lobular 

hyperplasia 
- Lobular carcinoma in Situ 

3. Proliferative change 
- Fibroadenosis 
- Sclerosing adenosis 
- Radial scar 

4. Papilloma, papillomatosis 
5. Breast augmentation 
- Normal appearance of 

implants by imaging 
- Intra/extracapsular 

rupture 
- Direct injection of 

implant material 
6. MRI feature of breast 

cancer 
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ภาคผนวก จ 
การประเมนิ 
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การประเมิน 
การประเมินมิติที ่1-7 ตามเกณฑ์หลกัสูตรฯโดยราชวิทยาลยัฯ พ.ศ. 2560 
เกณฑ์การเล่ือนช้ันระหว่างการฝึกอบรม  
 

มติทิี ่๑  ประเมนิสมรรถนะ EPA ตามที ่อฝส.ก าหนดโดยอาจารย์ 

ระบบ 1st 
year 
(lev
el) 

Modali
ties 

Diseases 2nd 
year 
(lev
el) 

Modali
ties 

Diseases 3rd 
year 
(lev
el) 

Modalit
ies 

Diseases 

Thoracic  
(1) 

PF 
CT 
US 

ระดบัท่ี ๑ 
ระบุใน
ภาคผนวก 
๓  ของ 
Thoracic 
Imaging 
Rotation 
  

  
(1-
2) 

PF 
CT 
HRCT 
CTA 
US 
MRI 

ระดบัท่ี ๑ 
และ ๒ 
ระบุใน
ภาคผนวก 
๓ ของ 
Thoracic 
Imaging 
Rotation 
 

 
(2-
3) 

PF 
CT 
HRCT 
CTA 
US 
MRI 

ระดบัท่ี ๑-
๓ ระบุใน
ภาคผนวก 
๓ ของ 
Thoracic 
Imaging 
Rotation 
 

Abdomin
al 

  
(1) 

PF 
FLU 
US 

ระดบัท่ี ๑ 
ระบุใน
ภาคผนวก 
๓ ของ 
Abdominal 
Imaging 
Rotation 

  
(1-
2) 

PF 
FLU 
US 
CT 
MRI 

ระดบัท่ี ๑ 
และ ๒ 
ระบุใน
ภาคผนวก 
๓ ของ 
Abdominal 
Imaging 
Rotation 

 
(2-
3) 

PF 
FLU 
US 
CT 
MRI 

ระดบัท่ี ๑-
๓ ระบุใน
ภาคผนวก 
๓ ของ 
Abdominal 
Imaging 
Rotation 

MSK  PF  ระดบัท่ี ๑ 
ระบุใน
ภาคผนวก 
๓ ของ 
Musculosk
eletal 
Imaging 
Rotation 

  
(1-
2) 

PF 
CT 
US 
MRI 

ระดบัท่ี ๑ 
และ ๒ 
ระบุใน
ภาคผนวก 
๓ ของ 
Musculosk
eletal 
Imaging 
Rotation 

 
(2-
3) 

PF 
CT 
US 
MRI 

ระดบัท่ี ๑-
๓ ระบุใน
ภาคผนวก 
๓ ของ 
Musculosk
eletal 
Imaging 
Rotation 
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มติทิี ่๑  ประเมนิสมรรถนะ EPA ตามที ่อฝส.ก าหนดโดยอาจารย์ 

ระบบ 1st 
year 
(lev
el) 

Modali
ties 

Diseases 2nd 
year 
(lev
el) 

Modali
ties 

Diseases 3rd 
year 
(lev
el) 

Modalit
ies 

Diseases 

Neuroima
ging 

 
(1) 

CT of 
the 
Brain 

ระดบัท่ี ๑ 
ตามท่ีระบุ
ใน
ภาคผนวก 
๓ ของ 
Neuroimag
ing 
Rotation 
  

 
(1-
2) 

CT  
MRI 
 

ระดบัท่ี ๑ 
และ ๒ 
ตามท่ีระบุ
ใน
ภาคผนวก 
๓ ของ 
Neuroimag
ing 
Rotation 
 

 
(1-
3) 

CT  
MRI 
PF 
Myelogr
am/ 
CT 
myelogr
am 
Sialogra
m 
US 

ระดบัท่ี ๑-
๓ ตามท่ี
ระบุใน
ภาคผนวก 
๓ ของ 
Neuroimag
ing 
Rotation 
 
 

Pediatrics  PF 
FLU 
US 
CT 
MRI 

ระดบัท่ี ๑ 
ระบุใน
ภาคผนวก 
๓ ของ 
Pediatric 
Imaging 
Rotation 

 PF 
FLU 
US 
CT 
MRI 

ระดบัท่ี ๒ 
ระบุใน
ภาคผนวก 
๓ ของ 
Pediatric 
Imaging 
Rotation 

 PF 
FLU 
US 
CT 
MRI 

ระดบัท่ี ๓ 
ระบุใน
ภาคผนวก 
๓ ของ 
Pediatric 
Imaging 
Rotation 

CVS  
(1) 

PF 
CTA 
 
±Doppl
er US* 
 

ระดบัท่ี ๑-
๓ ระบุใน
ภาคผนวก 
๓ ของ 
CVS 
Imaging 
Rotation 

 
(1-
2) 

PF 
CTA 
Cardiac 
CT 
Cardiac 
MRI 
Dopple
r US 

ระดบัท่ี ๑-
๓ ระบุใน
ภาคผนวก 
๓ ของ 
CVS 
Imaging 
Rotation 
 

 
(2-
3) 

PF 
CTA 
Cardiac 
CT 
Cardiac 
MRI 
MRA 
Doppler 
US 

ระดบัท่ี ๑-
๓ ระบุใน
ภาคผนวก 
๓ ของ 
CVS 
Imaging 
Rotation 
 

IR     
(1) 

VIP 
N-VIP 

ระดบัท่ี ๑ 
ระบุใน
ภาคผนวก 
๓ ของ 

  
(1-
2) 

VIP 
N-VIP 

ระดบัท่ี ๑ 
และ ๒ระบุ
ใน
ภาคผนวก 
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มติทิี ่๑  ประเมนิสมรรถนะ EPA ตามที ่อฝส.ก าหนดโดยอาจารย์ 

ระบบ 1st 
year 
(lev
el) 

Modali
ties 

Diseases 2nd 
year 
(lev
el) 

Modali
ties 

Diseases 3rd 
year 
(lev
el) 

Modalit
ies 

Diseases 

Interventio
nal 
Radiology 
Rotation 

๓ ของ 
Interventio
nal 
Radiology 
Rotation 

Breast     
(1) 

Mam  
US  

ระดบัท่ี ๑ 
ระบุใน
ภาคผนวก 
๓ ของ 
Breast 
Imaging 
Rotation 
 

 
(2-
3) 

Mam  
US 
MRI 

ระดบัท่ี ๑-
๒ ระบุใน
ภาคผนวก 
๓ ของ 
Thoracic 
Imaging 
Rotation 

PF = plain films, FLU = fluoroscopy, US = ultrasound, CT = computed tomography, HRCT = 
high-resolution computed tomography, CTA = computed tomography angiography, MRI = 
magnetic resonance imaging  
 

มิติที ่๒  การรายงานผลการสอบจัดโดยสถาบัน 
 1st year ผ่าน/ไม่

ผ่าน 
2nd year ผ่าน/ไม่

ผ่าน 
3rd year ผ่าน/ไม่

ผ่าน 
Formative 
exam 
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มิติที ่๓  การรายงานประสบการณ์เรียนรู้จากผู้ป่วย Portfolio 
 1st 

year 
จ านวน 
(N1)* 

ครบ/
ไม่
ครบ 

2nd 
year 

จ านวน 
(N2)* 

ครบ/
ไม่
ครบ 

3rd 
year 

จ านวน 
(N3)* 

ครบ/
ไม่
ครบ 

PF          
FLU          
US          
CT          
HRCT          
CTA          
IR          
INR          
Mammography          
MRI          
(N1)* (N2)* (N3)* = จ านวนท่ีแพทยป์ระจ าบา้นไดร้ายงานและ/หรือเรียนรู้จากผูป่้วย ตามท่ีระบุไว้
ใน milestones ของแต่ละระบบ 
IR = interventional radiology cases, INR = interventional neuroradiology cases 
 

มิติที ่๔  การรายงานประสบการณ์วจัิย 
 1st year ท า/ไม่

ท า 
2nd 
year 

ท า/ไม่
ท า 

3rd 
year 

ท า/ไม่
ท า 

1. จดัเตรียมค าถามวจิยัและติดต่อ
อาจารยท่ี์ปรึกษา 

      

2. จดัท าโครงร่างงานวจิยั       
3. สอบโครงร่างงานวจิยั       
4. ขออนุมติัจากคณะกรรมการ

จริยธรรมการวจิยั 
      

5. เร่ิมเก็บขอ้มูล       
6. วเิคราะห์ขอ้มูลและสรุป

ผลงานวจิยั 
      

7. จดัท ารายงานวจิยัฉบบัร่างให้
อาจารยท่ี์ปรึกษาปรับแกไ้ข 
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มิติที ่๔  การรายงานประสบการณ์วจัิย 
 1st year ท า/ไม่

ท า 
2nd 
year 

ท า/ไม่
ท า 

3rd 
year 

ท า/ไม่
ท า 

8. ส่งรายงานวจิยัฉบบัสมบูรณ์ต่อ
ราชวทิยาลยัฯ 

      

 
มิติที ่๕  การร่วมกจิกรรมประชุมวชิาการทางรังสีวิทยา 

 1st year 
(minimum 

requirement) 

จ านวน
คร้ัง 
ทีร่่วม
จริง 

2nd year 
(minimum 

requirement) 

จ านวน
คร้ัง 
ทีร่่วม
จริง 

3rd year 
(minimum 

requirement) 

จ านวน
คร้ัง 
ทีร่่วม
จริง 

การประชุม
ภายในสถาบนั 

10  10  10  

การประชุมท่ีจดั
โดยราชวทิยาลยัฯ 

1  1  1  

การประชุม
ระหวา่งสถาบนั 

0  1  1  

การประชุมอ่ืนๆ       
 
มิติที ่๖  การรายงานประสบการณ์เรียนรู้จาก Counselling และ non-technical skills workshop 

 1st year ผ่าน/ไม่
ผ่าน 

2nd 
year 

ผ่าน/ไม่
ผ่าน 

3rd year ผ่าน/ไม่
ผ่าน 

1. Patient safety       
2. Infectious control       
3. Contrast media       
4. Effective 

communication skills 
      

5. Quality management 
& leadership 

      

6. กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัวชิาชีพ 

      

*เกณฑก์ารผา่น/ไม่ผา่นข้ึนกบัสถาบนัฯ เช่น ผา่นการเรียน, การอบรม หรือการสอบ 
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มิติที ่๗  การประเมินสมรรถนะด้าน Professionalism และ interpersonal  

and communication skills โดยอาจารย์และผู้ร่วมงาน 
 1st year ผ่าน/ไม่

ผ่าน 
2nd year ผ่าน/ไม่

ผ่าน 
3rd year ผ่าน/ไม่

ผ่าน 
1. Medical radiation 

physics 
      

2. Radiobiology       
3. Radiation safety       
4. Contrast media       
 

มิติและรูปแบบการประเมิน 
ช่วงเวลาการ
ประเมิน 

ผูป้ระเมิน เกณฑ ์

มิติท่ี 1  ประเมินสมรรถนะ EPA โดย
อาจารยผ์ูฝึ้กอบรมตามท่ีก าหนดใน
หลกัสูตร  

ทุก rotation อาจารยผ์ูส้อนใน 
rotation 

ตามเกณฑโ์ดย 
อฝส.ระบบ 

มิติท่ี 2  การสอบภายในซ่ึงจดัโดย
ภาควชิาฯ * 

ทุกปี ในช่วง 
มกราคม-มีนาคม 

คณะกรรมการ
บริหารหลกัสูตรฯ 

Minimum 
paasing level 
สามารถสอบ
ซ่อมได ้1 คร้ัง
หากไม่ผา่นใน
คร้ังแรก * 

มิติท่ี 3  การรายงานประสบการณ์เรียนรู้
จากผูป่้วย: portfolio 

ตรวจรายงานทุก 
3-4 เดือน และ
ส่งผลรายงานไป
ยงัราชวทิยาลยัฯ
ทุกปี 

อาจารยท่ี์ปรึกษา ตามเกณฑโ์ดย 
ราชวทิยาลยัฯ 

มิติท่ี 4  การรายงานประสบการณ์วจิยั
และความกา้วหนา้ของงานวิจยั 

ทุกระยะตามท่ี
ก าหนดโดย
เกณฑห์ลกัสูตร
โดย ราชวทิยาลยั

อาจารยท่ี์ปรึกษา
งานวจิยัและ
คณะกรรมการ
บริหารงานวจิยั 

ตามเกณฑก์าร
ท างานวจิยั 
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มิติและรูปแบบการประเมิน 
ช่วงเวลาการ
ประเมิน 

ผูป้ระเมิน เกณฑ ์

ฯและส่งผล
รายงานไปยงั
ราชวทิยาลยัฯทุก
ปี 

มิติท่ี 5  การร่วมกิจกรรมประชุม
วชิาการทางรังสีวทิยา 

ส่งผลรายงานไป
ยงัราชวทิยาลยัฯ
ทุกปี 

อาจารยท่ี์ปรึกษา ตามเกณฑก์าร
ท างานวจิยั 

มิติท่ี 6  การรายงานประสบการณ์เรียนรู้
จาก counselling, non-technical skills 
และ workshop  

ส่งผลรายงานไป
ยงัราชวทิยาลยัฯ
ทุกปี 

อาจารยท่ี์ปรึกษา ตามเกณฑโ์ดย 
ราชวทิยาลยัฯ 

มิติท่ี 7  การประเมินสมรรถนะดา้น 
professionalism และ interpersonal and 
communication skills โดยอาจารยแ์ละ
ผูร่้วมงาน 

ส่งผลรายงานไป
ยงัราชวทิยาลยัฯ
ทุกปี 

อาจารยท่ี์ปรึกษา ตามเกณฑโ์ดย 
ราชวทิยาลยัฯ 

 
* เกณฑก์ารผา่นอา้งอิงจากค่า minimum passing level (MPL) ซ่ึงไดจ้ากการก าหนดค่าความยากง่าย

ของขอ้สอบในแต่ละชุด 

แพทยป์ระจ าบา้นมีสิทธ์ิสอบซ่อมได ้1 คร้ังในกรณีท่ีสอบไม่ผา่นในคร้ังแรก หากสอบซ่อมไม่ผา่น

เกณฑ ์MPL ผลการสอบทั้งสองคร้ังรวมทั้งผลการประเมินในมิติอ่ืนๆจะถูกน าเขา้สู่การพิจารณา

โดยคณะกรรมการการศึกษาในการประเมินการเล่ือนชั้นปี  
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ตวัอยา่งแบบประเมินมิติท่ี 1  
01 EVALUATION FORM FOR PLAIN RADIOGRAPHY 
แบบประเมินส าหรับ(ระบุชนิดการตรวจ).............................................................................................(เช่น CXR, 
plain abdomen, film skull, film spine,..)  ในภาวะ/โรค..........................................................................................
(เช่น checkup, pneumonia, gut obstruction, fracture เป็นตน้) 
 เม่ือส้ินสุด 12 เดือน ตอ้งไดผ้ลประเมินอยา่งนอ้ยระดบั 1: 1 คร้ัง  
 เม่ือส้ินสุด 24 เดือน ตอ้งไดผ้ลประเมินอยา่งนอ้ยระดบั 1: 1 คร้ัง 
 เม่ือส้ินสุด 36 เดือน ตอ้งไดผ้ลประเมินอยา่งนอ้ยระดบั 2: 1 คร้ัง 
 
ช่ือแพทยป์ระจ าบา้น.......................................................................ชั้นปี........วนัท่ี.................................................... 
1. การจดัหาขอ้มูลพ้ืนฐานท่ีส าคญัและจ าเป็นในการอ่านและแปลผล chest X-ray ของผูป่้วย (EPA-R 2 )   
 1 ไดป้ระวติั ตรวจร่างกาย และ/หรือ Lab ไม่ครบถว้น  
 2 ไดป้ระวติั ตรวจร่างกาย และ/หรือ Lab ครบถว้น  
 3 ไดป้ระวติั ตรวจร่างกาย และ/หรือ Lab ครบถว้นแต่สรุปปัญหา ไม่ครบถว้น 
 4 ไดป้ระวติั ตรวจร่างกาย และ/หรือ Lab ครบถว้น สามารถสรุปปัญหาไดค้รบทุกดา้น 
2. การประเมินเทคนิคพ้ืนฐานท่ีส าคัญและจ าเป็นในการอ่านและแปลผล chest X-ray ในแง่ของ patient 
identification and radiographic technique (position, inspiration, exposure และ rotation) (EPA-R 10) 
 1 ไม่ประเมินเทคนิคพ้ืนฐานท่ีส าคญัและจ าเป็น 
 2 มีการประเมินเทคนิคพ้ืนฐานท่ีส าคญัและจ าเป็น แต่ไม่ครบถว้น 
 3 สามารถประเมินเทคนิคพ้ืนฐานท่ีส าคญัและจ าเป็นไดค้รบถว้น แต่ยงัไม่ถูกตอ้งทั้งหมด 
 4 สามารถประเมินเทคนิคพ้ืนฐานท่ีส าคญัและจ าเป็นไดค้รบถว้น ถูกตอ้งทั้งหมด 
 5 สามารถประเมินเทคนิคพ้ืนฐานท่ีส าคญัและจ าเป็นไดค้รบถว้น ถูกตอ้งทั้งหมด และแจง้ปัญหาขอ้ผิดพลาดท่ี

พบไปยงั ผูเ้ก่ียวขอ้งเพ่ือการปรับปรุงแกไ้ขได ้(เช่น ถ่ายภาพกลบัซา้ย-ขวา) 
3. การรายงานผลถึงลกัษณะความผิดปกติท่ีตรวจพบจาก chest X-ray (EPA-R 3)   
 1 ไม่พบลกัษณะความผิดปกติท่ีส าคญั  
 2 พบลกัษณะความผิดปกติท่ีส าคญั แต่ไม่สามารถบรรยายไดถู้กตอ้ง 
 3 พบลกัษณะความผิดปกติท่ีส าคญั สามารถบรรยายไดถู้กตอ้งแต่ไม่สามารถให้การวนิิจฉัยหรือใหก้ารจ าแนก

วนิิจฉยัได ้  
 4 พบลกัษณะความผิดปกติท่ีส าคญั สามารถบรรยายไดถู้กตอ้งและสามารถให้การวินิจฉัยหรือให้การจ าแนก

วนิิจฉยัท่ีน่าจะเป็นไดม้ากท่ีสุดอยา่งถูกตอ้งเหมาะสม 
4. สามารถใหล้ าดบัความส าคญัก่อนหลงัในการรายงานผลลกัษณะความผิดปกติท่ีตรวจพบจาก chest X-ray 
(EPA-R 3) 
 1 ไม่สามารถล าดบัความส าคญัก่อนหลงั 
 2 ล าดบัความส าคญัไดบ้า้ง ยงัตอ้งปรับปรุง 
 3 สามารถล าดบัความส าคญัก่อนหลงัไดดี้ 
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5. ใหค้  าแนะน าส าหรับการตรวจเพ่ิมเติมอยา่งอ่ืนท่ีจ าเป็นไดเ้หมาะสม (appropriate next steps) (EPA-R 5) 
 1 ไม่สามารถใหค้  าแนะน าได ้
 2 ใหค้  าแนะน าได ้แต่ไม่เหมาะสม  
 3 ใหค้  าแนะน าไดเ้หมาะสม แต่ไม่สามารถบอกเหตุผล หรือ ขอ้ดี หรือขอ้เสียของการตรวจท่ีแนะน า   
 4 ใหค้  าแนะน าไดเ้หมาะสม พร้อมระบุเหตุผล หรือ ขอ้ดี หรือขอ้เสียของการตรวจท่ีแนะน า 
6. ทกัษะดา้นภาษาองักฤษในการรายงานผลการตรวจ chest X-ray ท่ีถูกตอ้ง กระชบั และเขา้ใจง่าย (EPA-R 3, 
EPA-R 9) 

 1 ใชไ้วยากรณ์ของภาษาองักฤษไม่ถูกตอ้ง  
 2 ใชไ้วยากรณ์ของภาษาองักฤษไดถู้กตอ้ง แต่ไม่กระชบั ยงัตอ้งปรับปรุง 
 3 ใชไ้วยากรณ์ของภาษาองักฤษไดถู้กตอ้ง กระชบั และเขา้ใจง่าย 
7. การส่งต่อขอ้มูลลกัษณะความผิดปกติท่ีตรวจพบเป็นปัญหาส าคญัหรือฉุกเฉินใหก้บัอาจารยแ์ละแพทยท่ี์ดูแล
ผูป่้วย (EPA-R 1, EPA-R 4, EPA-R 7) 

 1 ไม่ทราบปัญหาท่ีเกิดข้ึน 
 2 ทราบปัญหาท่ีเกิดข้ึน แต่ไม่ส่งต่อขอ้มูล   
 2 ทราบปัญหาท่ีเกิดข้ึน ส่งต่อขอ้มูลได ้แต่ไม่ถูกตอ้ง 
 3 ทราบปัญหาท่ีเกิดข้ึน และส่งต่อขอ้มูลไดถู้กตอ้ง 
8. ความรับผิดชอบต่องานท่ีไดรั้บมอบหมายและความตรงต่อเวลา (EPA-R 9) 

 1 ไม่รับผิดชอบในหนา้ท่ี ท่ีไดรั้บมอบหมาย 
 2 รับผิดชอบในหนา้ท่ี ท่ีไดรั้บมอบหมาย แต่อ่านผลชา้   
 3 รับผิดชอบในหนา้ท่ี ท่ีไดรั้บมอบหมายอยา่งเตม็ท่ี และตรงต่อเวลา 
ระดบัศักยภาพโดยรวม  

 Level 0 ขาดความรับผิดชอบในหนา้ท่ี ไม่สามารถปฏิบติังานได ้ 
 Level 1 สามารถปฏิบัติงานและให้การวินิจฉัยหรือวินิจฉัยแยกโรคไดภ้ายใตก้ารควบคุมของอาจารยอ์ยา่ง

ใกลชิ้ด 
 Level 2 สามารถปฏิบติังานและใหก้ารวนิิจฉยัหรือวนิิจฉยัแยกโรคได ้ภายใตก้ารช้ีแนะของอาจารย ์
 Level 3 สามารถปฏิบติังานและใหก้ารวินิจฉยัหรือวินิจฉยัแยกโรคไดเ้อง โดยอาจขอหรือไม่ขอค าช้ีแนะจาก

อาจารย ์
 Level 4 สามารถปฏิบติังานและใหก้ารวนิิจฉยัหรือวนิิจฉยัแยกโรคไดเ้อง และสามารถใหก้ารช้ีแนะควบคุมผู ้

ท่ีมีประสบการณ์  นอ้ยกวา่ได ้
 
 ช่ืออาจารย์ผู้ประเมนิ (ตวับรรจง)................................................................ 
(ลายเซ็น)............................................................... 
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02 EVALUATION FORM FOR ULTRASOUND 
EVALUATION FORM FOR ULTRASOUND ระบุชนิด
................................................................................................................. 
 เม่ือส้ินสุด 12 เดือน ตอ้งไดผ้ลประเมินอยา่งนอ้ยระดบั 1: 1 คร้ัง  
 เม่ือส้ินสุด 24 เดือน ตอ้งไดผ้ลประเมินอยา่งนอ้ยระดบั 1: 1 คร้ัง 
 เม่ือส้ินสุด 36 เดือน ตอ้งไดผ้ลประเมินอยา่งนอ้ยระดบั 2: 1 คร้ัง 
 
ช่ือแพทยป์ระจ าบา้น.....................................................................ชั้นปี........วนัท่ี.................................................... 
1. การจดัหาขอ้มูลพ้ืนฐานท่ีส าคญัและจ าเป็นในการอ่านและแปลผล ultrasound ของผูป่้วย (EPA-R 2 )   
 1 ประวติั ตรวจร่างกาย และ Lab ท่ีส าคญัและจ าเป็นไม่ครบถว้น  
 2 ไดป้ระวติั ตรวจร่างกาย และ Lab ท่ีส าคญัและจ าเป็นครบถว้น 
 3 ไดป้ระวติั ตรวจร่างกาย และ Lab ท่ีส าคญัและจ าเป็นครบถว้นแต่สรุปปัญหาและขอ้ควรระวงัดา้นผูป่้วยไม่

ครบถว้น 
 4 ได้ประวติั ตรวจร่างกาย และ Lab ท่ีส าคัญและจ าเป็นครบถ้วนสามารถสรุปปัญหาและข้อควรระวงัได้

ครบถว้น 
2. สามารถท าการตรวจ chest ultrasound กบัผูป่้วยไดอ้ยา่งเหมาะสม (EPA-R 2) 
 1 เตรียมผูป่้วยใหพ้ร้อมส าหรับการตรวจ ultrasound 
 2 เลือก transducer ส าหรับการตรวจ ultrasound ไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 3 เลือก transducer และใชเ้ทคนิคการตรวจ ultrasound ท่ีเหมาะสม 
 4 เลือก transducer ใชเ้ทคนิคการตรวจ ultrasound ท่ีเหมาะสม และปรับแกไ้ดต้ามสภาพของผูป่้วย 
3. การตรวจพบลกัษณะความผดิปกติจาก ultrasound (EPA-R 3) 
 1 ตรวจไม่พบลกัษณะความผิดปกติท่ีส าคญั  
 2 ตรวจพบลกัษณะความผิดปกติท่ีส าคญั แต่ไม่สามารถบนัทึกภาพไดช้ดัเจน 
 3 ตรวจพบลกัษณะความผิดปกติท่ีส าคญั สามารถบนัทึกภาพไดช้ดัเจน 
 4 พบลกัษณะความผิดปกติท่ีส าคญั สามารถบรรยายไดถู้กตอ้ง และสามารถให้การวินิจฉัยหรือให้การจ าแนก

วนิิจฉยัทีน่าจะเป็นไดม้ากท่ีสุดอยา่งถูกตอ้งเหมาะสม 
4. การรายงานผลถึงลกัษณะความผิดปกติท่ีตรวจพบ รวมถึงการใหค้วามเห็น (impression/opinion) ถึงผลการ
วนิิจฉยัและการจ าแนกวนิิจฉยัโรค (EPA-R 3) 
 1 สามารถบรรยายลกัษณะความผิดปกติท่ีตรวจพบได ้แต่ยงัตอ้งปรับปรุง 
 2 สามารถบรรยายลกัษณะความผิดปกติท่ีตรวจพบได้ดี แต่ให้ความเห็นถึงผลการวินิจฉัยและการจ าแนก

วนิิจฉยัโรคไม่ถูกตอ้ง   
 3 สามารถบรรยายลกัษณะความผิดปกติท่ีตรวจพบได้ดี และให้ความเห็นถึงผลการวินิจฉัยและการจ าแนก

วนิิจฉยัโรคไดถู้กตอ้งแต่ไม่สามารถล าดบัความส าคญัก่อนหลงั   
 4 สามารถบรรยายลกัษณะความผิดปกติท่ีตรวจพบได้ดี และให้ความเห็นถึงผลการวินิจฉัยและการจ าแนก

วนิิจฉยัโรคไดถู้กตอ้งและใหล้ าดบัความส าคญัก่อนหลงัได ้
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5. ใหค้  าแนะน าส าหรับการตรวจเพ่ิมเติมอยา่งอ่ืนท่ีจ าเป็นไดเ้หมาะสม (recommendation of appropriate next 
steps) (EPA-R 5) 
 1 ไม่สามารถใหค้  าแนะน าได ้
 2 ใหค้  าแนะน าได ้แต่ไม่เหมาะสม  
 3 ใหค้  าแนะน าไดเ้หมาะสม แต่ไม่สามารถบอกเหตุผล หรือ ขอ้ดี หรือขอ้เสียของการตรวจท่ีแนะน า 
 4 ใหค้  าแนะน าไดเ้หมาะสม พร้อมระบุเหตุผล หรือ ขอ้ดี หรือขอ้เสียของการตรวจท่ีแนะน า 
6. ทกัษะดา้นภาษาองักฤษในการรายงานผลการตรวจ ultrasound ท่ีถูกตอ้ง กระชบั และเขา้ใจง่าย (EPA-R 9) 
 1 ใชไ้วยากรณ์ของภาษาองักฤษไม่ถูกตอ้ง  
 2 ใชไ้วยากรณ์ของภาษาองักฤษไดถู้กตอ้ง แต่ไม่กระชบั ยงัตอ้งปรับปรุง 
 3 ใชไ้วยากรณ์ของภาษาองักฤษไดถู้กตอ้ง กระชบั และเขา้ใจง่าย 
7. การส่งต่อขอ้มูลลกัษณะความผิดปกติท่ีตรวจพบจาก ultrasound ในกรณีท่ีเป็นปัญหาส าคญัหรือฉุกเฉินใหก้บั
อาจารยแ์ละแพทยท่ี์ดูแลผูป่้วย (EPA-R 1, EPA-R 4) 
 1 ไม่ทราบปัญหาท่ีเกิดข้ึน 
 2 ทราบปัญหาท่ีเกิดข้ึน แต่ไม่ส่งต่อขอ้มูล   
 3 ทราบปัญหาท่ีเกิดข้ึน ส่งต่อขอ้มูลได ้แต่ไม่ถูกตอ้ง 
 4 ทราบปัญหาท่ีเกิดข้ึน และส่งต่อขอ้มูลไดถู้กตอ้ง 
8. การส่ือสารกบัผูป่้วย (EPA-R 9) 
 1 ไม่ส่ือสารกบัผูป่้วย 
 2 ส่ือสารกบัผูป่้วยดว้ยภาษาท่ีไม่เหมาะสม 
 3 ส่ือสารกบัผูป่้วยอยา่งเหมาะสม แต่ไม่แสดงถึงความเห็นอกเห็นใจ 
 4 ส่ือสารกบัผูป่้วยอยา่งเหมาะสม และแสดงใหเ้ห็นถึงความเห็นอกเห็นใจ 
9. การส่ือสารกบัผูร่้วมงาน (EPA-R 9) 
 1 ไม่ส่ือสารกบัผูร่้วมงาน 
 2 ส่ือสารกบัผูร่้วมงานไดแ้ต่ไม่ชดัเจน 
 3 ส่ือสารกบัผูร่้วมงานไดดี้เป็นส่วนใหญ่ 
 4 ส่ือสารกบัผูร่้วมงานไดดี้ ชดัเจนและถูกตอ้งตลอดเวลา 
10. การตระหนกัถึงสถานการณ์และปัญหาท่ีเกิดข้ึนในการตรวจ chest ultrasound (EPA-R 1, EPA-R 9, EPA-R 
10) 
 1 ไม่ตระหนกัถึงสถานการณ์และปัญหาท่ีเกิดข้ึน 
 2 ไม่สามารถแกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่งเหมาะสมและไม่ขอความช่วยเหลือ 
 3 ไม่สามารถแกไ้ขปัญหาท่ีควรแกไ้ด ้แต่ปรึกษาขอความช่วยเหลือในเวลาท่ีเหมาะสม 
 4 แกไ้ขปัญหาเหมาะสมกบัความสามารถของตนเอง และไดป้รึกษาขอความช่วยเหลือในเวลาท่ีเหมาะสม 
 5 สามารถจดัการแกไ้ขปัญหาและภาวะแทรกซอ้นไดเ้หมาะสมกบัความสามารถของตนเอง และไดป้รึกษาขอ

ความช่วยเหลือในเวลาท่ีเหมาะสม พร้อมแจง้และรายงานส่ิงท่ีเกิดข้ึนเพ่ือป้องกนัการเกิดซ ้ าในอนาคต 
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11. ความรับผดิชอบต่องานท่ีไดรั้บมอบหมายและความตรงต่อเวลา (EPA-R 9) 
 1 ไม่รับผิดชอบในหนา้ท่ี ท่ีไดรั้บมอบหมาย 
 2 รับผิดชอบในหนา้ท่ี ท่ีไดรั้บมอบหมาย แต่อ่านผลชา้   
 3 รับผิดชอบในหนา้ท่ี ท่ีไดรั้บมอบหมายอยา่งเตม็ท่ี และตรงต่อเวลา 
 
ระดบัศักยภาพโดยรวม  

 Level 0 ขาดความรับผิดชอบในหนา้ท่ี ไม่สามารถปฏิบติังานได ้ 
 Level 1 สามารถปฏิบัติงานและให้การวินิจฉัยหรือวินิจฉัยแยกโรคไดภ้ายใตก้ารควบคุมของอาจารยอ์ยา่ง

ใกลชิ้ด 
 Level 2 สามารถปฏิบติังานและใหก้ารวนิิจฉยัหรือวนิิจฉยัแยกโรคได ้ภายใตก้ารช้ีแนะของอาจารย ์
  Level 3 สามารถปฏิบติังานและใหก้ารวนิิจฉยัหรือวนิิจฉัยแยกโรคไดเ้อง โดยอาจขอหรือไม่ขอค าช้ีแนะจาก

อาจารย ์
 Level 4 สามารถปฏิบติังานและให้การวินิจฉัยหรือวินิจฉัยแยกโรคไดเ้อง และสามารถให้การช้ีแนะควบคุม 

ผูท่ี้มีประสบการณ์ นอ้ยกวา่ได ้
 
 ช่ืออาจารย์ผู้ประเมนิ (ตวับรรจง)................................................................ 
(ลายเซ็น)............................................................... 
 

 
03 EVALUATION FORM FOR CT 
EVALUATION FORM FOR CT ระบุ
............................................................................................................................................. 
 เม่ือส้ินสุด 24 เดือน ตอ้งไดผ้ลประเมินอยา่งนอ้ยระดบั 1: 1 คร้ัง 
 เม่ือส้ินสุด 36 เดือน ตอ้งไดผ้ลประเมินอยา่งนอ้ยระดบั 2: 1 คร้ัง 
 
ช่ือแพทยป์ระจ าบา้น.....................................................................ชั้นปี........วนัท่ี.................................................... 
1. การจดัหาขอ้มูลพ้ืนฐานท่ีส าคญัและจ าเป็นในการคดัเลือก imaging protocol ในการตรวจ CT ท่ีเหมาะสมกบั
ผูป่้วย (EPA-R 2)  
 1 ประวติั ตรวจร่างกาย และ Lab ท่ีส าคญัและจ าเป็นไม่ครบถว้น  
 2 ไดป้ระวติั ตรวจร่างกาย และ Lab ท่ีส าคญัและจ าเป็นครบถว้น 
 3 ไดป้ระวติั ตรวจร่างกาย และ Lab ท่ีส าคญัและจ าเป็นครบถว้นแต่สรุปปัญหาและขอ้ควรระวงัดา้นผูป่้วยไม่

ครบถว้น 
 4 ไดป้ระวติั ตรวจร่างกาย และ Lab ท่ีส าคญัและจ าเป็นครบถว้นสามารถสรุปปัญหาและขอ้ควรระวงัได้

ครบถว้น 
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2. การขอความยนิยอมจากผูป่้วยก่อนเขา้รับการตรวจ CT (EPA-R 6) 
 1 ขอใหผู้ป่้วยเซ็นใบยนิยอมเลย โดยไม่ไดอ้ธิบาย 
 2 อธิบายถึงขอ้บ่งช้ีของการตรวจ CT แลว้จึงขอใหผู้ป่้วยเซ็นใบยนิยอม  
 3 อธิบายถึงขอ้บ่งช้ี ความเส่ียงและประโยชน์ท่ีผูป่้วยจะไดรั้บการตรวจ CT แลว้จึงขอใหผู้ป่้วยเซ็นใบยนิยอม  
 4 อธิบายถึงขอ้บ่งช้ี ความเส่ียงและประโยชน์ท่ีผูป่้วยจะไดรั้บการตรวจ CT และทางเลือกอ่ืนแลว้จึงขอให้

ผูป่้วยเซ็นใบยนิยอม 
3. การเตรียมผูป่้วยก่อนเขา้รับการตรวจ CT ท่ีตอ้งไดรั้บการฉีดสารทึบรังสีเขา้หลอดเลือดด า (EPA-R 10) 

 1 ทราบขอ้บ่งช้ีในการฉีด contrast agent เขา้หลอดเลือดด า 
 2 ทราบขอ้บ่งช้ี ขอ้หา้มหรือควรระวงัในการฉีด contrast agent เขา้หลอดเลือดด า 
 3 ทราบขอ้บ่งช้ี ขอ้หา้มหรือควรระวงั และสามารถเตรียมผูป่้วยใหพ้ร้อมส าหรับการการฉีด contrast agent เขา้

หลอด เลือดด าได ้
 4 ทราบขอ้บ่งช้ี ขอ้หา้มหรือควรระวงั สามารถเตรียมผูป่้วยใหพ้ร้อม และเลือกชนิดของ contrast agent ท่ีใชไ้ด้

เหมาะสม 
4. เลือก imaging protocol และ scanning parameters ในการตรวจ CT ท่ีเหมาะสมและไดป้ระโยชนอ์ยา่งสูงสุดกบั
ผูป่้วย โดยค านึงถึง อาย ุเพศ โรค และ problem lists ของผูป่้วยกบัปริมาณรังสีท่ีผูป่้วยไดรั้บ (EPA-R 2, EPA-R 
8, EPA-R 10) 

 1 ไม่ทราบวา่ควรเลือกใช ้imaging protocol อะไร  
 2 เลือก imaging protocol ได ้แต่ไม่สามารถบอกเหตุผลท่ีเลือก  
 3 เลือก imaging protocol ได ้และทราบขอ้ดีหรือขอ้เสีย และปัญหาท่ีอาจเกิดข้ึน แต่แกไ้ขหรือปรับเปล่ียน

ไม่ได ้  
 4 เลือก imaging protocol ได ้ทราบขอ้ดี ขอ้เสีย และปัญหาท่ีอาจเกิดข้ึน สามารถปรับเปล่ียน imaging protocol 

ไดเ้ม่ือมีปัญหาเกิดข้ึนอยา่งถูกตอ้งเหมาะสม 
5. การรายงานผลถึงลกัษณะความผิดปกติท่ีตรวจพบ รวมถึงการใหค้วามเห็น (impression/opinion) ถึงผลการ
วนิิจฉยัและการจ าแนกวนิิจฉยัโรค (EPA-R 3)  
 1 สามารถบรรยายลกัษณะความผิดปกติท่ีตรวจพบได ้แต่ยงัตอ้งปรับปรุง 
 2 สามารถบรรยายลกัษณะความผิดปกติท่ีตรวจพบไดดี้ แต่ไม่สามารถความเห็นถึงผลการวนิิจฉยัและการ

จ าแนกวนิิจฉยัโรคไม่ถูกตอ้ง 
 3 สามารถบรรยายลกัษณะความผิดปกติท่ีตรวจพบไดดี้ และสามารถใหค้วามเห็นถึงผลการวนิิจฉยัและการ

จ าแนกวนิิจฉยัโรคไดถู้กตอ้ง แตไ่ม่ยงัสามารถล าดบัความส าคญัก่อนหลงั   
 4 สามารถบรรยายลกัษณะความผิดปกติท่ีตรวจพบไดดี้ และใหค้วามเห็นถึงผลการวนิิจฉยัและการจ าแนก

วนิิจฉยัโรคไดถู้กตอ้งและใหล้ าดบัความส าคญัก่อนหลงัได ้
6. ใหค้  าแนะน าส าหรับการตรวจเพ่ิมเติมอยา่งอ่ืนท่ีจ าเป็นไดเ้หมาะสม (recommendation of appropriate next 
steps) (EPA-R 5) 
 1 ไม่สามารถใหค้  าแนะน าได ้
 2 ใหค้  าแนะน าได ้แต่ไม่เหมาะสม  
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 3 ใหค้  าแนะน าไดเ้หมาะสม แต่ไม่สามารถบอกเหตุผล หรือ ขอ้ดี หรือขอ้เสียของการตรวจท่ีแนะน า  
 4 ใหค้  าแนะน าไดเ้หมาะสม พร้อมระบุเหตุผล หรือ ขอ้ดี หรือขอ้เสียของการตรวจท่ีแนะน า 
7. ทกัษะดา้นภาษาองักฤษในการรายงานผลความผิดปกติท่ีตรวจพบไดถู้กตอ้ง กระชบั และเขา้ใจง่าย (EPA-R 3, 
EPA-R 9) 

 1 ใชไ้วยากรณ์ของภาษาองักฤษไม่ถูกตอ้ง  
 2 ใชไ้วยากรณ์ของภาษาองักฤษไดถู้กตอ้ง แต่ไม่กระชบั ยงัตอ้งปรับปรุง 
 3 ใชไ้วยากรณ์ของภาษาองักฤษไดถู้กตอ้ง กระชบั และเขา้ใจง่าย 
8. การส่งต่อขอ้มูลท่ีเป็นปัญหาส าคญัหรือฉุกเฉินใหก้บัอาจารยแ์ละแพทยท่ี์ดูแลผูป่้วย (EPA-R 1, EPA-R 4, 
EPA-R 7) 

 1 ไม่ทราบปัญหาท่ีเกิดข้ึน 
 2 ทราบปัญหาท่ีเกิดข้ึน แต่ไม่ส่งต่อขอ้มูล   
 3 ทราบปัญหาท่ีเกิดข้ึน ส่งต่อขอ้มูลได ้แต่ไม่ถูกตอ้ง 
 4 ทราบปัญหาท่ีเกิดข้ึน และส่งต่อขอ้มูลไดถู้กตอ้ง 
9. การส่ือสารกบัผูป่้วย (EPA-R 4, EPA-R 9) 

 1 ไม่ส่ือสารกบัผูป่้วย 
 2 ส่ือสารกบัผูป่้วยดว้ยภาษาท่ีไม่เหมาะสม 
 3 ส่ือสารกบัผูป่้วยอยา่งเหมาะสม แต่ไม่แสดงถึงความเห็นอกเห็นใจ 
 4 ส่ือสารกบัผูป่้วยอยา่งเหมาะสม และแสดงใหเ้ห็นถึงความเห็นอกเห็นใจ 
10. การส่ือสารกบัผูร่้วมงาน (EPA-R 9) 

 1ไม่ส่ือสารกบัผูร่้วมงาน 
 2 ส่ือสารกบัผูร่้วมงานแต่ขอ้มูลไม่ชดัเจน 
 3 ส่ือสารกบัผูร่้วมงานไดดี้เป็นส่วนใหญ่ 
 4 ส่ือสารกบัผูร่้วมงานไดช้ดัเจนและถูกตอ้งตลอดเวลา 
11. การตระหนกัถึงปัญหาและภาวะแทรกซอ้นท่ีอาจเกิดข้ึนในระหวา่งหรือหลงัการตรวจ (EPA-R 7, EPA-R 10) 

 1 ไม่ตระหนกัถึงปัญหาและภาวะแทรกซอ้นท่ีเกิดข้ึน 
 2 ไม่สามารถแกไ้ขปัญหาและภาวะแทรกซอ้นไดอ้ยา่งเหมาะสมและไม่ขอความช่วยเหลือ 
 3 ไม่สามารถแกไ้ขปัญหาและภาวะแทรกซอ้นท่ีควรแกไ้ด ้แต่ปรึกษาขอความช่วยเหลือในเวลาท่ีเหมาะสม 
 4 สามารถจดัการแกไ้ขปัญหาและภาวะแทรกซอ้นไดเ้หมาะสมกบัความสามารถของตนเอง และไดป้รึกษาขอ

ความ ช่วยเหลือในเวลาท่ีเหมาะสม 
 5 สามารถจดัการแกไ้ขปัญหาและภาวะแทรกซอ้นไดเ้หมาะสมกบัความสามารถของตนเอง และไดป้รึกษาขอ

ความช่วยเหลือในเวลาท่ีเหมาะสม พร้อมแจง้และรายงานส่ิงท่ีเกิดข้ึนเพ่ือป้องกนัการเกิดซ ้ าในอนาคต 
12 ความรับผิดชอบต่องานท่ีไดรั้บมอบหมายและความตรงต่อเวลา (EPA-R 9) 

 1 ไม่รับผิดชอบในหนา้ท่ี ท่ีไดรั้บมอบหมาย 
 2 รับผิดชอบในหนา้ท่ี ท่ีไดรั้บมอบหมาย แต่อ่านผลชา้   
 3 รับผิดชอบในหนา้ท่ี ท่ีไดรั้บมอบหมายอยา่งเตม็ท่ี และตรงต่อเวลา 
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ระดบัศักยภาพโดยรวม  

  Level 0 ขาดความรับผิดชอบในหนา้ท่ี ไม่สามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งเหมาะสม 
  Level 1 สามารถปฏิบติังาน ในการเลือก imaging protocol การใช ้contrast agent ใหก้ารวนิิจฉยัหรือวนิิจฉยั

แยกโรคได ้อยา่งเหมาะสม ภายใตก้ารควบคุมของอาจารยอ์ยา่งใกลชิ้ด 
  Level 2 สามารถปฏิบติังาน ในการเลือก imaging protocol การใช ้contrast agent ใหก้ารวนิิจฉยัหรือวนิิจฉยั

แยกโรคได ้อยา่งเหมาะสม ภายใตก้ารช้ีแนะของอาจารย ์
  Level 3 สามารถปฏิบติังาน ในการเลือก imaging protocol การใช ้contrast agent ใหก้ารวนิิจฉยัหรือวนิิจฉยั

แยกโรคได ้อยา่งเหมาะสม โดยอาจขอหรือไม่ขอค าช้ีแนะจากอาจารย ์
  Level 4 สามารถปฏิบติังาน ในการเลือก imaging protocol การใช ้contrast agent ใหก้ารวนิิจฉยัหรือวนิิจฉยั

แยกโรคไดอ้ยา่งเหมาะสมสามารถปฏิบติังาน และใหก้ารวนิิจฉยัหรือวนิิจฉยัแยกโรคไดเ้อง และสามารถให้
การช้ีแนะ หรือควบคุมผูท่ี้มีประสบการณ์นอ้ยกวา่ได ้

 
 
 ช่ืออาจารย์ผู้ประเมนิ (ตวับรรจง)................................................................ 
(ลายเซ็น)............................................................... 
  

 
04 EVALUATION FORM FOR MRI 
EVALUATION FORM FOR MRI 
ระบุ…………………................................................................................................................. 
 เม่ือส้ินสุด 24 เดือน ตอ้งไดผ้ลประเมินอยา่งนอ้ยระดบั 1: 1 คร้ัง 
 เม่ือส้ินสุด 36 เดือน ตอ้งไดผ้ลประเมินอยา่งนอ้ยระดบั 2: 1 คร้ัง 
 
ช่ือแพทยป์ระจ าบา้น.......................................................................ชั้นปี........วนัท่ี.................................................... 
1. การจดัหาขอ้มูลพ้ืนฐานท่ีส าคญัและจ าเป็นในการคดัเลือก imaging protocol ในการตรวจ MRI ท่ีเหมาะสมกบั
ผูป่้วย (EPA-R 2) 
 1 ประวติั ตรวจร่างกาย และ Lab ท่ีส าคญัและจ าเป็นไม่ครบถว้น  
 2 ไดป้ระวติั ตรวจร่างกาย และ Lab ท่ีส าคญัและจ าเป็นครบถว้น 
 3 ไดป้ระวติั ตรวจร่างกาย และ Lab ท่ีส าคญัและจ าเป็นครบถว้นแต่สรุปปัญหาและขอ้ควรระวงัดา้นผูป่้วยไม่

ครบถว้น 
 4 ไดป้ระวติั ตรวจร่างกาย และ Lab ท่ีส าคญัและจ าเป็นครบถว้นสามารถสรุปปัญหาและขอ้ควรระวงัได้

ครบถว้น 
2. การขอความยนิยอมจากผูป่้วยก่อนเขา้รับการตรวจ MRI (EPA-R 6) 
 1 ขอใหผู้ป่้วยเซ็นใบยนิยอมเลย โดยไม่ไดอ้ธิบาย 
 2 อธิบายถึงขอ้บ่งช้ีของการตรวจ MRI แลว้จึงขอใหผู้ป่้วยเซ็นใบยนิยอม  
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 3 อธิบายถึงขอ้บ่งช้ี ความเส่ียง และประโยชน์ท่ีผูป่้วยจะไดรั้บการตรวจ MRI แลว้จึงขอใหผู้ป่้วยเซ็นใบยนิยอม  
 4 อธิบายถึงขอ้บ่งช้ี ความเส่ียง และประโยชน์ท่ีผูป่้วยจะไดรั้บการตรวจ MRI และทางเลือกอ่ืน แลว้จึงขอให้

ผูป่้วยเซ็นใบยนิยอม 
3. การเตรียมผูป่้วยก่อนเขา้รับการตรวจ MRI ท่ีตอ้งไดรั้บการฉีด MR contrast agent เขา้หลอดเลือดด า (EPA-R 
10) 

 1 ทราบขอ้บ่งช้ีในการฉีด MR contrast agent เขา้หลอดเลือดด า 
 2 ทราบขอ้บ่งช้ี ขอ้หา้มหรือควรระวงัในการฉีด MR contrast agent เขา้หลอดเลือดด า 
 3 ทราบขอ้บ่งช้ี ขอ้หา้มหรือควรระวงั และสามารถเตรียมผูป่้วยใหพ้ร้อมส าหรับการการฉีด MR contrast agent 

เขา้หลอดเลือดด าได ้  
 4 ทราบขอ้บ่งช้ี ขอ้หา้มหรือควรระวงั สามารถเตรียมผูป่้วยใหพ้ร้อม และเลือกชนิดของ MR contrast agent ท่ี

ใชไ้ดเ้หมาะสม 
4. เลือก imaging protocol และ scanning parameters ในการตรวจ MRI ท่ีเหมาะสมและไดป้ระโยชน์อยา่งสูงสุด
กบัผูป่้วย โดยค านึงถึง อาย ุเพศ โรค และ problem lists ของผูป่้วยกบัปริมาณรังสีท่ีผูป่้วยไดรั้บ (EPA-R 2, EPA-
R 8, EPA-R 10) 

 1 ไม่ทราบวา่ควรเลือกใช ้imaging protocol อะไร  
 2 เลือก imaging protocol ได ้แต่ไม่สามารถบอกเหตุผลท่ีเลือก  
 3 เลือก imaging protocol ได ้และทราบขอ้ดีหรือขอ้เสีย และปัญหาท่ีอาจเกิดข้ึน แต่แกไ้ขหรือปรับเปล่ียน

ไม่ได ้
 4 เลือก imaging protocol ได ้ทราบขอ้ดี ขอ้เสีย และปัญหาท่ีอาจเกิดข้ึน สามารถปรับเปล่ียน imaging protocol 

ไดเ้ม่ือมีปัญหาเกิดข้ึนอยา่งถูกตอ้งเหมาะสม 
5. การรายงานผลถึงลกัษณะความผิดปกติท่ีตรวจพบ รวมถึงการใหค้วามเห็น (impression/opinion) ถึงผลการ
วนิิจฉยัและการจ าแนกวนิิจฉยัโรค (EPA-R 3)  
 1 สามารถบรรยายลกัษณะความผิดปกติท่ีตรวจพบได ้แต่ยงัตอ้งปรับปรุง 
 2 สามารถบรรยายลกัษณะความผิดปกติท่ีตรวจพบไดดี้ แต่ไม่สามารถความเห็นถึงผลการวนิิจฉยัและการ

จ าแนกวนิิจฉยัโรคไม่ถูกตอ้ง   
 3 สามารถบรรยายลกัษณะความผิดปกติท่ีตรวจพบไดดี้ และสามารถใหค้วามเห็นถึงผลการวนิิจฉยัและการ

จ าแนกวนิิจฉยัโรคไดถู้กตอ้ง แตไ่ม่ยงัสามารถล าดบัความส าคญัก่อนหลงั   
 4 สามารถบรรยายลกัษณะความผิดปกติท่ีตรวจพบไดดี้ และใหค้วามเห็นถึงผลการวนิิจฉยัและการจ าแนก

วนิิจฉยัโรคไดถู้กตอ้งและใหล้ าดบัความส าคญัก่อนหลงัได ้
6. ใหค้  าแนะน าส าหรับการตรวจเพ่ิมเติมอยา่งอ่ืนท่ีจ าเป็นไดเ้หมาะสม (recommendation of appropriate next 
steps) (EPA-R 5) 
 1 ไม่สามารถใหค้  าแนะน าได ้
 2 ใหค้  าแนะน าได ้แต่ไม่เหมาะสม  
 3 ใหค้  าแนะน าไดเ้หมาะสม แต่ไม่สามารถบอกเหตุผล หรือ ขอ้ดี หรือขอ้เสียของการตรวจท่ีแนะน า  
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 4 ใหค้  าแนะน าไดเ้หมาะสม พร้อมระบุเหตุผล หรือ ขอ้ดี หรือขอ้เสียของการตรวจท่ีแนะน า 
7. ทกัษะดา้นภาษาองักฤษในการรายงานผลความผิดปกติท่ีตรวจพบไดถู้กตอ้ง กระชบั และเขา้ใจง่าย (EPA-R 3, 
EPA-R 9) 

 1 ใชไ้วยากรณ์ของภาษาองักฤษไม่ถูกตอ้ง  
 2 ใชไ้วยากรณ์ของภาษาองักฤษไดถู้กตอ้ง แต่ไม่กระชบั ยงัตอ้งปรับปรุง 
 3 ใชไ้วยากรณ์ของภาษาองักฤษไดถู้กตอ้ง กระชบั และเขา้ใจง่าย 
8. การส่งต่อขอ้มูลท่ีเป็นปัญหาส าคญัหรือฉุกเฉินใหก้บัอาจารยแ์ละแพทยท่ี์ดูแลผูป่้วย (EPA-R 1, EPA-R 4, 
EPA-R 7) 

 1 ไม่ทราบปัญหาท่ีเกิดข้ึน 
 2 ทราบปัญหาท่ีเกิดข้ึน แต่ไม่ส่งตอ่ขอ้มูล   
 3 ทราบปัญหาท่ีเกิดข้ึน ส่งต่อขอ้มูลได ้แต่ไม่ถูกตอ้ง 
 4 ทราบปัญหาท่ีเกิดข้ึน และส่งต่อขอ้มูลไดถู้กตอ้ง 
9. การส่ือสารกบัผูป่้วย (EPA-R 4, EPA-R 9) 

 1 ไม่ส่ือสารกบัผูป่้วย 
 2 ส่ือสารกบัผูป่้วยดว้ยภาษาท่ีไม่เหมาะสม 
 3 ส่ือสารกบัผูป่้วยอยา่งเหมาะสม แต่ไม่แสดงถึงความเห็นอกเห็นใจ 
 4 ส่ือสารกบัผูป่้วยอยา่งเหมาะสม และแสดงใหเ้ห็นถึงความเห็นอกเห็นใจ 
10. การส่ือสารกบัผูร่้วมงาน (EPA-R 9) 

 1 ไม่ส่ือสารกบัผูร่้วมงาน 
 2 ส่ือสารกบัผูร่้วมงานแต่ขอ้มูลไม่ชดัเจน 
 3 ส่ือสารกบัผูร่้วมงานไดดี้เป็นส่วนใหญ่ 
 4 ส่ือสารกบัผูร่้วมงานไดช้ดัเจนและถูกตอ้งตลอดเวลา 
11. การตระหนกัถึงปัญหาและภาวะแทรกซอ้นท่ีอาจเกิดข้ึนในระหวา่งหรือหลงัการตรวจ (EPA-R 7, EPA-R 10) 

 1 ไม่ตระหนกัถึงปัญหาและภาวะแทรกซอ้นท่ีเกิดข้ึน 
 2 ไม่สามารถแกไ้ขปัญหาและภาวะแทรกซอ้นไดอ้ยา่งเหมาะสมและไม่ขอความช่วยเหลือ 
 3 ไม่สามารถแกไ้ขปัญหาและภาวะแทรกซอ้นท่ีควรแกไ้ด ้แต่ปรึกษาขอความช่วยเหลือในเวลาท่ีเหมาะสม 
 4 สามารถจดัการแกไ้ขปัญหาและภาวะแทรกซอ้นไดเ้หมาะสมกบัความสามารถของตนเอง และไดป้รึกษาขอ

ความช่วยเหลือในเวลาท่ีเหมาะสม 
 5 สามารถจดัการแกไ้ขปัญหาและภาวะแทรกซอ้นไดเ้หมาะสมกบัความสามารถของตนเอง และไดป้รึกษาขอ

ความช่วยเหลือในเวลาท่ีเหมาะสม พร้อมแจง้และรายงานส่ิงท่ีเกิดข้ึนเพ่ือป้องกนัการเกิดซ ้ าในอนาคต 
12 ความรับผิดชอบต่องานท่ีไดรั้บมอบหมายและความตรงต่อเวลา (EPA-R 9) 

 1 ไม่รับผิดชอบในหนา้ท่ี ท่ีไดรั้บมอบหมาย 
 2 รับผิดชอบในหนา้ท่ี ท่ีไดรั้บมอบหมาย แต่อ่านผลชา้   
 3 รับผิดชอบในหนา้ท่ี ท่ีไดรั้บมอบหมายอยา่งเตม็ท่ี และตรงต่อเวลา 
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ระดบัศักยภาพโดยรวม  

 Level 0 ขาดความรับผดิชอบในหนา้ท่ี ไม่สามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 Level 1 สามารถปฏิบติังาน ในการเลือก imaging protocol การใช ้contrast agent ใหก้ารวนิิจฉยัหรือวนิิจฉยั

แยกโรคไดอ้ยา่งเหมาะสม ภายใตก้ารควบคุมของอาจารยอ์ยา่งใกลชิ้ด 
  Level 2 สามารถปฏิบติังาน ในการเลือก imaging protocol การใช ้contrast agent ใหก้ารวนิิจฉยัหรือวนิิจฉยั

แยกโรคไดอ้ยา่งเหมาะสม ภายใตก้ารช้ีแนะของอาจารย ์
 Level 3 สามารถปฏิบติังาน ในการเลือก imaging protocol การใช ้contrast agent ใหก้ารวนิิจฉยัหรือวนิิจฉยั

แยกโรคไดอ้ยา่งเหมาะสม โดยอาจขอหรือไม่ขอค าช้ีแนะจากอาจารย ์
 Level 4 สามารถปฏิบติังาน ในการเลือก imaging protocol การใช ้contrast agent ใหก้ารวนิิจฉยัหรือวนิิจฉยั

แยกโรคไดอ้ยา่งเหมาะสมสามารถปฏิบติังาน และใหก้ารวนิิจฉยัหรือวนิิจฉยัแยกโรคไดเ้อง และสามารถให้
การช้ีแนะ หรือควบคุมผูท่ี้มีประสบการณ์นอ้ยกวา่ได ้
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เกณฑ์การตัดคะแนนความประพฤติ 
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ระดับคะแนน บทลงโทษ 
1 ตดั 30 คะแนนข้ึนไป ตกัเตือน 
2 ตดั 70 คะแนนข้ึนไป แต่ไม่ถึง 80 คะแนน ซ ้ าชั้น 
3 ตดั 80 คะแนนข้ึนไป แต่ไม่ถึง 100 คะแนน ไม่ส่งช่ือเพื่อสอบรับใบ

วฒิุบตัรฯ 
4 ตดั 100 คะแนน ใหอ้อก 
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ภาคผนวก ฉ 
การปฏิบัติงาน 
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การปฏิบัติงาน 
ตารางเรียนภาคทฤษฎีภายในภาควชิาฯ
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ประกาศภาควชิารังสีวทิยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
ฉบบัท่ี  003  / 2560  

เร่ือง ระเบียบการอยูเ่วรของแพทยป์ระจ าบา้น และแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอด 
………………………………………………………………………. 

 เพื่อให้การปฏิบติังานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ ภาควิชารังสีวิทยา 
จึงขอก าหนดระเบียบปฏิบติัเก่ียวกบัการอยูเ่วร  ดงัน้ี 

1. การอยูเ่วรแบ่งออกเป็นเวรต่างๆดงัน้ี  
1.1 เวรนอกเวลาราชการรังสีวินิจฉัย (รับปรึกษาจากทั้งตึกฉุกเฉินและผูป่้วยใน) 

แพทยป์ระจ าบา้นท่ีอยูเ่วรตอ้งอยูใ่นโรงพยาบาลตลอดช่วงเวลาการอยูเ่วร มีแพทยป์ระจ าบา้นอยา่ง
น้อย 1 คนประจ าอยู่ตลอดเวลาในห้องแปลผลภาพวินิจฉัยฉุก เฉิน  และรับปรึกษาทาง
โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี (PCT) ทั้งน้ีแบ่งออกเป็น  

 - เวรเย็น (evening shift) ตั้งแต่เวลา 16:00-22:00 น. และ เวรดึก (night shift)  
ตั้งแต่เวลา 22:00-08:00น. ของวนัรุ่งข้ึน 

 - เวรวนัหยุดราชการและวนัหยุดนักขตัฤกษ์ ตั้งแต่เวลา 8:00-20:00 น. และ  
20.00-08.00 น. ของวนัรุ่งข้ึน 

1.2 เวร Fluoroscopy / Intervention (Body Intervention และ Neuro Intervention) 
 - วนัธรรมดาเร่ิมตั้งแต่เวลา 16.00-08.00 น. 
 - วนัเสาร์-อาทิตย ์หรือวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์ เร่ิมเวลา 08.00-08.00 น. ของอีกวนั  
1.3 เวร Sick call อ้างอิงตามรายงานการประชุมแพทย์ประจ าบ้านเร่ืองระเบียบ

วธีิการตาม sick call คร้ังล่าสุด โดยในกรณีท่ีมีผูป่้วยปริมาณมากในช่วงเวลาท่ีอยูเ่วร หรือมีอุบติัเหตุ
หมู่จะท าการตามแพทยท่ี์มีรายช่ือ Sick call มาช่วย 

1.4 เวรนอกเวลาราชการของสาขาวชิาเวชศาสตร์นิวเคลียร์ ให้อ้างอิงตามตารางเวร
ของสาขาวชิา 

1.5 เวรนอกเวลาราชการของสาขาวิชารังสีรักษาฯ ให้อ้างอิงตามตารางเวรของ
สาขาวชิา             

2. ไม่อนุญาตใหมี้ช่ืออยูเ่วรนอกเวลาราชการซ ้ าซอ้นกนั (1.1-1.5) 
3. แพทยป์ระจ าบา้นท่ีมีช่ืออยูเ่วรตอ้งสามารถติดต่อไดภ้ายใน 10 นาที 
4. เวรนอกเวลาราชการรังสีวินิจฉัยต้องมีการรับส่งเวรทุกเวร ตอ้งมีตวัแทนแพทย์

ประจ าบา้นท่ีอยู่เวรอย่างน้อย 1 คน มารับเวรท่ีห้องแปลผลภาพวินิจฉัยฉุกเฉิน อย่างน้อย 30 นาที
ก่อนเร่ิมอยูเ่วร 
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5. สามารถออกเวรไดต่้อเม่ือมีผูรั้บเวรแลว้ หากไม่มีผูรั้บเวรตอ้งแจง้ให้หวัหนา้แพทย์
ประจ าบา้นทราบ และหวัหนา้แพทยป์ระจ าบา้นแจง้อาจารยผ์ูดู้แลในล าดบัถดัไป 

6. ตารางเวรแพทย์ประจ าบ้านของแต่ละสาขาวิชา หัวหน้าแพทย์ประจ าบ้านเป็น
ผูรั้บผดิชอบจดัตารางเวรใหธุ้รการด าเนินการส่งไปติดตาม ward ต่าง ๆ , ER, Board ของภาควชิาฯ   

7. การแลกเวรสามารถท าได ้โดยให้มาแกไ้ขรายช่ือท่ีติดประกาศ แต่ถา้ไม่มีคนมารับ
เวร แพทยป์ระจ าบา้นท่ีมีช่ืออยูเ่วรตามตารางท่ีติดประกาศตอ้งเป็นผูรั้บผดิชอบ 

8. การขาดเวร พิจารณาหักคะแนนตามเกณฑ์การหักคะแนนพฤติกรรมของแพทย์
ประจ าบา้น และแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดขอ้ 9 เก่ียวกบัความเป็นแพทย ์(9.1-9.3) แลว้แต่กรณี 

9. ในกรณีพบปัญหาหรือกรณีท่ีมีความเส่ียงสูง (กรณีท่ีอาจเกิดการฟ้องร้องได้) ให้
ปรึกษาหวัหนา้แพทยเ์วรเป็นผูด้  าเนินการแกไ้ขก่อน ถา้เกินความสามารถใหแ้จง้อาจารยท่ี์เก่ียวขอ้ง 

10. การแต่งกายและการปฏิบติัตวัระหวา่งการอยูเ่วร ใหอ้า้งอิงตามประกาศคณะฯ  
 

  ทั้งน้ีตั้งแต่บดัน้ีเป็นตน้ไป 
 
 
                   ประกาศ ณ วนัท่ี 27 มิถุนายน 2560 
 

 (ผูช่้วยศาสตราจารยแ์พทยห์ญิงสมใจ  แดงประเสริฐ) 
 หวัหนา้ภาควชิารังสีวทิยา 
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ภาคผนวก ช 
การท าวจิัย 

 



หลกัสูตรการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้นสาขารังสีวทิยาวนิิจฉยั 2561 221 
 

 

 



หลกัสูตรการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้นสาขารังสีวทิยาวนิิจฉยั 2561 222 
 

 

 



หลกัสูตรการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้นสาขารังสีวทิยาวนิิจฉยั 2561 223 
 

 

 
 
 
 
 
  



หลกัสูตรการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้นสาขารังสีวทิยาวนิิจฉยั 2561 224 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

ภาคผนวก ซ 
สถาบันสมทบ 
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รายช่ือสถาบันสมทบ 
ล าดับ สถาบันขอสมทบ 

1. แผนกรังสีวทิยา สถาบนัโรคทรวงอก 

2. สถาบนัสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี 
(โรงพยาบาลเด็ก) 

3. กลุ่มงานสูติ นรีเวชกรรม โรงพยาบาลราชวถีิ 

4. ภาควชิารังสีวทิยา  
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 

5. ภาควชิาสูตินรีเวชวทิยา  
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  
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เอกสารอ้างองิ 

 
1. เกณฑ์หลกัสูตรการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้น เพื่อวุฒิบตัรแสดงความรู้ความช านาญในการ

ประกอบวชิาชีพเวชกรรมสาขารังสีวทิยาวนิิจฉยั ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 
2. คู่มือแพทยป์ระจ าบา้นสาขารังสีวิทยาวินิจฉัย ภาควิชารังสีวิทยา คณะพทยศาสตร์โรงพยาบาล

รามาธิบดี ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2561 
 
 
 
 
 


