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   การฝกอบรมแพทยประจำบานอนุสาขาภาพวินิจฉัยระบบประสาทถือเปนการตอยอดความรูและ
ความเชี่ยวชาญในเชิงลึก ผูเขารับการฝกอบรมตองมีกระบวนการเรียนรูแบบผูใหญ เนนการเรียนรูที่ผลักดนัจาก
ตนเองจึงตองมีความมุงมัน่ ตั้งใจ  ใฝศึกษาวิจัย  ซักถาม  สังเกต  ศึกษาเพิ่มเติม  มีความรับผิดชอบ  มีวินัย รวมทั้ง
เสียสละ  และอดทนในการฝกอบรม นอกเหนือจากการปฏิบัติงานตามปกติคือการใหบริการทางรงัสวิีทยาแกผูปวย
ที่มารับบริการเปนสำคัญแลวยังตองมีบทบาทในการรวมสอนนักศึกษาแพทย  แพทยประจำบาน และตองมี
ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพอยางนอย 1 ช้ินอีกดวย 

  คูมือแพทยประจำบานอนุสาขาภาพวินิจฉัยระบบประสาทฉบับนี ้  ไดรวบรวมแนวทางการ
ปฏิบัติงาน  การเรียนการสอนเพื่อใหสามารถเรียนร ู และปฏิบัติงานไดอยางมีประสทิธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค
ของการฝกอบรม  

 ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดีมีความมุงหวังวาผูฝกอบรมสามารถ
ผานการฝกอบรมอยางมีความสุขและบรรลุผลลัพธของการฝกอบรมที่พึงประสงคครอบคลุมประเด็นทุกดานตาม
เกณฑที่ราชวิทยาลัยรังสีแพทยกำหนด โดยความรวมมือรวมใจจากอาจารยทุกทานในภาควิชาฯ  ในการถายทอด
ความรูทักษะ โดยการสอน แนะนำ ติชม เปนกำลังใจและเปนแบบอยางของรังสีแพทยที่ดีแกศิษยทุกคน 
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1. ขอมูลเบื้องตนท่ีควรทราบ  
1.1   กฎระเบียบ ขอบังคับของแพทยสภา, มหาวิทยาลัยมหดิล คณะแพทยศาสตรรามาธิบดี และ 

               ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี  (เอกสารแนบในภาคผนวก) 

1.1.1 คำประกาศสิทธิและขอพงึปฎิบัติของผปูวยที่ออกโดยแพทยสภา พ.ศ. 2558 (เอกสารแนบ 

1) 
1.1.2 รับทราบและละเวนการประพฤติผิดทางจรรยาบรรณซึง่เปนการผิดวินัยรายแรง ทีป่ระกาศ

โดยมหาวิทยาลัยมหิดล (เอกสารแนบ 2)  

1.1.3 ใหความรวมมือกับทางคณะฯ ในการรักษาความลับของผปูวย (เอกสารแนบ 3) 

1.1.4 ปฎิบัติตามมาตรการการควบคุมการแตงกายของบุคลากรท่ีออกโดยคณะฯ (เอกสารแนบ 4) 

1.1.5 มีทักษะการใชสื่อสังคมออนไลนทีเ่หมาะสมตามแนวทางปฏิบัติในการใชงานสื่อสังคม
ออนไลนของผูปฏิบัตงิานดานสุขภาพทีจ่ัดทำโดยสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ
ใน intranet  ของคณะฯ 

(http://intra9.rama.mahidol.ac.th/articles/staff/17jan2018-1025) 

1.1.6 ปฎิบัติตามกำหนดระเบียบและขอปฏิบัติคณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดีมสีำหรับ
แพทยประจำบานซึ่งศึกษาเพิ่มเติมไดใน Ramathibodi E-learning System ของงาน
การศึกษาหลังปรญิญา (https://med.mahidol.ac.th/graded/th/) 

1.2 แพทยประจำบานควรทำความรจูัก และรับทราบขอมูลพื้นฐานของคณะแพทยศาสตรโรงพยาบาล
รามาธิบดีและคณะกรรมการบริหารคณะฯ ผานทางสื่อ online ในคณะฯ 
(http://intra9.rama.mahidol.ac.th) ทำความคุนเคยกบับุคลากรภายในภาควิชา (ศึกษาไดจาก 

website ของทางภาควิชา http://med.mahidol.ac.th/radiology/) ใหเกียรติ และระมัดระวังใน
การทำงานรวมกบัผูอื่น ปฏิบัติงานรวมกับผูอื่นทัง้ในสาขาวิชาชีพเดียวกันและตางสาขาไดเปนอยางดี   

1.3 แพทยประจำบานอนุสาขาภาพวินิจฉัยระบบประสาทควรมบีทบาทเปนที่ปรึกษาของแพทยประจำ
บานรุนนอง นักศึกษาแพทย  นักฟสิกสรงัส ี นักรงัสกีารแพทย  ในเรื่องของรังสีวินิจฉัยระบบ
ประสาท  

1.4 แพทยประจำบานควรมีรรูะเบียบวิธีการทำวิจัย มจีริยธรรม และสามารถเรียนรอูยางตอเนื่อง
สม่ำเสมอดวยตนเอง รวมถึงทำความเขาใจและปฏิบัติตนใหเหมาะสมเพ่ือใหไดผลลัพธการฝกอบรมท่ี
พึงประสงค (intended learning outcome/milestone) ตามเกณฑหลักสูตรการฝกอบรมทีร่าช
วิทยาลัยรังสีแพทยกำหนด   

1.5 เพื่อใหการทำงานในภาควิชาเปนไปดวยความราบรื่น ภาควิชาฯ ไดกำหนดใหมีการเลอืกหัวหนา
แพทยประจำบานอนุสาขาภาพวินิจฉัยระบบประสาทเพือ่เปนตัวแทนในการออกแบบ วางแผน 
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ปรับปรงุแผนการฝกอบรม และรวมดูแลสุขภาพ สวัสดิภาพของและรวมแกไขปญหารวมกันกับ
อาจารยผูดูแล ตามทีก่ำหนดบทบาทไวในประกาศภาควิชาฯ  (เอกสารแนบ 5) 

2. สิทธิและสวัสดิการของแพทยประจำบาน   

(ศึกษารายละเอียดเพิ ่มเติมไดใน Ramathibodi E-learning System ของงานการศึกษาหลังปริญญา 
(https://med.mahidol.ac.th/graded/th/) 

2.1 แพทยประจำบานที่ไดรับการคัดเลือกมาแลว  มีสิทธิ ์ที่จะรับการฝกอบรมจนครบ 2 ป นอกจาก 

ผูที่ไดรับโทษใหออกจากการฝกอบรม 

2.2 แพทยประจำบานมีส ิทธ ิ ์ ใช ว ันลาประเภทตางๆ  ตามเง ื ่อนไขที ่ระบุไว ในระเบียบการลาท่ี  

ภาควิชาฯ ไดประกาศไว (เอกสารแนบ 6)  

2.3 แพทยประจำบานที่ไมมีตนสังกัดไดรับสิทธ์ิประกันสังคมในการรักษาพยาบาลจากคณะแพทยศาสตร
โรงพยาบาลรามาธิบดี (เอกสารแนบ 7) 

2.4 แพทยประจำบานมีสิทธ์ิเลือกเรียนวิชาเลือก (elective) จากสถาบันอื่น ๆ ตามระยะเวลาและสถานท่ี 

ที่เลือกหรือที่ถูกกำหนดโดยภาควิชาฯ 

2.5 เงินเดือน ตามแหลงตางๆดังนี้ 
  จากตนสังกัด กรณีมีตนสังกัด 

  จากคณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี ในกรณีที่ไมมตีนสังกัด คณะฯจะบรรจ ุ

   เปนลูกจางช่ัวคราวและงานคลงัจะโอนเงินเขาบญัชีผานธนาคารไทยพาณิชย สาขารามาธิบดี  
  คาอยูเวรนอกเวลาราชการ คณะฯ จายคาตอบแทนนอกเวลาราชการใหแพทยประจำบานทั้งทีม่ี
ตนสังกัด และไมมีตนสงักัด  โดยงานคลงัจะนำเงินเขาบัญชีผานธนาคารไทยพาณิชยพรอมกับสลปิ
เงินเดือนของทุกเดือน  (เอกสารแนบ 8) 

2.6 คณะฯ ไดจัดเตรียมหองพัก เพื่อสำหรับใหบริการแพทยประจำบานอนุสาขา ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการโดยไมเสียคาบริการ (เอกสารแนบ9) 

2.7 แพทยประจำบานมีสิทธิ์รับเงินสนับสนุนเพื่อนำเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการ ณ ตางประเทศ  

(เอกสารแนบ 10.1) และทุนสนับสนุนในการเดินทางฝกอบรม ณ สถาบันตางประเทศ (เอกสารแนบ 

10.2)  รวมถึงเงินสนับสนุนการประชุมและอบรมภายในประเทศ ตามที่คณะฯ ไดประกาศไว (เอกสาร
แนบ 10.3)   

2.8 ภาควิชาฯ มอบเงินสวัสดิการดานอื่นๆ อาทิ เงินสนับสนุนสำหรับพิธีมงคลสมรส ดอกไม แจกันเยี่ยมไข
หรือแสดงความยินดี งานฌาปนกิจของเจาหนาที่หรือญาติสายตรง หรืออื่น ๆ  ตามที่หัวหนาภาคฯ 

เห็นสมควร (เอกสารแนบ 11) 
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2.9 แพทยประจำบานมีสิทธ์ิเขารวมประชุมวิชาการประจำปที่จัดโดยราชวิทยาลัยรังสีแพทยแหงประเทศ
ไทย โดยไมถือเปนวันลา 

2.10 กรณีแพทยประจำบานอนสุาขาภาพวินิจฉัยระบบประสาทมีปญหาและอปุสรรคในดานตาง ๆ ทาง
ภาควิชาฯ จัดใหมีชองทางการแจงปรึกษา หรือขอความชวยเหลือ โดยสามารถเขียนแบบฟอรมขอ
รองเรียน  สงถึงทีมอาจารยผูดูแลแพทยประจำบานเพื่อรวมกันหาทางออก และใหคำแนะนำท้ังในดาน
การศึกษา และดานอื่นๆ (เอกสารแนบ 12 และ 13 ) 

 

3.   ความปลอดภัยและการดูแลตนเองของแพทยประจำบานอนุสาขาภาพวินิจฉัยระบบประสาท  

เนื่องจากแพทยประจำบานตองทำงานกับเครื่องมือทางรังสี จึงจำเปนตองปฏิบัติตามขอกำหนดเรื่อง
การใชและสงคืนแผนวัดปริมาณรังสีประจำบุคคลที่กำหนดโดยกรมวิทยาศาสตรการแพทย เพื่อควบคุมความ
ปลอดภัยจากการใชเครื่องมือทางรังสี (เอกสารแนบ 14) นอกจากนี้ยังตองมีความรูและทักษะการลางมือที่ถูกตอง 
มีประสิทธิภาพผานเกณฑที่กำหนดโดยคณะกรรมการปองกันและควบคุมการติดเช้ือในโรงพยาบาล (เอกสารแนบ 

15) และรับทราบแนวทางการปฎิบัติเมื่อเกิดอุบัติเหตุจากของมีคม หรือสารคัดหลั่งขณะปฎิบัติงาน (เอกสารแนบ 

16) รวมถึงมีสิทธ์ิไดรับการตรวจสุขภาพประจำปของบุคลากรภาคในคณะประจำป (เอกสารแนบ 17) นอกจากน้ี
แพทยประจำบานควรดูแลทำความสะอาดอุปกรณที่ใชงานเปนประจำ เชน เครื่องคอมพิวเตอร คี ยบอรด โตะ
ทำงาน เปนตน เพื่อสุขอนามัยที่ดี   

4. การปฏิบัติงานของแพทยประจำบานอนุสาขาภาพวินิจฉัยระบบประสาท  

4.1 แพทยประจำบานตองข้ึนปฏิบัติงานและเรียนตั้งแต 8.00 น.จนถึงเวลา 16.00 น. (เอกสารแนบ 18) 

4.2 เตรียมตัวกอนการปฏิบัติงาน โดยทบทวน anatomy และความรูพื้นฐานดานรังสี 
วินิจฉัยระบบประสาท 

4.3 การไปรวมประชุมวิชาการนอกโรงพยาบาล อนุมัติใหแพทยประจำบานอนุสาขาภาพวินิจฉัยระบบ
ประสาท ไปรวมประชุมวิชาการนอกโรงพยาบาลหรือตางสถาบันไดไมเกิน 10 วันทำการตอป โดยตองแจงให
อาจารยประจำหนวยทราบและอนุญาต 

4.4 ขอควรระวังและบทลงโทษ แพทยประจำบานจะตองรับผิดชอบตองาน ไมทำความผิดรายแรง 
เชน การขาดงาน การไมอยูเวร โดยไมมีเหตุผลอันควร ในกรณีดังกลาว แพทยประจำบานจะไดรับ 

โทษโดยการตักเตือน ใหทำงานเพ่ิมเติม ใหออกจากการฝกอบรมหรือไมสงสอบวุฒิบัตร (เอกสารแนบ 19) 
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5. หลักสูตรและวิธีการฝกอบรมแพทยประจำบานอนุสาขาภาพวินิจฉัยระบบประสาท 

5.1 การฝกอบรมโดยภาควิชาฯเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคในเรื่อง skill and medical knowledge จะจัด
ใหมีการหมุนเวียนเพ่ิมประสบการณการเรียนรูใน 2 ป (24 เดือน) ตามเกณฑหลักสูตรการฝกอบรมแพทยประจำ
บานเพ่ือวุฒิบัตรแสดงความรูความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมอนุสาขาภาพวินิจฉัยระบบประสาทราช
วิทยาลัยรังสีแพทยแหงประเทศไทย  

5.2 เปดโอกาสใหแพทยประจำบานอนุสาขาภาพวินิจฉัยระบบประสาท เรียนรูเกี่ยวกับการบูรณาการ
ทั่วไปทางการแพทยที่จัดโดยทางราชวิทยาลัย คณะฯ และภาควิชาฯ อาทิเชน radiation safety การบรบิาลที่มี
ผูปวยเปนศูนยกลางโดยคำนึงถึงประโยชนและความปลอดภัยของผูปวยเปนหลัก และแนวทางการใหขอมูล
ทางเลือกในการรักษากับผูปวย เพื่อใหผูปวยมีอิสระในการเลือกวิธีการรักษา 

5.3 แพทยประจำบานอนุสาขาภาพวินิจฉัยระบบประสาทจะไดโอกาสเรียนรูและอบรมเชิงปฏิบัติการใน
ดานความรูพื้นฐานท่ีสำคัญในเวชปฏิบัติและการทำวิจัยทีจ่ัดข้ึนภายในคณะฯ อาทิเชน basic and advanced life 

support 

6. การทำงานวิจัย 

คณะฯและ ภาควิชาฯ สงเสริมใหแพทยประจำบานมีความรูพื้นฐานของการทำวิจัย มีนโยบายสนับสนุนให
แพทยประจำบานอนุสาขาภาพวินิจฉัยระบบประสาทไดประสบการณการเรียนรูในดานการวิเคราะหบทความทาง
วิชาการในเชิงสถิติสอดแทรกไปกับการเรียนรู มีการจัดอาจารยที่ปรึกษาดานงานวิจัย จัดใหมีกา รนำเสนอแบบ
โครงรางงานวิจัย สาหรับแพทยประจำบานอนุสาขาภาพวินิจฉัยระบบประสาทช้ันปที่ 1 และบทความฉบับสมบูรณ
สาหรับแพทยประจำบานอนุสาขาภาพวินิจฉัยระบบประสาทชั้นปที่ 2 เพื่อรับฟงขอเสนอแนะจากอาจารยผูมี
ประสบการณ เพื่อใหไดบทความฉบับสมบูรณที่มีคุณภาพ เพื่อใชในการนำเสนอในงานประชุมวิชาการประจำปของ
ทางราชวิทยาลัย และเพ่ือใชในการประเมินสาหรับการสอบวุฒิบัตรฯ อนุสาขาภาพวินิจฉัยระบบประสาท 

7.  ประสบการณการเรียนรู 

มีการจัดใหผูรับการฝกอบรมไดมีประสบการณการปฏิบัติงานใหบริการผูปวยโดยครอบคลุมการใชเครื่องมื อและ
หัตถการทางรังสีวิทยาวินิฉัยระบบประสาท ดังตอไปนี้ Computed Tomography, Magnetic Resonance 

Imaging, Plain film, Carotid Doppler Ultrasound และ Digital Subtraction Angiography (DSA) รวมถึงมี
การจัดใหผูรับการฝกอบรมไดมีประสบการณเพิ่มเติมในสถาบันอื่นในลักษณะของกิจกรรมเลือก(elective) 
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8.  ตารางกิจกรรมรวมของภาควิชาสำหรับแพทยประจำบานอนุสาขาภาพวินิจฉัยระบบประสาท 

วัน ตารางเรยีน/ conferences เวลา 
วันจันทร Eye conference (ทกุ 1 เดือน) 

Staff Fellow Resident Neuro Meeting  

(สัปดาหที่ 3 ของ rotation) 

Journal club 

ENT tumor conference 

8.00-9.00 น. 

11.30-13.00 น. 

 

13.30-14.30 น. 

14.30-15.30 น. 

วันอังคาร Neuro conference 8.00-9.00 น. 

วันพุธ MM and Professionalism (สัปดาหที่ 3 ของrotation) 

ENT conference 

Topic 

Tumor conference 

7.30-8.30 น. 

8.00-9.00 น. 

9.30-10.30 น. 

13.00-14.00 น. 

วันพฤหัส Stroke conference (ทุก 2 เดือน) 

Sarcoma conference (สปัดาหที่ 3 ของเดือน) 

Elective topic 

7.30-8.30 น. 

12.00-13.00 น. 

13.30-14.30 น. 

วันศุกร Pediatric tumor conference (สัปดาหที่ 1 ของเดือน) 

RS conference (สัปดาหที่ 2-5 ของเดอืน) 

Interesting cases 

8.00-9.00 น. 

8.00-9.00 น. 

9.00-10.00 น. 

Interhospital conference อื่นๆ: ENT, Neurology 

*หมายเหตุ: แพทยประจำบานอนุสาขาภาพวินิจฉัยระบบประสาทสามารถกำหนดหัวขอการเรียนรูในการทำ 
Journal club, Topic และ Interesting cases (Hot seat) ดวยตนเอง โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหสามารถศึกษา
คนควาในหัวขอที่ตนเองสนใจหรือประเมินแลววาตนเองยังขาดความรูดานน้ัน 
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ตารางเรียนของแพทยประจำบานอนุสาขาภาพวินิจฉัยระบบประสาทและแพทยประจำบานรงัสีวิทยาวินิจฉัย 

ตารางเรียนรวม 

 
 

 

รายละเอียดตารางเรียนดานภาพวินิจฉัยระบบประสาท 

 
 

*ตารางกจิกรรมรวมและการเรียนการสอนจัดทำในปการศึกษา 2562 
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9.  จำนวนเคสพ้ืนฐานท่ีแพทยประจำบานควรไดรับขณะผานการฝกอบรม (minimal requirement) 

แพทยประจำบานอนุสาขาภาพวินิจฉัยระบบประสาทควรศึกษาขอมูลเกณฑการเรียนรูที่ควรไดรับของแตละการ
ตรวจและหัตถการทางรังสีวิทยาระบบประสาท เพื่อใหไดจำนวนเคสตามเกณฑหลักสูตรการฝกอบรมแพทยประจำ
บานเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรูความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมอนุสาขาภาพวินิจฉัยระบบประสาท 

ราชวิทยาลัยรังสีแพทยแหงประเทศไทย ฉบับปรับปรุง พ.ศ 2562 

10. การสนับสนุนทางวิชาการ: หนังสือและเวชสารสนเทศ 

นอกจากหองสมุดของคณะฯซึ่งมีตำราและวารสารทางการแพทยอยูหลากหลายแลว  ภาควิชาฯยังมีตำราและ
วารสารที่ชวยสงเสริมใหแพทยประจำบานไดมีโอกาสศึกษาคนควาหาความรูและวิทยาการใหม ๆ ไดดวยตนเอง  
อีกท้ังแพทยประจำบานยังสามารถใชเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการจัดเตรียมเอกสารเพื่อนำเสนอในที่ประชุมและใน
การวิจัยอีกดวย 

เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคดังกลาว  ภาควิชาฯ มีระบบฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสที่เปดโอกาสใหแพทยประจำบานใช
บริการไดตลอดเวลา คือ  

10.1 ตำราทางรังสีวิทยาวินิจฉัยระบบประสาท:  แพทยประจำบานสามารถติดตอขอยืมตำราทางรังสี
วินิจฉัยระบบประสาทไดที่หองธุรการ AIMC  

10.2 หองสมุดคณะฯ:  แพทยประจำบานสามารถยืมหนังสือและคนหาวารสารทางการแพทยได โดย
หองสมุดของคณะฯต้ังอยูที่ ช้ัน 2 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมดานการแพทยและโรงเรียนพยาบาล 

10.3 ระบบเวชสารสนเทศ:  ภาควิชาฯไดจัดเตรียมเครื่องคอมพิวเตอรซึ่งสามารถเช่ือมโยงเขากับระบบ
สารสนเทศของคณะฯ และระบบอินเทอรเน็ตไวที่หองอานฟลมรวมและหองพักแพทยประจำบาน เพื่อแพทย
ประจำบานสามารถใชในการคนหาขอมูลความรูและเขาสูเว็บไซตที่นาสนใจ  

               E-learning material ที่สามารถคนหาไดจากระบบสารสนเทศของโรงพยาบาลไดแก 

- E-learning ของภาควิชารังสีวิทยา  http://radiology.mahidol.ac.th/moodle 

- หองสมุดของโรงพยาบาลรามาธิบดี  https://med.mahidol.ac.th/library/ 

- Website STATDx  http://www.statdx.com/ 

- E-journal มหาวิทยาลัยมหิดล  https://med.mahidol.ac.th/library/e-journal 

- Link ฐานขอมลูทางการแพทย  https://med.mahidol.ac.th/library/th/E_database_ 
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- Link ถายทอดสดจากหองประชุมในภาควิชา 
http://radiology.mahidol.ac.th/moodle/mod/page/view.php?id=2133 

10.4 แพทยประจำบานสามารถสมัครรบัทุนสนับสนุนในการเดินทางฝกอบรม ณ สถาบันใน
ตางประเทศ ดังทีก่ลาวไวในหัวขอสิทธิและสวัสดิการของแพทยประจำบาน 

11.  การประเมินผลผูเขารบัการฝกอบรม: การสอบปากเปลา, การสอบประจำป, ประเมินการปฏิบัติงานในแต
ละหนวยและการประเมินเพื่ออนุมัติวุฒิบัตรจากทางราชวิทยาลัยรังสีแพทย   

ประกาศเรื่องการประเมินผลผเูขารบัการฝกอบรมแพทยประจำบานอนุสาขาภาพวินิจฉัยระบบประสาท(เอกสาร
แนบ 20) 

11.1 การสอบ 

11.1.1 การสอบปากเปลา 

ในระหวางการฝกอบรม จะมีการจัดสอบปากเปลาทุก 3 เดอืน ตามกำหนดการสอบท่ีแจงลวงหนา  

วัตถุประสงคการสอบปากเปลา เพื่อประเมินความสามารถในการแปลผลภาพ สามารถรวบรวมขอมลูที่ได
จากภาพ และใหการวินิจฉัยและการวินิจฉัยแยกโรคได  

หลงัการสอบ มี feedback เพือ่ใหผูเรียนไดทราบถึงจุดเดน จุดดอยของตนเอง ทักษะที่ควรพฒันา
เพิ่มเตมิ หรอืทักษะที่ควรไดรับการสงเสริมใหโดดเดนยิ่งขึ้น 

11.1.2 การสอบขอเขียน 

จะมีการจัดสอบขอเขียนของแตละช้ันป โดยยึดตามทีห่ลกัสตูรกลางของราชวิทยาลัยรงัสีแพทยกำหนด 

ดังนี้  
ช้ันปที่ 1: การสอบขอเขียนในสวนของ Basic knowledge เชน Imaging anatomy, โรคทีพ่บบอย 

เทคนิคการตรวจ MRI แบบตางๆ 

ช้ันปที่ 2: การสอบขอเขียน ในสวนของ Advance knowledge 

แพทยประจำบานจะตองสอบผานตามเกณฑที่กำหนด ในกรณีที่สอบไมผาน จะตองดำเนินการสอบซอม
ตามประกาศของคณะกรรมการการศึกษาในปนั้นๆ 
 

11.2 การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
แพทยประจำบานจะไดรบัการประเมินผลการปฏิบัตงิานระหวางปตลอดการฝกอบรม  
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- มีการประเมินแพทยประจำบานเปนระยะ ตาม EPA ที่ราชวิทยาลัยรงัสีแพทยกำหนด 9 ขอ (ระบุ
ในหลักสูตรของการฝกอบรม) และแจงผลการประเมินใหแพทยประจำบานทราบทางจดหมาย
อิเลก็ทรอนิกสและทางวาจา ผานอาจารยที่ปรึกษาประจำช้ันป 

- หากผลการปฏิบัตงิานเปนที่นาพอใจ จึงจะมสีิทธิเขาสอบและรับการประเมินข้ันสุดทายเพื่อ
อนุมัติวุฒิบัตรได 

- หากผลการปฏิบัตงิานอยูในระดับคาบเสน การพิจารณาตัดสินจะอยูในดุลยพินิจของ
คณะกรรมการหลกัสูตรฯวาจะอนมุัติใหปฏิบัติงานเพ่ิมเตมิหรือใหเขาสอบเพ่ือวุฒิบัตรได 

- หากผลการปฏิบัตงิานไมเปนไปตามเกณฑ ภาควิชาฯ มีสิทธ์ิที่จะใหปฏิบัติงานซ้ำในช้ันปนั้น หรอื
เสนอแพทยสภาเพ่ือเพกิถอนการฝกอบรมไดแลวแตกรณี 

 
 

          11.3  การประเมินผลจากคะแนนความประพฤติ  
คิดเกณฑการตัดคะแนนโดย ใหคะแนนเต็ม 100 คะแนน ตอระยะเวลาการฝกอบรม 2 ป 

-   ถาถูกตัดคะแนนมากกวาหรือเทากับ 30 คะแนน จะตองมีการรายงานในคณะกรรมการ  
    การศึกษาเพื่อพิจารณาและดำเนินการแกไขปญหา รวมทั้งแจงใหแพทยประจำบานผูนั้น 

    รับทราบทางวาจาและทางลายลักษณอักษร 
-   ถาถูกตัดคะแนน 70 คะแนน ใหซ้ำซั้น 

-   ถาถูกตัดคะแนน 80 คะแนน ไมสงสอบบอรด 

-   ถาถูกตัดคะแนน 100 คะแนน ใหออก 

 

11.4 เกณฑการเลื่อนชั้นป 
แพทยประจำบานจะไดรบัการเลื่อนช้ันเมือ่สอบผานตามเกณฑที่กำหนด มผีลการปฏิบัติงานอยูในระดับท่ี

พอใจ และไมถูกตัดคะแนนความประพฤติมากกวาหรอืเทากับ 70 คะแนน 

 

11.5 การประเมินเพื่ออนุมัติวุฒิบัตรจากทางราชวิทยาลัยรังสีแพทย  

ตามเกณฑทีก่ำหนดไวในหลกัสูตรการฝกอบรมแพทยประจำบานเพ่ือวุฒิบัตรแสดงความรูความชำนาญใน
การประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขารงัสีวินจิฉัยภาพระบบประสาท ราชวิทยาลัยรังสีแพทยแหงประเทศไทย ฉบับ
ปรับปรงุ พ.ศ 2562 โดย Textbooks ที่ใชอางองิในการสอบความรูความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย ดังระบุไว (เอกสารแนบ 21) 
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12. การอยูเวรนอกเวลาราชการ  
แพทยประจำบานมีหนาท่ีอยูเวรตามที่กำหนดในตารางตามประกาศของภาควิชาฯในเรื่องระเบียบการอยูเวร

ของแพทยประจำบานอนสุาขาภาพวินิจฉัยระบบประสาท (เอกสารแนบ 22) 

 

13. การติดตอภาควิชารังสีวิทยา หมายเลขโทรศัพทที่สำคัญ (ขอมูลเพิ่มเติมดูไดจาก intranet คณะฯ) 

(http://intra9.rama.mahidol.ac.th) 

 13.1 โทรศัพทกลางภาควิชารังสีวิทยา 02-2012465-6 ตอหมายเลขภายใน กด 0 หรือ กดเบอรภายใน 

● สำนักงานธุรการภาควิชารังสีวิทยา    

  ฝายการศึกษา Resident + Fellow 1212 

           ฝายการศึกษา  นศพ.                           2465-6, 1259-60 ตอ 107 

           ฝายบุคคล      1243, 2241 

           ฝายพัสดุ และการเงิน                          2353  

           งานวิจัย และ HA                               2465-6, 1259-60 ตอ 110 

           Fax.                                              1297  

● เคานเตอรนัดผูปวยของหนวยรงัสีวินิจฉัยช้ัน 2  1247, 1340 

● หองอานฟลมรังสีวินิจฉัย     2469 

● หองตรวจ Ultrasound     2240 

● หองอานฟลม ER     0346 

● เคานเตอรนัดผูปวย ER     0338 

● หนวยรังสีวินิจฉัยเตานม     1272 

● หนวย Body intervention   2460, 2470 

● หนวย IT      2462 

13.2   ศูนยรังสีวินิจฉัยกาวหนา (AIMC)   1251, 1252 มี operator รับสาย แจงปลายทางที่ตองการ 
         ติดตอถึง เชน หองCT (ช้ัน 1 หรือ ช้ัน 2), MRI (ช้ัน 1 หรือ ช้ัน 2), เคานเตอรนัดผูปวย  

         (ช้ัน 1 หรือ ช้ัน 2), หองอานฟลม AIMC 

14.3   ภาควิชารังสีวิทยาอาคารสมเด็จพระเทพรัตน เคานเตอรนัดผูปวย 3384, 3385 

14.4  รายชื่ออาจารยรังสีวิทยา สาขาภาพวินิจฉัยระบบประสาท และ email (เอกสารแนบ 23) 
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เอกสารแนบ 1 
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 เอกสารแนบ 2 
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เอกสารแนบ 3 
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เอกสารแนบ 4 
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เอกสารแนบ 5 
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เอกสารแนบ 6 
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เอกสารแนบ 7 
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เอกสารแนบ 8 
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เอกสารแนบ 9 
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เอกสารแนบ 10.1 
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เอกสารแนบ 10.2 
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