
  แผนพัฒนาแพทยใชทุนและแพทยประจําแผนพัฒนาแพทยใชทุนและแพทยประจําบานภาควิชารังสีวิทยาบานภาควิชารังสีวิทยา

แยกเปน แยกเปน 77  ดาน  ดงันี้ดาน  ดงันี้
►►   ►►    ดานความรูดานความรู

►►    ดานทักษะดานทักษะ

►►    ทักษะทางคลินิกการดูแลผูปวยทักษะทางคลินิกการดูแลผูปวย

►►    ทักษะการถายทอดความรูทักษะการถายทอดความรููู

►►    ดานสํานึกเพื่อสิ่งแวดลอมดานสํานึกเพื่อสิ่งแวดลอม

►►    ดานดานมนษยมนษยสัมพันธและจริยธรรมสัมพันธและจริยธรรม►►    ดานดานมนุษยมนุษยสมพนธและจรยธรรมสมพนธและจรยธรรม

►►    กิจกรรมสงเสริมวิชาการและพัฒนาใหเปนพลเมืองดีกิจกรรมสงเสริมวิชาการและพัฒนาใหเปนพลเมืองดี



แผนพัฒนาแพทยใชทุนและแพทยประจําบานแผนพัฒนาแพทยใชทุนและแพทยประจําบาน

  หัวขอหัวขอ แผนพัฒนาแผนพัฒนา วิธีการดําเนินงานวิธีการดําเนินงาน

((11) ) ดานความรูดานความรู จัดกิจกรรมการเรียนการสอนจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ►►บรรยายพิเศษในหัวขอที่ พชทบรรยายพิเศษในหัวขอที่ พชท././พปบพปบ. . ูู

โดยคณาจารยภายในและภายนอกโดยคณาจารยภายในและภายนอก           สนใจโดยอาจารยภายนอกสนใจโดยอาจารยภายนอก

►►  จัด จัด LectureLecture  ในกิจกรรมในกิจกรรม ActivityActivity  โดยโดย

            อาจารยภายในและภายนอกอาจารยภายในและภายนอก

►►  มีหองสมุดในหองอานฟลมมีหองสมุดในหองอานฟลม

สนับสนุนและกําหนดให พชทสนับสนุนและกําหนดให พชท././พปบพปบ. . สําเร็จสําเร็จ

หลกัสูตรหลกัสูตร Basic medical science, Basic researchBasic medical science, Basic research  

►►พชทพชท././พปบพปบ. . สามารถเขาเรียนในรายวิชาสามารถเขาเรียนในรายวิชา

      ของหลกัสูตร ปของหลกัสูตร ป..บัณฑิต ตามที่แพทยศาสตร บัณฑิต ตามที่แพทยศาสตร 
methodology  methodology    และและ Basic life supportBasic life support

      ศึกษากาํหนดไดทุกครั้งศึกษากาํหนดไดทุกครั้ง

สนับสนุนให พชทสนับสนุนให พชท././พปบพปบ. . สําเร็จหลกัสูตรสําเร็จหลกัสูตร Medical Medical ►►มีคูมือมีคูมือ, , เอกสารและเอกสารและ//หรือหรือ CDCD  แจกใหทุกคนแจกใหทุกคน

Radiation Physics & RadiobiologyRadiation Physics & Radiobiology ►►มีการจัดการเรียนการสอนครบทุกหัวขอมีการจัดการเรียนการสอนครบทุกหัวขอ

          เหมือนกับสวนกลางโดยไมตองเดินทางไปเหมือนกับสวนกลางโดยไมตองเดินทางไป

        เรียนที่กรุงเทพฯเรียนที่กรุงเทพฯ



แผนพัฒนาแพทยใชทุนและแพทยประจําบานแผนพัฒนาแพทยใชทุนและแพทยประจําบาน
  หัวขอหัวขอ แผนพัฒนาแผนพัฒนา วิธีการดําเนินงานวิธีการดําเนินงาน  หวขอหวขอ แผนพฒนาแผนพฒนา วธการดาเนนงานวธการดาเนนงาน

((11) ) ดานความรูดานความรู สนับสนุนให พชทสนับสนุนให พชท././พปบพปบ. . เขารวมประชุมเขารวมประชุม

วิชาการและเสนอผลงานวิชาการและเสนอผลงาน

►►ประชุมวิชาการประจําปของราชวิทยาลยัรังสีประชุมวิชาการประจําปของราชวิทยาลยัรังสี

            แพทยแหงประเทศไทยแพทยแหงประเทศไทย            แพทยแหงประเทศไทยแพทยแหงประเทศไทย

►►ประชุมวิชาการคณะ ประชุมวิชาการคณะ , , WorkshopWorkshop  ภภ..สูติฯสูติฯ

►►  ElectiveElective  ►►  ElectiveElective  

►►  รวมกิจกรรมการตอบคําถามกับสถาบันรวมกิจกรรมการตอบคําถามกับสถาบัน

            ตางประเทศ ตางประเทศ RSNA RSNA 

****** Certificate of Recognition Awarded to Certificate of Recognition Awarded to 

Radiology Residents….Radiology Residents….

((มอมอ. . ไดที่ ไดที่ 1 1 ติดตอ ติดตอ 33 ป ป : : 20072007--20092009))

สงเสริมการพัฒนาดานภาษาอังกฤษใหกับ สงเสริมการพัฒนาดานภาษาอังกฤษใหกับ ►►จัดใหมีการสอนภาษาอังกฤษโดยอาจารยจัดใหมีการสอนภาษาอังกฤษโดยอาจารย

พชทพชท./ ./ พปบพปบ. .       ชาวตางประเทศใหสัปดาหละครั้ง ๆ ละชาวตางประเทศใหสัปดาหละครั้ง ๆ ละ

      11  ชั่วโมงชั่วโมง

ภาควิชากาํหนดให พชทภาควิชากาํหนดให พชท././พปบพปบ. . มีงานวิจัย มีงานวิจัย 11  

ชิ้น ภายใตการกาํกับดูแลของอาจารยที่ปรึกษาชิ้น ภายใตการกาํกับดูแลของอาจารยที่ปรึกษา

โ  ็โ  ็

►►  มอีาจารยที่ปรึกษามอีาจารยที่ปรึกษา

►►  มีผูชวยวิจัยมีผูชวยวิจัย
โดยผานความเหนชอบจากคณะกรรมการโดยผานความเหนชอบจากคณะกรรมการ

จริยธรรมของคณะแพทยศาสตรจริยธรรมของคณะแพทยศาสตร



แผนพัฒนาแพทยใชทุนและแพทยประจําบานแผนพัฒนาแพทยใชทุนและแพทยประจําบาน

  หัวขอหัวขอ แผนพัฒนาแผนพัฒนา วิธีการดําเนินงานวิธีการดําเนินงาน

((22) ) ดานทักษะดานทักษะ อาจารยสังเกตความสามารถ  ความพรอมในดานตาง ๆ ทั้งอาจารยสังเกตความสามารถ  ความพรอมในดานตาง ๆ ทั้ง ►►มีการรับรองการแปลผลฟลมของ มีการรับรองการแปลผลฟลมของ ((22) ) ดานทกษะดานทกษะ อาจารยสงเกตความสามารถ  ความพรอมในดานตาง ๆ ทงอาจารยสงเกตความสามารถ  ความพรอมในดานตาง ๆ ทง

การแปลผลฟลมและการทําหัตถการของ พชทการแปลผลฟลมและการทําหัตถการของ พชท././พปบพปบ. . อยางอยาง

ใกลชิด  ใกลชิด  

►►มการรบรองการแปลผลฟลมของ มการรบรองการแปลผลฟลมของ 

            พชทพชท././พปบพปบ. . ทุกทุก case  case  โดย   โดย   

            อาจารยในแตละหนวย  อาจารยในแตละหนวย              อาจารยในแตละหนวย  อาจารยในแตละหนวย  

  เมื่อเห็นวา พชทเมื่อเห็นวา พชท././พปบพปบ. . มีความพรอมแลว  นําเขาประชมในมีความพรอมแลว  นําเขาประชมใน  เมอเหนวา พชทเมอเหนวา พชท././พปบพปบ. . มความพรอมแลว  นาเขาประชุมในมความพรอมแลว  นาเขาประชุมใน

ที่ประชุมภาควิชา  เพื่อประกาศเอกสิทธิข์อง พชทที่ประชุมภาควิชา  เพื่อประกาศเอกสิทธิข์อง พชท././พปบพปบ..

(Clinical Privilege)(Clinical Privilege)  ที่เหมาะสมสําหรับแพทย  เพื่อใหการที่เหมาะสมสําหรับแพทย  เพื่อใหการ

ป ี  ึ้ป ี  ึ้ดูแลผูปวยนอกเวลาราชการมีความคลองตัวมากขึนดูแลผูปวยนอกเวลาราชการมีความคลองตัวมากขึน



แผนพัฒนาแพทยใชทนและแพทยประจําบานแผนพัฒนาแพทยใชทนและแพทยประจําบานแผนพฒนาแพทยใชทุนและแพทยประจาบานแผนพฒนาแพทยใชทุนและแพทยประจาบาน

  หัวขอหัวขอ แผนพัฒนาแผนพัฒนา วิธีการดําเนินงานวิธีการดําเนินงาน

((33) ) ทักษะทางคลินิกการทักษะทางคลินิกการ

ดูแลผูปวยดูแลผูปวย

►►พชทพชท././พปบพปบ. . ปฏิบัติงานภายใตการกาํกบัปฏิบัติงานภายใตการกาํกบั

            ควบคุมของอาจารยควบคุมของอาจารย

►►สวนนอกเวลาราชการ  พชทสวนนอกเวลาราชการ  พชท././พปบพปบ. . ปฏบิัติงานปฏบิัติงาน

          รวมกับ พชทรวมกับ พชท././พปบพปบ..รุนพี่ภายใตการกาํกับดูแลรุนพี่ภายใตการกาํกับดูแล

          ของอาจารยของอาจารย

►►  พชทพชท./ ./ พปบพปบ. . บันทึกทักษะทางคลินิกและการบันทึกทักษะทางคลินิกและการ

            ดแูลผูปวยตามที่กาํหนดขั้นต่ําในสมุด ดแูลผูปวยตามที่กาํหนดขั้นต่ําในสมุด LogbooksLogbooks                  

ใ   โ  ้ ่ใ   โ  ้ ่

►►มีการประเมินผลการปฏิบัติงานมีการประเมินผลการปฏิบัติงาน

          ทุกเดอืนโดยอาจารยประจําหนวยทุกเดอืนโดยอาจารยประจําหนวย

ีี ืื          ภายใตการกาํกับดูแลของอาจารย  โดยเกณฑขันตํา  ภายใตการกาํกับดูแลของอาจารย  โดยเกณฑขันตํา  

          ของหตัถการอิงตามเกณฑของราชวิทยาลยัรังสี ของหตัถการอิงตามเกณฑของราชวิทยาลยัรังสี 

  ป ไ  ป ไ

►►มีการตรวจมีการตรวจ logbooklogbook    ทุก ทุก 66  เดือนเดือน

          แพทยแหงประเทศไทยแพทยแหงประเทศไทย



แผนพัฒนาแพทยใชทุนและแพทยประจําบานแผนพัฒนาแพทยใชทุนและแพทยประจําบาน

((44) ) ทักษะการถายทอดความรูทักษะการถายทอดความรู ►►  พชทพชท. / . / พปบพปบ. . ไดรับมอบหมายใหเปนผูชวยสอน นศพไดรับมอบหมายใหเปนผูชวยสอน นศพ. . ระบบระบบ ChestChest  Block Block 

Health and diseased of Adult and ElderlyHealth and diseased of Adult and Elderly  และและ Block Preoperative of Block Preoperative of 

Postoperative carePostoperative care      โดยอยูภายใตการควบคุมของอาจารยโดยอยูภายใตการควบคุมของอาจารย

((55) ) ดานสํานึกเพื่อสิ่งแวดลอมดานสํานึกเพื่อสิ่งแวดลอม ►►  พชทพชท  /  / พปบพปบ   มีสวนรวมในการลดการมีสวนรวมในการลดการ P i t filP i t fil     โดยการสงภาพเขาระบบโดยการสงภาพเขาระบบ((55) ) ดานสานกเพอสงแวดลอมดานสานกเพอสงแวดลอม ►►  พชทพชท. / . / พปบพปบ. . มสวนรวมในการลดการมสวนรวมในการลดการ Print filmPrint film    โดยการสงภาพเขาระบบโดยการสงภาพเขาระบบ

            คอมพิวเตอรของโรงพยาบาล  สงผลใหลดพื้นที่การเกบ็ฟลมและปริมาณขยะคอมพิวเตอรของโรงพยาบาล  สงผลใหลดพื้นที่การเกบ็ฟลมและปริมาณขยะ

            ที่เปนอันตรายตอสิ่งแวดลอมที่เปนอันตรายตอสิ่งแวดลอม            ทเปนอนตรายตอสงแวดลอมทเปนอนตรายตอสงแวดลอม

((66) ) มนุษยสัมพันธและจริยธรรมมนุษยสัมพันธและจริยธรรม ►►  มกีิจกรรมเกี่ยวกับมกีิจกรรมเกี่ยวกับ EthicEthic  สลบักับสลบักับ Palliative carePalliative care

►►  มกีิจกรรมมกีิจกรรม Walk Rally  Walk Rally  จริยธรรมสัญจรจริยธรรมสัญจร   กีฬาสี  และกีฬาสี  และ Big Cleaning DayBig Cleaning Day  ►►  มกจกรรมมกจกรรม Walk Rally, Walk Rally, จรยธรรมสญจรจรยธรรมสญจร, , กฬาส  และกฬาส  และ Big Cleaning DayBig Cleaning Day  

((77) ) กิจกรรมสงเสริมวิชาการและกิจกรรมสงเสริมวิชาการและ

พัฒนาใหเปนพลเมืองดีพัฒนาใหเปนพลเมืองดี

►►  มีสวนรวมในการจัดกิจกรรมดานชี้นําสังคมของคณะแพทยศาสตร และมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมดานชี้นําสังคมของคณะแพทยศาสตร และ

            ภาควิชาฯ  เชน กิจกรรมวันมหิดล และเขารวมกิจกรรมวิชาการของภาควิชาฯ  เชน กิจกรรมวันมหิดล และเขารวมกิจกรรมวิชาการของ

            คณะแพทยศาสตรคณะแพทยศาสตร



Clinical Privilege Clinical Privilege สําหรับแพทยใชทุนสําหรับแพทยใชทุน//แพทยประจําบานแพทยประจําบาน

หนวยหนวย ชัน้ปที่ชัน้ปที่

Vascular & InterventionVascular & Intervention 22 ►►AortographyAortography

►►Ultrasound Guide AspirationUltrasound Guide Aspiration►►Ultrasound Guide AspirationUltrasound Guide Aspiration

►►Femoral Angiography Femoral Angiography 

33 ►►Pescutaneous Catheter DrainagePescutaneous Catheter Drainage

►►Imaging Guide Needle BiopsyImaging Guide Needle Biopsy

►►Basic Embolotherapy Basic Embolotherapy 
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หนวยหนวย ชั้นปที่ชั้นปที่

ChestChest 11 ►►    วินิจฉัยโรคที่พบบอยจากวินิจฉัยโรคที่พบบอยจาก chest xchest x--rayray  ไดไดChestChest 11 ►►    วนจฉยโรคทพบบอยจากวนจฉยโรคทพบบอยจาก chest xchest x rayray  ไดได

►►    วินิจฉัยโรคของทรวงอกและวางแผนการตรวจดวยวินิจฉัยโรคของทรวงอกและวางแผนการตรวจดวย

►►    วินิจฉัยวินิจฉัย Pleural effusionPleural effusion  โดยใชโดยใช ultrasoundultrasound  ไดได

►►    เจาะเจาะ Pleural effusion  Pleural effusion  โดยใชโดยใช ultrasoundultrasound  ชวยทําได ชวยทําได 

22 ►►  วินิจฉัยโรคของทรวงอกและวางแผนการตรวจวินิจฉัยโรคของทรวงอกและวางแผนการตรวจ MRI MRI   ได  ชวยทําตัดชิ้นเนื้อในปอดได  ชวยทําตัดชิ้นเนื้อในปอด,,,,

mediastinummediastinum  และผนังทรวงอกโดยใชและผนังทรวงอกโดยใช ultrasound, fluoroscopeultrasound, fluoroscope  หรือหรือ CTCT  ชวยนําชวยนํา

              ไดมากกวา ไดมากกวา 5050%%

►►ใสใส Percutaneous drainagePercutaneous drainage  ของของ pleural effusionpleural effusion  ไดดวยตนเองไดดวยตนเอง

►►ชวยทําชวยทํา Bronchial angiographyBronchial angiography  และและ embolization  embolization  ไดมากกวา ไดมากกวา 5050%%

33 ►►ตัดชิ้นเนื้อในปอดตัดชิ้นเนื้อในปอด,, mediastinummediastinum  และผนังทรวงอกโดยใชและผนังทรวงอกโดยใช ultrasound, fluoroscopeultrasound, fluoroscope  

                  หรือหรือ CTCT  ชวยนําไดดวยตนเองชวยนําไดดวยตนเอง

►►ทําทํา Bronchial angiographyBronchial angiography  และและ embolization embolization   ไดดวยตนเองไดดวยตนเอง
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้ ่้ ่หนวยหนวย ชัน้ปที่ชัน้ปที่

Neuro & HeadNeuro & Head--Neck imagingNeck imaging 11, , 22 ►► CT & MRI : Brain CT & MRI : Brain และและ HeadHead--Neck Neck   ในในg gg g

          ผูปวยฉุกเฉิน  เชนผูปวยฉุกเฉิน  เชน Stroke Stroke   และและ Trauma Trauma ไดได

22 ►► CT & MRI :CT & MRI :  Brain Brain และ และ HeadHead--Neck Neck 
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หนวยหนวย ชั้นปที่ชั้นปที่หนวยหนวย ชนปทชนปท

AbdomenAbdomen ป ป 2 2 ที่ผาน  ที่ผาน  AbdomenAbdomen  แลวอยางนอย แลวอยางนอย 1 1 rotation rotation ►►Plain film (Acute abdomen) Plain film (Acute abdomen) 

ป ป 2 2 ที่ผานที่ผาน USUS    แลวอยางนอย  แลวอยางนอย  1  1  เดอืน และ ปเดอืน และ ป3 3 ►►USUS

ป ป 2  2  ที่ผานที่ผาน AbdomenAbdomen    แลวอยางนอย  แลวอยางนอย  2  2  เดือน และ ป เดือน และ ป 33 ►►CTCT

ป  ป  3 3 ►►MRIMRI
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หนวยหนวย ชั้นปที่ชั้นปที่

MusculoskeletalMusculoskeletal 11 ►► Plain film :Plain film :  ในการวินิจฉัยโรคขอและเนื้องอกกระดูกที่พบบอยในการวินิจฉัยโรคขอและเนื้องอกกระดูกที่พบบอย

►► Plain film :Plain film :  ในการวินิจฉัยกระดูกหกัและขอเคลือ่นในการวินิจฉัยกระดูกหกัและขอเคลือ่น

22 ►► CT spine, Fracture CT spine, Fracture 

►► US joint  extremityUS joint  extremity  ในการวินิจฉัยการติดเชือ้ ในการวินิจฉัยการติดเชือ้ / / น้าํในขอ น้าํในขอ USUS--guided joint guided joint ►► US joint, extremityUS joint, extremity  ในการวนจฉยการตดเชอ ในการวนจฉยการตดเชอ / / นาในขอ นาในขอ USUS--guided joint guided joint 

aspirationaspiration  

33 ►► วินิจฉัยโรค วินิจฉัยโรค MRI spine, joint, extremityMRI spine, joint, extremity  p , j , yp , j , y
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หนวยหนวย ชั้นปที่ชั้นปที่

MammogramMammogram 22 ►►    สามารถแปลผลฟลมแมมโมแกรม และทําอัลตราซาวดเตานมไดสามารถแปลผลฟลมแมมโมแกรม และทําอัลตราซาวดเตานมได

33 ►►  ทําหัตถการได ทําหัตถการได breast biopsy, needle localizationbreast biopsy, needle localization  โดยใชโดยใช Ultrasound Ultrasound 

and mammogram guidanceand mammogram guidanceand mammogram guidanceand mammogram guidance
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หนวยหนวย ชัน้ปที่ชัน้ปที่หนวยหนวย ชนปทชนปท

PediatricPediatric  imagingimaging ป ป 1 1 ((ที่ผานหนวย ที่ผานหนวย PediatricPediatric  แลวแลว) ) 

ปป

►►Fluoroscopy, VCUG Fluoroscopy, VCUG 

ป ป 22, , 33

ป ป 22, , 33 ►►UGI, BE, Pneumatic Reduction UGI, BE, Pneumatic Reduction 

ป ป 22, , 33 ►►US Abdomen US Abdomen 

ปปป ป 33 ►►US Hip US Hip 

ป ป 22, , 33 ►►CTCT

ป ป 33 ►►MRIMRI


