แผนพัฒนาแพทยใ ชทุนและแพทยประจําบานภาควิชารังสีวิทยา
แยกเปน 7 ดาน ดังนี้
►
►
►
►
►
►
►

ดา นความรู
ดานทักษะ
ทักษะทางคลินิกการดูแลผูปวย
ทักษะการถายทอดความรูู
ดานสํานึกเพื่อสิ่งแวดลอม
ดานมนษย
ดานมนุ
ดาน
นมนษยสั
มนุษยสมพนธและจรยธรรม
ยสัสมพนธและจรยธรรม
มพันธและจริยธรรม
กิจกรรมสงเสริมวิชาการและพัฒนาใหเปนพลเมืองดี

แผนพัฒนาแพทยใชทุนและแพทยประจําบาน
หัวขอ
(1) ดานความรูู

แผนพัฒนา

วิธีการดําเนินงาน

จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
โดยคณาจารยภายในและภายนอก

►บรรยายพิเศษในหัวขอที่ พชท
พชท././พปบ
พปบ..

สนับสนุนและกําหนดให พชท./
พชท./พปบ
พปบ.. สําเร็จ
หลักสูตร Basic medical science, Basic research
methodology และ Basic life support

►พชท
พชท././พปบ
พปบ.. สามารถเขาเรียนในรายวิชา

สนใจโดยอาจารยภายนอก
► จัด Lecture ในกิจกรรม Activity โดย
อาจารยภายในและภายนอก
► มีหอ งสมุดในหองอานฟลม
ของหลักสูตร ปป..บัณฑิต ตามที่แพทยศาสตร
ศึกษากําหนดไดทุกครั้ง

พปบ.. สําเร็จหลักสูตร Medical ►มีคูมือ, เอกสารและ
เอกสารและ//หรือ CD แจกใหทุกคน
สนับสนุนให พชท./
พชท./พปบ
Radiation Physics & Radiobiology
►มีการจัดการเรียนการสอนครบทุกหัวขอ
เหมือนกับสวนกลางโดยไมตองเดินทางไป
เรียนที่กรุงเทพฯ

หัวขอ
หวขอ
(1) ดานความรู

แผนพัฒนาแพทยใชทุนและแพทยประจําบาน
แผนพั
แผนพฒนา
ฒนา

วิธีการดําเนินงาน
วธการดาเนนงาน

สนับสนุนให พชท./
พชท./พปบ
พปบ.. เขารวมประชุม
วิชาการและเสนอผลงาน

►ประชุมวิชาการประจําปของราชวิทยาลัยรังสี

สงเสริมการพัฒนาดานภาษาอังกฤษใหกับ
พชท././ พปบ
พชท
พปบ..

►จัดใหมีการสอนภาษาอังกฤษโดยอาจารย

ภาควิชากําหนดให พชท
พชท././พปบ
พปบ.. มีงานวิจัย 1
ชิ้น ภายใตการกํากับดูแลของอาจารยที่ปรึกษา
โ 
โดยผานความเหนชอบจากคณะกรรมการ
็
จริยธรรมของคณะแพทยศาสตร

► มีอาจารยที่ปรึกษา

แพทยแหงประเทศไทย
แพทยแหงประเทศไทย
►ประชุมวิชาการคณะ , Workshop ภ.สูติฯ
► Elective
► รวมกิจกรรมการตอบคําถามกับสถาบัน
ตางประเทศ RSNA
**** Certificate of Recognition Awarded to
**
Radiology Residents….
(มอ
มอ.. ไดที่ 1 ติดตอ 3 ป : 2007
2007--2009)
2009)
ชาวตางประเทศใหสัปดาหละครั้ง ๆ ละ
1 ชั่วโมง
► มีผชู วยวิจัย

แผนพัฒนาแพทยใชทุนและแพทยประจําบาน
หัวขอ
(2) ดานทกษะ
ดานทักษะ

แผนพัฒนา
อาจารยสงั เกตความสามารถ ความพรอมในดานตาง
อาจารยสงเกตความสามารถ
ความพรอมในดานตาง ๆ ทง
ทั้ง
การแปลผลฟลมและการทําหัตถการของ พชท
พชท././พปบ
พปบ.. อยาง
ใกลชิด
เมื่อเห็นวา พชท./
เมอเหนวา
พชท./พปบ
พปบ.. มความพรอมแลว
มีความพรอมแลว นาเขาประชุ
นําเขาประชมใน
มใน
ที่ประชุมภาควิชา เพื่อประกาศเอกสิทธิข์ อง พชท
พชท././พปบ
พปบ..
(Clinical Privilege) ที่เหมาะสมสําหรับแพทย เพือ่ ใหการ
ดูแลผูปวยนอกเวลาราชการมีีความคลองตัวมากขึึน้

วิธีการดําเนินงาน
►มี
มการรบรองการแปลผลฟลมของ
การรับรองการแปลผลฟลมของ

พชท./พปบ
พชท./
พปบ.. ทุก case โดย
อาจารย
อาจารยในแตละหนวย
ในแตละหนวย

แผนพั
แผนพฒนาแพทยใชทุ
ฒนาแพทยใชทนและแพทย
นและแพทยประจาบาน
ประจําบาน
หัวขอ

แผนพัฒนา

วิธีการดําเนินงาน

(3) ทักษะทางคลินิกการ ►พชท
พชท././พปบ
พปบ.. ปฏิบัติงานภายใตการกํากับ
ดูแลผูปวย
ควบคุมของอาจารย
►สวนนอกเวลาราชการ พชท./
พชท./พปบ
พปบ.. ปฏิบัติงาน
รวมกับ พชท./
พชท./พปบ
พปบ..รุนพี่ภายใตการกํากับดูแล
ของอาจารย
► พชท
พชท././ พปบ
พปบ.. บันทึกทักษะทางคลินิกและการ

►มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน

ดูแลผูป วยตามที่กาํ หนดขั้นต่ําในสมุด Logbooks
ทุกเดือนโดยอาจารยประจําหนวย
ภายใต
ใ การกํากับดูแลของอาจารย โโดยเกณฑข น้ั ตํ่า ►มีกี ารตรวจ logbook ทุก 6 เดือื น
ของหัตถการอิงตามเกณฑของราชวิทยาลัยรังสี
แพทยแ หง ปประเทศไทย
ไ

แผนพัฒนาแพทยใชทุนและแพทยประจําบาน
(4) ทักษะการถายทอดความรู

► พชท
พชท.. / พปบ
พปบ.. ไดรับมอบหมายใหเปนผูชวยสอน นศพ
นศพ.. ระบบ Chest Block

Health and diseased of Adult and Elderly และ Block Preoperative of
Postoperative care โดยอยูภายใตการควบคุมของอาจารย
(5) ดดานสานกเพอสงแวดลอม
านสํานึกเพื่อสิง่ แวดลอม

► พชท
พชท.. / พปบ
พปบ.. มีมสวนรวมในการลดการ
สวนรวมในการลดการ Print
P i t fil
film

โดยการสงภาพเขาระบบ
โดยการสงภาพเขาระบบ
คอมพิวเตอรของโรงพยาบาล สงผลใหลดพื้นที่การเก็บฟลมและปริมาณขยะ
ที่เปนอันตรายตอสิ่งแวดลอม
ทเปนอนตรายตอสงแวดลอม

(6) มนุษยสัมพันธและจริยธรรม

► มีกิจกรรมเกี่ยวกับ Ethic สลับกับ Palliative care
► มกจกรรม
มีกิจกรรม Walk Rally,
Rally จรยธรรมสญจร
จริยธรรมสัญจร, กฬาส
จรยธรรมสญจร,
กีฬาสี

(7) กิจกรรมสงเสริมวิชาการและ
พัฒนาใหเปนพลเมืองดี

และ Big Cleaning Day

► มีสวนรวมในการจัดกิจกรรมดานชี้นําสังคมของคณะแพทยศาสตร และ

ภาควิชาฯ เชน กิจกรรมวันมหิดล และเขารวมกิจกรรมวิชาการของ
คณะแพทยศาสตร

Clinical Privilege สําหรับแพทยใชทุน/แพทยประจําบาน
หนวย
Vascular & Intervention

ชัน้ ปที่
2

►Aortography
►Ultrasound Guide Aspiration
►Femoral Angiography

3

►Pescutaneous Catheter Drainage
►Imaging Guide Needle Biopsy
►Basic Embolotherapy

Clinical Privilege สําหรับแพทยใชทุน/แพทยประจําบาน
หนวย
Chest

ชั้นปที่
1

►

วินิจฉัยโรคที่พบบอยจาก chest xx--ray ได
วนจฉยโรคทพบบอยจาก
ได
► วินิจฉัยโรคของทรวงอกและวางแผนการตรวจดวย
► วินิจฉัย Pleural effusion โดยใช ultrasound ได
► เจาะ Pleural effusion โดยใช ultrasound ชวยทําได

2

► วินิจฉัยโรคของทรวงอกและวางแผนการตรวจ MRI

3

►ตัดชิ้นเนื้อในปอด,
ในปอด, mediastinum และผนังทรวงอกโดยใช ultrasound, fluoroscope

ได ชวยทําตัดชิ้นเนื้อในปอด,
ในปอด,
mediastinum และผนังทรวงอกโดยใช ultrasound, fluoroscope หรือ CT ชวยนํา
ไดมากกวา 50
50%
%
►ใส Percutaneous drainage ของ pleural effusion ไดดวยตนเอง
►ชวยทํา Bronchial angiography และ embolization ไดมากกวา 50
50%
%
หรือ CT ชวยนําไดดวยตนเอง
►ทํา Bronchial angiography และ embolization ไดดวยตนเอง

Clinical Privilege สาหรบแพทยใชทุ
สําหรับแพทยใชทน/
น/แพทยประจาบาน
แพทยปร จําบาน
หนวย
Neuro & Head
Head--Neck imaging
g g

ชัน้ ปท่ี
1, 2

► CT & MRI : Brain และ Head
Head--Neck

ใน
ผูปวยฉุกเฉิน เชน Stroke และ Trauma ได

2

► CT & MRI : Brain และ Head
Head--Neck

Clinical Privilege สาหรบแพทยใชทุ
สําหรับแพทยใชทน/
น/แพทยประจาบาน
แพทยปร จําบาน
หนวย
หนวย
Abdomen

ชั้นปที่
ชนปท
ป 2 ที่ผาน Abdomen แลวอยางนอย 1 rotation

►Plain film (Acute abdomen)

ป 2 ที่ผาน US แลวอยางนอย 1 เดือน และ ป3

►US

ป 2 ที่ผาน Abdomen แลวอยางนอย 2 เดือน และ ป 3

►CT

ป 3

►MRI

Clinical Privilege สําหรับแพทยใชทุน/แพทยประจําบาน
หนวย

ชั้นปที่

Musculoskeletal

1

► Plain film : ในการวินิจฉัยโรคขอและเนื้องอกกระดูกที่พบบอย
► Plain film : ในการวินิจฉัยกระดูกหักและขอเคลือ่ น

2

► CT spine, Fracture
► US joint,
joint extremity ในการวนจฉยการตดเชอ
ในการวินิจฉัยการติดเชือ้ / นาในขอ
น้าํ ในขอ US
US--guided joint

aspiration
3

► วินิจฉัยโรค MRI spine,
p , jjoint,, extremityy

Clinical Privilege สาหรบแพทยใชทุ
สําหรับแพทยใชทน/
น/แพทยประจาบาน
แพทยปร จําบาน
หนวย
Mammogram

ชั้นปที่
2

►

3

► ทําหัตถการได

สามารถแปลผลฟลมแมมโมแกรม และทําอัลตราซาวดเตานมได
breast biopsy, needle localization โดยใช Ultrasound
and mammogram guidance

Clinical Privilege สําหรับแพทยใชทุน/แพทยประจําบาน
หนวย
หนวย
ชัน้ ปที่
ชนปท
Pediatric imaging ป 1 (ที่ผานหนวย Pediatric แลว)
ป 2, 3
ป 2, 3

►Fluoroscopy, VCUG
►UGI, BE, Pneumatic Reduction

ป 2, 3

►US Abdomen

ป 3

►US Hip

ป 2, 3
ป 3

►CT
►MRI

