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4. พันธกิจของการฝึกอบรม/ หลักสูตร    
หลักการและเหตุผล 
ปัจจุบันอุบัติการณ์ของโรคมะเร็งทั่วโลกรวมทั้งในประเทศไทยมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากรายงานของ

องค์การอนามัยโลกปีพ.ศ. 2555 พบว่าทั่วโลกมีผู้ป่วยรายใหม่จ านวน 14 ล้านคนต่อปี และมีผู้เสียชีวิตจากโรคมะเร็ง 
8.2 ล้านคนต่อปี ส่วนในประเทศไทยมีผู้ป่วยรายใหม่จ านวนประมาณ 120,000 คนต่อปี และมีผู้เสียชีวิตจากโรคมะเร็ง
ประมาณ 85,000 คนต่อปี โดยมะเร็งที่พบได้บ่อยมากที่สุด 5 อันดับแรกได้แก่ มะเร็งตับ มะเร็งปอด มะเร็งเต้านม 
มะเร็งล าไส้และมะเร็งปากมดลูก และมะเร็งที่เป็นสาเหตุการตายสูงสุด 5 อันดับแรกได้แก่ มะเร็งตับ มะเร็งปอด มะเร็ง
ล าไส้ มะเร็งเต้านม และมะเร็งปากมดลูก 

นอกจากนี้  จากรายงานสถิติสาธารณสุขปีพ.ศ.  2559 ของกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขยังพบว่าอัตราการตายจากโรคมะเร็งสูงเป็นอันดับที่  1 ของการเสียชีวิตทั้งหมด โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งมะเร็งตับและปอดในผู้ชาย และมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูกในผู้หญิง  

ส าหรับสถิติโรคมะเร็งของโรงพยาบาลศิริราชในปีพ.ศ. 2559 พบว่ามีผู้ป่วยใหม่จ านวนประมาณ 6,600 ราย 
โดยมะเร็งที่พบบ่อยที่สุด 5 อันดับแรกในผู้ชายได้แก่ มะเร็งตับ มะเร็งต่อมลูกหมาก มะเร็งทางเดินอาหารส่วนล่าง 
มะเร็งปอดและมะเร็งในช่องปาก ส่วนในผู้หญิงได้แก่ มะเร็งเต้านม มะเร็งทางเดินอาหารส่วนล่าง มะเร็งไทรอยด์ มะเร็ง
ปากมดลูก และมะเร็งปอด   

ซึ่งกลุ่มโรคมะเร็งที่พบบ่อยดังกล่าว รวมทั้งโรคมะเร็งอ่ืนๆ ในระยะที่ยังไม่แพร่กระจาย รังสีรักษาจะมีบทบาท
ในการรักษาเป็นทั้งการรักษาหลัก (definitive treatment) การรักษาเสริม (adjuvant treatment) และการรักษาเมื่อ
มีการกลับเป็นซ้ า (salvage treatment) และเมื่อโรคมีการแพร่กระจายแล้ว รังสีรักษาก็มีบทบาทในการรักษาแบบ
ประคับประคอง (palliative treatment) เพ่ือบรรเทาอาการของผู้ป่วย ดังนั้นรังสีรักษาจึงมีบทบาทเป็นอย่างมากใน
การดูแลรักษาผู้ป่วยมะเร็ง ทั้งเพ่ือให้ผู้ป่วยหายขาดจากโรคและบรรเทาอาการ เพ่ือให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

นอกจากนี้ ในปัจจุบันเทคโนโลยีของรังสีรักษามีการพัฒนามากขึ้น ท าให้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาโรค
ให้สูงขึ้นและช่วยลดภาวะแทรกซ้อน อย่างไรก็ตาม เครื่องฉายรังสีก็จะมีราคาที่ค่อนข้างสูงตามไปด้วย ดังนั้นการ
เลือกใช้เทคโนโลยีและทรัพยากรให้เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละราย เพ่ือให้ผลการรักษาที่ดีสุดและมีความคุ้มค่าทาง
เศรษฐกิจสูงสุด จึงเป็นการประหยัดงบประมาณของประเทศชาติ  รวมทั้งท าให้การรักษาด้วยรังสีเป็นการรักษาที่
เหมาะสมกับบริบทของประเทศและเศรษฐานะของผู้ป่วยมะเร็งในประเทศ 

กระทรวงสาธารณสุขได้จัดให้โรคมะเร็งเป็นหนึ่งใน service plan ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2558 และได้พัฒนาการ
ให้บริการด้านสาธารณสุขกระจายตามเขตสุขภาพ โดยมีเป้าหมายให้บริการผู้ป่วยได้ครอบคลุมอย่างทั่วถึง โดยเน้น
ตัวชี้วัดการเข้าถึงบริการและระยะเวลารอรับการรักษา ท าให้เกิดศูนย์รังสีรักษากระจายทั่วประเทศ และมีความต้องการ
แพทย์รังสีรักษามากขึ้น 

เพ่ือเป็นการสนองนโยบายสาธารณสุขของประเทศในด้านการป้องกันและการควบคุมโรคมะเร็งในประเทศไทย 
และเพ่ือให้มีความสมดุลกันระหว่างแพทย์รังสีรักษากับผู้ป่วยมะเร็ง  สาขาวิชารังสีรักษา ภาควิชารังสีวิทยา คณะ
แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จึงไดจ้ัดหลักสูตรการอบรมแพทย์เพ่ือเป็นแพทย์เฉพาะทางด้านรังสีรักษาและมะเร็งวิทยา
ขึ้น ภายใต้การก ากับดูแลของสมาคมรังสีรักษาและมะเร็งวิทยาแห่งประเทศไทย และราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่ง
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ประเทศไทย และได้มีการปรับปรุงหลักสูตรแพทยเฉพาะทางสาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยาอยู่เป็นประจ า เพ่ือเพ่ิมองค์
ความรู้ใหม่ และให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีที่ทันสมัย ทั้งนี้เพ่ือท าให้ผลการรักษาโรคมะเร็งในประเทศไทยดีขึ้นกว่าที่
เป็นอยู่ในปัจจุบัน 

พันธกิจ 
พันธกิจของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลคือการจัดการศึกษา เพ่ือผลิตบัณฑิตและบุคลากรทางการแพทย์

ทุกระดับ และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ท าการวิจัย สร้างบรรยากาศทางวิชาการ ให้บริการทางการแพทย์ที่มี
คุณภาพ คุณธรรม ทันสมัย ได้มาตรฐานสากล สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ และน ามาซึ่งศรัทธาและความ
นิยมสูงสุดจากประชาชน รวมทั้งชี้น าสังคมไทยในด้านสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิต 

พันธกิจของภาควิชารังสีวิทยาคือมุ่งมั่นพัฒนาพันธกิจหลักทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ การศึกษา การบริการทาง
การแพทย์และการวิจัย ให้ได้มาตรฐานสากล รวมทั้งเป็นผู้น าในด้านการพัฒนางานด้านรังสีวิทยาเพ่ือชี้น าสังคม โดย
ตั้งอยู่บนพื้นฐานของปัญหาสาธารณสุขของประเทศและได้มาตรฐานสากล 

ดังนั้นเพ่ือเป็นการตอบสนองต่อพันธกิจของคณะฯและภาควิชาฯ สาขาวิชารังสีรักษาจึงมีพันธกิจในการจัด
ฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านสาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยาคือ เพ่ือตอบสนองความต้องการของระบบสาธารณสุข
ประเทศในการผลิตแพทย์ที่มีความรู้ความช านาญในการใช้รังสีรักษาเพ่ือรักษาผู้ป่วย ด้วยวิธีการฉายรังสีเทคนิคต่างๆ
และการใส่แร่   มีความเข้าใจหลักการทางฟิสิกส์รังสี และชีววิทยารังสี สามารถเข้าใจและน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ใน
การรักษาผู้ป่วย   มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคมะเร็งและแนวทางการรักษามะเร็ง  สามารถท างานร่วมกับสหสาขา
วิชาชีพอ่ืนๆ ได้แก่ พยาบาล นักฟิสิกส์รังสี นักรังสีเทคนิค แพทย์อายุรศาสตร์โรคมะเร็ง และบุคลากรอ่ืนๆ ในการดูแล 
ให้การวินิจฉัยและรักษาผู้ป่วยอย่างมีประสิทธิภาพโดยมีผู้ป่วยเป็นศุูนย์กลาง เพ่ือพัฒนาคุณภาพและผลการดูแลรักษา
ผู้ป่วยมะเร็งในประเทศไทยให้มีดียิ่งขึ้นและได้มาตรฐานสากล รวมทั้งสามารถผลิตงานวิจัยและสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่
เป็นประโยชน์ต่อวิชาชีพในบริบทของระบบสาธารณสุขประเทศไทย  

แพทย์ประจ าบ้านที่ผ่านการฝึกอบรมควรมีเจตคติและทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ มีความเป็นแพทย์ มีความเห็นอก
เห็นใจผู้ป่วยและญาติ   มีความภูมิใจในวิชาชีพความเป็นแพทย์รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา นอกจากการเรียนรู้ทาง
วิชาการปัจจุบัน  ความรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็ง และการรักษาโรคมะเร็งมีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาอย่างรวดเร็วตลอดเวลาที่
ผ่านมา   การฝึกอบรมจะมุ่งเน้นให้แพทย์สามารถศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติมด้วยตนเอง   มีการฝึกทักษะการอ่าน 
วิเคราะห์ บทความทางวิชาการต่างๆและน ามาประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม  รวมทั้งมีการฝึกการท าวิจัย เพ่ือให้
แพทย์ที่ผ่านการฝึกอบรมสามารถต่อยอดท างานวิจัย เพ่ือประโยชน์ต่อผู้ป่วยและวิชาชีพแพทย์รังสีรักษาและมะเร็ง
วิทยาต่อไป 

 ดังนั้นนอกจากความรู้และทักษะด้านรังสีรักษาแล้ว แพทย์รังสีรักษาต้องมีความสามารถด้านอ่ืนๆที่ส าคัญ
ได้แก่ ความสามารถในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ความสามารถด้านการวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้  การสื่อสารและ
ปฏิสัมพันธ์ การท างานเป็นทีม การปฏิบัติงานแบบสหวิชาชีพ ความรู้ความเข้าใจในระบบสุขภาพของประเทศ ปรับตัว
ตามความหลากหลายทางวัฒนธรรม การบริหารจัดการ กระบวนการคุณภาพและความปลอดภัย เพ่ือให้มีการพัฒนา
วิชาชีพอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนมีความรับผิดชอบ มีจริยธรรม ทัศนคติ และเจตคติที่ดีต่อผู้ป่วย ผู้ร่วมงาน และองค์กร  
เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสังคม 
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5. ผลลัพธ์ของการฝึกอบรม/ หลักสูตร 
เมื่อสิ้นสุดการฝึกอบรมเป็นผู้มีความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขารังสีรักษาและมะเร็ง

วิทยาแล้ว ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะสามารถปฏิบัติงานทางด้านรังสีรักษาและมะเร็งวิทยาได้ด้วยตนเองอย่างมี
ประสิทธิภาพในสถาบันการศึกษาหรือสถานพยาบาลทั่วไป โดยมีความรู้ความสามารถขั้นต่ าตามสมรรถนะหลักทั้ง 6  
ด้านดังนี้ 

1. การดูแลรักษาผู้ป่วย (Patient Care) 
1) มีทักษะในการซักประวัติ ตรวจร่างกายผู้ป่วย และการรวบรวมข้อมูล ส าหรับน ามาคิด

วิเคราะห์อย่างเป็นเหตุเป็นผลเพื่อน าไปสู่การตัดสินใจให้การดูแลรักษาผู้ป่วยอย่างเหมาะสม  
2) มีความรู้และทักษะในการรักษาด้วยรังสี   การวางแผนการฉายรังสีและใส่แร่ด้วยเทคนิค

 ต่างๆ ตลอดจนน าเทคนิคทางรังสีรักษาที่ทันสมัยไปใช้ได้เหมาะสมกับผู้ป่วย 
3) เข้าใจถึงอันตรายและภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นจากการรักษารวมทั้งวิธีการป้องกัน  หรือ

แก้ไขภาวะนั้น ๆ และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการดูแลผู้ป่วย  
4) มีความรู้และทักษะในการวางแผนดูแลรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งแบบสหสาขาวิชาชีพ 
5) มีความรู้ ความเข้าใจ  และสามารถให้การรักษาอ่ืนที่ใช้ร่วมกันกับการรักษาทางรังสีรักษาเพ่ือ

เสริมผลการรักษาทางรังสีรักษา 
2. ความรู้ ความเชี่ยวชาญและความสามารถในการน าไปใช้แก้ปัญหาของผู้ป่วยและสังคมรอบด้าน 

(Medical knowledge and Skills) 
1) รู้ข้อบ่งชี้ ข้อห้าม ข้อดี ข้อเสีย และข้อจ ากัดในการให้การรักษาด้วยรังสี  เลือกวิธีการทางรังสี

รักษาต่างๆ ได้ถูกต้องเหมาะสมและมีผลแทรกซ้อนน้อยที่สุด 
2) เข้าใจวิทยาศาสตร์การแพทย์พ้ืนฐานด้านฟิสิกส์รังสี และชีวรังสี สามารถน าไปประยุกต์ใช้กับ

ผู้ป่วยได้  
3) มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับโรคมะเร็ง และโรคที่มีบทบาทของรังสีรักษาในการรักษาโรค 
4) มีทักษะในการใช้เครื่องมือทางรังสี  ทั้งการฉายรังสีในโรคต่างๆ  และการใส่แร่ในโรคที่พบ

บ่อย 
3. การเรียนรู้จากการปฏิบัติและการพัฒนาตนเอง (Practice-based Learning and Improvement) 

1) สามารถน าความรู้ที่มีไปประยุกต์ใช้ในภาคปฏิบัติได้ 
2) มีความรู้ในการท างานวิจัย และสามารถท าวิจัยที่เกี่ยวเนื่องกับงานที่ท าได้ 
3) สามารถน าความรู้ที่ ได้จากการฝึกอบรมไปพัฒนาต่อยอดในด้านองค์ความรู้ ใหม่  

ความก้าวหน้าทางวิชาการ และเทคโนโลยีทางรังสีรักษา โดยมีการทบทวนและพัฒนาความรู้
อย่างต่อเนื่อง 

4. ทักษะปฏิสัมพันธ์ และการสื่อสาร (Interpersonal and Communication Skills) 
1) มีทักษะในการสื่อสารเพ่ือให้ข้อมูลกับผู้ป่วย ญาติ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง โดยตระหนักถึง

ข้อก าหนดทางเพศ วัฒนธรรมและ ศาสนา 
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2) น าเสนอข้อมูลผู้ป่วย และอภิปรายปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ 
3) สามารถสื่อสาร  และร่วมงานกับทีมงานรังสีรักษา  ได้แก่  พยาบาล นักฟิสิกส์รั งสี 

นักรังสีเทคนิคได้  มีความเป็นผู้น า  มีความเข้าใจเพ่ือนร่วมงาน  สร้างความยอมรับจากทีมได้ 
4) สามารถสื่อสาร ปฏิสัมพนัธ์ และท างานร่วมกับสหสาขาวิชาชีพที่ร่วมในการดูแลผู้ป่วยมะเร็ง  

เข้าใจบทบาทของตนเอง และมีทักษะในการน าเสนอบทบาทที่เหมาะสม 
5. ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism) 

1) มีคุณธรรมจริยธรรมและเจตคติอันดีต่อผู้ป่วย ญาติ ผู้ร่วมงาน และเพ่ือนร่วมวิชาชีพ 
2) มีความสนใจใฝ่รู้และสามารถพัฒนาไปสู่ความเป็นผู้เรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิต (Continuous 

Professional Development) 
3) มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย  

6. การปฏิบัติงานให้เข้ากับระบบ (System-based Practice) 
1) มีความรู้เกี่ยวกับระบบสุขภาพของประเทศ 
2) มีความรู้เกี่ยวกับระบบพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผู้ป่วยมะเร็ง และการท าทะเบียนมะเร็ง 

3) เข้าใจและค านึงถึงการใช้ทรัพยากรสุขภาพอย่างเหมาะสม(Cost Consciousness 
Medicine)  

4) รักษาผู้ป่วยให้เข้ากับบริบทของการบริการสาธารณสุขได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ 
 

6. แผนการฝึกอบรม/ หลักสูตร 
6.1 วิธีการฝึกอบรม  

1. การบรรยาย 
1) การบรรยายรวมของรังสีวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย  รายวิชา Medical 

Radiation Physics (ภาคผนวกที่ 1), Radiobiology (ภาคผนวกที่ 2)  และ
รายวิชาการบูรณาการทั่วไป (ภาคผนวกท่ี 3) 

2) การบรรยายรวมของสมาคมรังสีรักษาและมะเร็งวิทยาแห่งประเทศไทย  ผ่านการ
ประชุมวิชาการกลางปี การประชุมวิชาการประจ าปีและการอบรม Refresher 
course (ภาคผนวกที ่4) 

3) การบรรยายส าหรับแพทย์ประจ าบ้านชั้นปีที่ 1 ในรายวิชาศรรส 521 ความรู้พ้ืนฐาน
ทางรังสีรักษาและมะเร็งวิทยา (ภาคผนวกท่ี 5) 

4) การบรรยายส าหรับแพทย์ประจ าบ้านชั้นปีที่ 1 ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
ชั้นสูงสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (ภาคผนวกที ่6) 
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2. การเข้าร่วม น าเสนอ ร่วมอภิปรายและเขียน reflection ใน Journal Club, Grand round, 
IMRT conference, Peer Review, Topic presentation, Multidisciplinary tumor 
conference และ Tumor clinic (ภาคผนวกท่ี 7) 

3. การฝึกปฏิบัติ 
1) หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกและหอผู้ป่วยใน 
2) Brachytherapy unit 
3) Radiotherapy Planning and Treatment Section  

1. Medical Physics 
2. Teletherapy 

4. การศึกษาด้วยตนเอง 
1) การเข้าร่วมประชุมวิชาการทางรังสีรักษาและมะเร็งวิทยา เช่นการประชุมประจ าปี

ของสมาคมรังสีรักษาและมะเร็งวิทยาแห่งประเทศไทยที่มุ่งเน้นความรู้ใหม่ๆที่
เกี่ยวข้องกับแพทย์รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา   และการประชุมกลางปีของสมาคม
รังสีรักษาและมะเร็งวิทยาแห่งประเทศไทย ที่มุ่งเน้นการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับ
เทคโนโลยีทางรังสีรักษาและสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยเป็นการประชุมพัฒนาและเป็น
การเรยีนรู้ร่วมกันกับนักฟิสิกส์รังสี นักรังสีเทคนิคและพยาบาลรังสีรักษา 

2) การศึกษาด้วยตนเองจากสื่อต่างๆ 
      

 ทั้งนี้ รายละเอียดวิธีการฝึกอบรมและแนวทางการประเมินผลการฝึกอบรมตามผลลัพธ์ที่พึง
ประสงคจ์ะแสดงในภาคผนวกท่ี 8 และหลักเกณฑ์/วิธีการประเมินผลการฝึกอบรมเพ่ือพิจารณาเลื่อน
ชั้นปี/ส่งสอบบอร์ดจะแสดงในภาคผนวกท่ี 9 

  
6.2 เนื้อหาการฝึกอบรม จะครอบคลุมเนื้อหาดังต่อไปนี้  

รังสีรักษา (Radiation Oncology) 
1. ความรู้ 

1) ความรู้พื้นทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
1.1 กายวิภาคศาสตร์พ้ืนฐานและประยุกต์ 

-   มีความรู้ทางกายวิภาคศาสตร์ของอวัยวะต่างๆในร่างกายและ
สื่อสารได้ถูกต้อง ทราบถึงความสัมพันธ์ของอวัยวะต่างๆ กับ
อวัยวะใกล้เคียงในทุกระดับของร่างกาย 

-  สามารถบ่งบอกถึงความผิดปกติที่ตรวจพบจากการตรวจร่างกาย
และการตรวจทางรังสีและการวินิจฉัยอ่ืนๆได้ 
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1.2 สรีรวิทยา 
- มีความรู้ทางด้านสรีรวิทยาของอวัยวะต่างๆของร่างกาย 
  และเข้าใจการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาเมื่อเกิดพยาธิสภาพ 

1.3 พยาธิวิทยา  
-  มีความรู้ความเข้าใจหลักการเกี่ยวกับวิธีการเตรียมชิ้นเนื้อ 
   การอ่านชิ้นเนื้อ และการรายงานผลชิ้นเนื้อ 

1.4 เภสัชวิทยา 
-  มีความรู้พ้ืนฐานด้านเภสัชวิทยาเก่ียวกับยาที่ใช้รักษา 
  โรคมะเร็ง และยาอ่ืนๆที่ใช้ในการรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็ง 

1.5 การแพทย์ทางคลินิก 
- มีความรู้และเข้าใจในวิชาแพทย์ทางคลินิกแขนงอ่ืนที่ 
   เกี่ยวข้องกับผู้ป่วยมะเร็งได้แก่อายุรศาสตร์ ศัลยศาสตร์  
   สูตินรีเวชศาสตร์ กุมารเวชศาสตร์ และจักษุ โสต นาสิก  
   ลาริงซ ์เวชศาสตร์ชุมชน และอ่ืนๆ 

2)    ความรู้ทางฟิสิกส์ (Medical Radiation Physics) และชีวรังสี (Radiobiology)  
3)    ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโรคมะเร็ง (Clinical Oncology)  
4)    ความรู้เกี่ยวกบัรังสีรักษาในโรคมะเร็ง (Clinical Radiation Oncology)  

 
 2.   ความสามารถปฏิบัติงานทางด้านรังสีรักษา 

 1) สามารถซักประวัติและตรวจร่างกายผู้ป่วยมะเร็ง  รวมทั้งส่งตรวจเพิ่มเติมได้อย่าง
เหมาะสม 

2) สามารถสรุปและแปลผลจากข้อมูลที่ได้รับ เพ่ือตัดสินใจให้การรักษาด้วยรังสีตามข้อ
บ่งชี้ได้อย่างถูกต้อง 

3) สามารถก าหนดขอบเขตการรักษาด้วยรังสีและวางแผนการรักษาด้วยรังสีได้อย่าง
ถูกต้อง 

4) สามารถบันทึกเวชระเบียนและประวัติการรักษาด้วยรังสีได้อย่างถูกต้องครบถ้วน
และเป็นระเบียบ  

5) สามารถท าหัตถการทางรังสีรักษา เช่น การใส่แร่เพ่ือรักษามะเร็งปากมดลูกและ 
มะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก  

6) สามารถให้ค าแนะน าทางรังสีรักษาแก่แพทย์ทั่วไปและบุคลากรทางการแพทย์   
7) สามารถให้ค าปรึกษาและค าแนะน าเก่ียวกับโรคมะเร็ง หลักการรักษาโรคมะเร็ง การ

รักษาโรคมะเร็งด้วยรังสี ผลการรักษาและผลข้างเคียงจากการรักษาด้วยรังสี รวมทั้ง
การดูแลและการปฏิบัติตัวให้กับผู้ป่วยและญาติได้อย่างเหมาะสม 
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8) สามารถประเมินและติดตามผลการรักษาด้วยรังสีได้อย่างเหมาะสม  
9) สามารถให้การรักษาเมื่อเกิดการกลับเป็นซ้ าของโรคได้ 
10) สามารถป้องกันและรักษาผลข้างเคียงจากการรักษาด้วยรังสีได้ 
11) สามารถส่งต่อผู้ป่วยมะเร็งเพ่ือการรักษาเพ่ิมเติมได้อย่างเหมาะสม 
12) สามารถจัดการขั้นต้นในการค้นหา ตรวจสอบและป้องกันอันตรายจากรังสี รวมทั้ง

สามารถจัดการป้องกันสารกัมมันตรังสีที่เหลือใช้จากผู้ป่วยได้อย่างเหมาะสม 
 

3. ทักษะและหัตถการทางด้านรังสีรักษา 
1) 2D Conventional Radiotherapy อย่างน้อย 50 ราย/หลักสูตร  
2) 3D Conformal Radiotherapy อย่างน้อย 200 ราย/หลักสูตร 
3) IMRT/VMAT อย่างน้อย 50 ราย/หลักสูตร 
4) Image verification  อย่างน้อย 50 ราย/หลักสูตร  
5) Intracavitary Brachytherapy (2D/3D) อย่างน้อย 50 ราย/หลักสูตร 
6) Interstitial Brachyherapy ในมะเร็งนริเวชและโรคอ่ืน มีส่วนร่วมสังเกตการณ์หรือ

ท าเอง อย่างน้อย 10 ราย/หลักสูตร  
7) Interstitial Brachyherapy ในมะเร็งต่อมลูกหมาก มีส่วนร่วมสังเกตการณ์อย่าง

น้อย 1 ราย/หลักสูตร 
8) TBI/TMI มีส่วนร่วมสังเกตการณ์ หรือ เรียนรู้จากแผนการรักษาในผู้ป่วยรายที่ได้รับ

การรักษาไปแล้ว อย่างน้อย 1 ราย/หลักสูตร 
9) SRS, SRT, SBRT มีส่วนร่วมในการสังเกตการณ์หรือวางแผนการรักษา อย่างน้อย 

10 ราย/หลักสูตร 
10) IORT/TSEI/TLI มีส่วนร่วมในการสังเกตการณ์ อย่างน้อย 2 ราย/หลักสูตร 
11) Counselling/Truth telling  อย่างน้อย 2 ราย/หลักสูตร 
12) Radiotherapy consent อย่างน้อย 2 ราย/หลักสูตร 

 
4. ความรู้ทางฟิสิกส์ (Medical Radiation Physics) และชีวรังสี (Radiobiology) 

1) Radiation Dosage and Units มีความรู้เกี่ยวกับหลักการ ชื่อและค่าของหน่วย
ต่างๆที่ใช้ในการก าหนดขนาดรังสี การค านวณขนาดรังสี รวมทั้งสามารถใช้สูตร
ค านวณ แบบฟอร์มและตารางค่าต่างๆที่เก่ียวข้องได้อย่างถูกต้อง 
1.1 Units of radiation dosage 
1.2 Factors affecting intensity of radiation 
1.3 KV, mA, distance, filtration, time 



หลกัสูตรการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้น เพื่อวฒิุบตัรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา   
สาขาวิชารังสีรักษา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2561 

11 
 

1.4 Dosage in radiotherapy, exposure dose or air dose, skin dose, 
factor influencing the percentage of backscatter tissue or 
tumor dose 

1.5 Absorbed dose 
1.6 Percentage depth dose 
1.7 Factors affecting the percentage depth dose 
1.8 Exit dose 
1.9 Integral dose 
1.10 Isodose Chart 
1.11 Biological dosage 

2) Radiation Therapy Equipment มีความรู้เกี่ยวกับเครื่องก าเนิดรังสี เครื่องฉาย
รังสีและเครื่องมือต่างๆทีใ่ช้ในรังสีรักษาอย่างละเอียด รวมทั้งสารกัมมันตรังสีที่
น ามาใช้ในทางการแพทย์  
2.1     Simulation  

     -  Conventional simulator 
 -  CT simulator 
 -  MR simulator 
 -  Respiratory monitor devices 

2.2     Teletherapy มีความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือต่างๆในทางรังสีรักษา ทั้งจาก 
Generator และ Radioisotope ทราบกลไกการท างาน การให้ก าเนิดรังสี 
ส่วนประกอบต่างๆและคุณสมบัติในการใช้งาน ได้แก่  

 -  Superficial radiation , Orthovoltage radiation  
 -  Megavoltage X-ray ได้แก ่Co-60 Teletherapy unit,   
    Linear accelerator  
 -  Particle beam therapy เช่น Electron, Neutron ,    
    Proton และ Heavy ion therapy อ่ืนๆ 

2.3     Brachytherapy มีความรู้เกี่ยวกับต้นก าเนิดรังสีชนิด 
 -  High Dose Rate (HDR) Source 
 -  Medium Dose Rate (MDR) Source 
 -  Low Dose Rate (LDR) Source 

มีความรู้เกี่ยวกับชนิดของ Brachythrerapy ทราบข้อบ่งชี้ ข้อดี ข้อเสีย 
วิธีการใช้เครื่องมือแต่ละชนิด วิธีการค านวณปริมาณรังสี และผลข้างเคียง
จากการรักษา ได้แก่ 
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 1.  Surface mould  
 2.  Intracavitary/Intraluminal Brachytherapy 
 3.  Interstitial Brachytherapy  

2.4      เครื่องประกอบการฉายรังสีชนิดต่างๆ ได้แก่ 
 -  Collimators (Fixed/Movable) 
 -  Beam direction pointer 
 -  Front and back pointer 
 -  Pin and arc 
 -  Isocentric beam 
 -  Immobilization devices 
 -  Beam modification เช่น  

 -  Shielding 
 -  Beam Flattening 
 -  Tissue Compensator, Electronic Tissue    
    Compensator 

 -  Wedge Filter - Wedge Angle, Hinge Angle, 
Dynamic Wedge 

 -  Multileaf collimator  
 -  Tissue equivalent material (bolus) 

3) Radiation Techniques 
3.1     Simulation 
 3.1.1  Conventional simulation  

      -  Positioning, Immobilization 
      -  Treatment field, size, beam geometry 
      -  SSD/SAD technique 

 3.1.2  CT simulation 
      -  Positioning, Immobilization 

                 -  Motion management เช่น respiration, bowel, and 
bladder เป็นต้น 

      -  Contrast media 
      -  Image acquisition and evaluation  

 3.1.3  MR simulation 
      -  Image acquisition and evaluation 
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      -  Contrast media 
 3.1.4  PET/CT simulation 
3.2  Treatment planning for teletherapy 

    -  Treatment field, size, shape 
    -  Measurement of field size in various shapes 
    -  Effect of body inhomogeneity, lung, bone, soft 
       tissue                             
    -  2D Conventional treatment planning 
    -  3D Conformal treatment planning 
    -  Forward/Inverse planning 
    -  IMRT/VMAT treatment planning 
    -  SRS, SRT, SBRT treatment planning 
    -  IORT treatment planning 

3.3   Treatment planning for brachytherapy 
                                           -  2D brachytherapy 
                                           -  3D image-guided brachytherapy 

3.4   Dose calculation for treatment 
    -  Treatment, dose calculation and output 
       measurement 
    -  Isodose distribution curve 
    -  The production chart for treatment planning 
    -  Complete isodose chart for treatment planning 
    -  Dose Volume Histogram 

3.5   Calibration and acceptance test 
-  Commissioning test, initial mechanical test, further 

mechanical tests, radiation protection 
    -  Radiation tests – Pin hole pictures, HVL and 
       trimmer problems,  alignment of light and 
       radiation beams 
    -  Output calibration 
    -  Periodic checks 

3.6    Treatment Verification  
    -  Portal Film Verification 
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    -  EPID (Electronic Portal Imaging)   
    -  KV/MV CT 
    -  KV X-ray Verification 
    -  Optical guidance technology 
    -  etc. 

 
5.  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโรคมะเร็ง (Clinical Oncology) 

1) Definition 
2) Epidemiology 
3) Etiology and Risk factors 
4) Screening and Prevention 
5) Anatomy, Pattern of spread and Natural history 
6) Clinical presentation, Sign and Symptoms   
7) Staging 
8) Pathology, Grading/Classification and Molecular Biology  
9) Prognosis 
10) Patient Evaluation 
11) Investigation 
12) Treatment Modalities 
13) Outcomes of treatment  
14) Treatment complication – acute and late and Management  
15) Evaluation of treatment response and Follow-up 
16) Treatment of recurrenct disease  
17) Palliative care 

 
6.     ความรู้เกี่ยวกับรังสีรักษาในโรคมะเร็ง (Clinical Radiation Oncology) 

1)  Principles of radiation therapy 
   -  Radiosensitivity of tumor and classification   

   -  Factor effecting radiosensitivity - cell type, differentiation, size of 
tumor, tumor bed, nutrition, oxygen, time dose volume 
relationship, RBE, LET, OER 

   -  Aim of treatment and indication - curative, palliative,   
      preoperative, postoperative, intraoperative radiotherapy 
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   -  Factors effecting treatment - cell type, stage of the disease,  
         general condition of the patient  
   -  Tissue tolerance, criticality of tolerance  
    -  Possible complication and sequelae, prevention of sequelae 

    -  Expected end result and method to improve the end result 
2)  Treatment planning for cancer 

    - Imaging and target volume 
     - Imaging modalities, procedures and technology  
     - Disease oriented imaging  
     - Image handling in radiotherapy  
     - Target volume determination in clinical practice  
     - GTV, CTV, ITV, PTV and relevant ICRU recommendations 
     - Developments in imaging  

   -  Use of Simulators 
   -  Determination of beam quality  
   -  Radiation beam arrangement, determination of field sizes 
     -  Conventional fractionation and altered fractionation schedules 

-  2D Conventional Radiotherapy, 3D Conformal Radiotherapy and  
IMRT/VMAT 

    -  Stereotactic radiosurgery and radiotherapy 
   -  Intraoperative radiotherapy 
   -  Total body irradiation, Hemi body irradiation 
   -  Choice and method of treatment techniques 

3)   Radiation therapy for cancer of specific organs 
   6.3.1 Skin cancer 

   -  Basal cell carcinoma 
-  Squamous cell carcinoma 

   -  Malignant melanoma 
    6.3.2 Gastrointestinal tract malignancy 

   - Esophagus 
   - Colon, rectum and anus 
   - Stomach  
   - Hepatobiliary tract 
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- Pancreas 
   6.3.3 Head and neck cancer 
           - Oral cavity : lip, buccal mucosa, tongue, floor of mouth,  

       gum, hard palate 
           - Oropharynx : soft palate, tonsil, base of tongue 
           - Nasopharynx 
           - Hypopharynx : pyriform sinus, post cricoid, posterior  

       pharyngeal wall 
           - Larynx: supraglottic, glottic, subglottic 
           - Salivary gland 
           - Sinonasal cavity 
           - Thyroid  
    - Ear 
           - Unknown head and neck primary site 

- Management of the neck 
   6.3.4 Eye and orbital tumor  
           - Lid and conjunctiva 
           - Intraocular  

- Lacrimal gland  
           - Retinoblastoma 
           - Melanoma 
    - Lymphoma 
    - Graves' Ophthalmopathy 
   6.3.5 Thoracic tumor 

            - Lung  
                        - Mediastinum 
                        - Thymoma 
     - Mesothelioma 

   6.3.6 Breast cancer 
   6.3.7 Endocrine tumor 

    - Thyroid  
   - Adrenal gland  

   6.3.8 Gynecologic malignancy 
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   - Cervix 
   - Endometrium 
   - Ovary, fallopian tube 
   - Vagina 
   - Vulva 

   6.3.9 Genitourinary malignancy 
   - Testis and penis 
   - Kidney and ureter 
   - Bladder and urethra 
   - Prostate 

                  6.3.10 Bone and soft tissue tumor 
          - Soft tissue sarcoma  

- Osteosarcoma, Chondrosarcama, Fibrosarcoma 
          - Multiple myeloma, plasmacytoma 
          - Ewing’s sarcoma 
          - Giant cell tumor 
          - Metastatic bone tumor 
   6.3.11 Central nervous system tumor (adult and pedriatric) 
       - Glioma 

   - Meningiomas  
   - Pituitary adenoma 
    - Acoustic neuroma 
   - Arteriovenous malformation 
   - Craniopharyngioma 
   - Ependymoma 

- Medulloblastoma 
          - Pineal tumor 
     - Brain metastasis  
     - Spinal cord tumor 

      6.3.12  Hematologic malignancy 
     - Hodgkin lymphoma 

- Non Hodgkin lymphoma 
- Multiple myeloma, plasmacytoma 
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          - Leukemia 
          - Polycythemia vera 
     - Extramedullary hematopoietic 

   6.3.13  Pediatric tumor  
          - Neuroblastoma 

          - Wilms’ tumor 
     - Rhabdomyosarcoma 
          - Germ cell tumor 
          - Retinoblastoma 

    6.3.14  Other benign tumor and rare disease 
     - Keloid 
     - Desmoid fibromatosis 
     - Heterotopic Ossification 
      - Chordomas 
                 - Hemangioma, Hemangiopericytoma, Hemangioblastoma 
                 - Glomus Tumor/Chemodectoma  
     - Juvenile Nasopharyngeal Angiofibroma 

4)  Management of metastatic disease and palliative care 
     5)  Palliative Radiotherapy  
     6)  Emergency Radiotherapy 

  -  Spinal cord compression 
  -  Bleeding tumor 
  -  Superior vena cava obstruction 
  -  Brain metastasis 

   7)  Chemotherapy, hormone therapy, targeted therapy, immunotherapy with 
radiation therapy 

  -  Mechanism of action 
  -  Route of Administration 
   - Principles of treatment 
   -  Neoadjuvant 
   -  Concurrent  
   -  Adjuvant  

     8)   Radiation modifiers, Radiosensitizer, Radioprotector 
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     9)   Hyperthermia, Hyperbaric oxygen therapy 
 

7.    ความรู้อ่ืนๆที่เกี่ยวข้องกับรังสีรักษาและการรักษาโรคมะเร็ง  
 1)  Alternative medicine 
 2)  Cancer-related rational drug uses 

3) Cancer registry 
4) National service profile: Cancer  and  referral system 
5)  การบูรณาการทั่วไปทางรังสี 
 

  8.   ความรู้และทักษะทั่วไปส าหรับแพทย์ 
   1) จรรยาบรรณทางการแพทย์  
    -  ความสัมพันธ์ระหว่างแพทย์กับผู้ป่วย การรักษาความลับของผู้ป่วย  การ 
       อนุญาตหรือยินยอมรับการตรวจรักษา การรักษาผู้ป่วยระยะสุดท้ายของชีวิต 
    -  การปฏิบัติต่อเพ่ือนร่วมวิชาชีพและสังคมโดยส่วนรวม ได้แก่ การรายงาน 
       แพทย์ที่บกพร่องต่อหน้าที่ การประชุมทบทวนผลการรักษาเพ่ือพิจารณา 
       ปรับปรุงวิธีการรักษาอย่างต่อเนื่อง ข้อขัดแย้งในเรื่องผลประโยชน์ที่อาจ 
       เกิดข้ึนจากการประกอบวิชาชีพเวชกรรม การใช้ทรัพยากรทางการแพทย์ 
       อย่างคุ้มค่า และ ข้อพิจารณาด้านจริยธรรมในการท างานทางการแพทย์ 

2) Clinical Teaching Skills 
3) Communication Skills 
4) การประเมินคุณภาพ การปรับปรุงคุณภาพ การป้องกันความเสี่ยง และความคุ้มค่า

ของการรักษาพยาบาล 
5) การบริหารงานการรักษาพยาบาล 
6)  การศึกษาเพ่ิมเติมด้วยตนเอง 

    -  ทักษะและวิธีการในการค้นหาข้อมูลต่างๆ ทางวิชาการ (medical   
       literature)  
    -  การประเมินการศึกษาวิจัย การออกแบบการวิจัย และการใช้วิจารณญาณใน 
       การยอมรับผลการศึกษาวิจัยต่างๆ 
    -  การตัดสินใจในข้อมูลต่างๆ ทางการแพทย ์และการน ามาปฏิบัติในงานดูแล 
       ผู้ป่วย 
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Entrustable professional activities (ภาคผนวกท่ี 10) 
 หลักสูตรก าหนด Entrustable professional activities (EPA) จ านวน 22 รายการดังนี้   

1. การดูแลรักษาผู้ป่วย: เนื้องอกสมองในผู้ใหญ่  (Central nervous System (CNS) tumour) 
2. การดูแลรักษาผู้ป่วย: มะเร็งศีรษะและล าคอ (Head and Neck cancer) 
3. การดูแลรักษาผู้ป่วย: มะเร็งเต้านม (Breast cancer) 
4. การดูแลรักษาผู้ป่วย: มะเร็งปอด (Lung cancer) 
5. การดูแลรักษาผู้ป่วย: มะเร็งระบบทางเดินอาหาร (Gastrointestinal (GI) cancer) 
6. การดูแลรักษาผู้ป่วย: มะเร็งระบบทางเดินปัสสาวะ (Genitourinary (GU) cancer) 
7. การดูแลรักษาผู้ป่วย: มะเร็งระบบสืบพันธุ์สตรี (Gynecologic (GYN) malignancy) 
8. การดูแลรักษาผู้ป่วย: มะเร็งระบบเม็ดเลือด (Hematologic malignancy) 
9. การดูแลรักษาผู้ป่วย: มะเร็งกระดูกและเนื้อเยื่ออ่อน (Bone and soft tissue tumour) 
10. การดูแลรักษาผู้ป่วย: มะเร็งในเด็ก (Pediatric tumour) 
11. การดูแลรักษาผู้ป่วย: การดูแลแบบประคับประคอง (Palliative care for cancer patients) 
12. การดูแลรักษาผู้ป่วย: โรคเนื้องอกท่ีไม่ใช่มะเร็ง (Benign tumour) 
13. การดูแลรักษาผู้ป่วย: การใส่แร ่(Brachytherapy) 
14. การดูแลรักษาผู้ป่วย: Stereotactic Radiation Treatment; Stereotoactic Radiosurgery (SRS)/ 

Stereotactic Radiotherapy(SRT)/ Stereotactic Body Radiotherapy(SBRT) 
15. ความรู้ ความเชู่ยวชาญและความสามารถในการน าไปใช้แก้ปัญหาของผู้ป่วยและสังคมรอบด้าน : 

Medical Radiation Physics 
16. ความรู้ ความเชู่ยวชาญและความสามารถในการน าไปใช้แก้ปัญหาของผู้ป่วยและสังคมรอบด้าน : 

Radiobiology and Cancer Biology 
17. การเรียนรู้จากการปฏิบัติและการพัฒนาตนเอง : มีความสามารถในการพัฒนาการเรียนรู้    พัฒนา

ความสามารถในการประยุกตน์ าข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่มีหลักฐานมาแก้ปัญหาในการดูแลผู้ป่วย 
18. ทักษะปฏิสัมพันธ์ และการสื่อสาร: ต่อผู้ป่วยและญาติ 
19. ทักษะปฏิสัมพันธ์ และการสื่อสาร: ต่อผู้ร่วมงานร่วมสาขาวิชาชีพ (ฟิสิกส์, นักรังสีการแพทย์, 

พยาบาล, คนงาน และเจ้าหน้าที่อ่ืนๆ)/ ต่อผู้ร่วมงานในสาขาอ่ืนๆที่ร่วมกันรักษาผู้ป่วย 
20. ความเป็นมืออาชีพ: คุณธรรม จริยธรรม และเจตคติอันดีต่อผู้ป่วย ญาติ ผู้ร่วมงาน เพ่ือนร่วมวิชาชีพ 

และชุมชน 
21. การปฏิบัติงานให้เข้ากับระบบ: ตระหนักถึงภาระค่าใช้จ่าย การวิเคราะห์ประโยชน์และความเสี่ยง ทั้ง

ในระดับผู้ป่วยเฉพาะรายและ/หรือประชากรอย่างเหมาะสม 
22. การปฏิบัติงานให้เข้ากับระบบ: ท างานแบบสหวิชาชีพเพ่ือเป้าหมายความปลอดภัยของผู้ป่วย 

สนับสนุนและพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วยอย่างเหมาะสม มีส่วนร่วมในการบ่งชี้ข้อบกพร่องของ
ระบบสาธารณสุขและน าเสนอวิธีแก้ไข 
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รังสีวินิจฉัย (Diagnostic Radiology) 
1) Basic knowledge of radiography, ultrasonography, computed tomography, 

magnetic resonance imaging. 
2) Normal anatomy and lesion in diagnostic image  
3) Principle of treatment by interventional radiology.  
4) Management of complication from diagnostic imaging and interventional 

radiology, and safety in using contrast medium 
5) Principle of diagnostic imaging in neurological system, indication 

contraindication, limitation, complication and basic interpretation in diagnostic 
imaging in neurological system 

6) Principle of diagnostic imaging in chest, indication, contraindication, limitation, 
complication, basic interpretation in diagnostic imaging in chest 

7) Principle of diagnostic imaging in gastrointestinal and hepatobiliary system, 
indication, contraindication, limitation, complication, basic interpretation in 
diagnostic imaging in gastrointestinal and hepatobiliary system 

8) Principle of diagnostic imaging in genitourinary system, indication, 
contraindication, limitation, complication, basic interpretation in diagnostic 
imaging in genitourinary system 

9) Principle of diagnostic imaging in musculoskeletal system, indication, 
contraindication, limitation, complication, basic interpretation in diagnostic 
imaging in musculoskeletal system 

10) Principle of diagnostic imaging in mammography and ultrasound for breast 
imaging, indication, contraindication, limitation, complication, basic 
interpretation in diagnostic imaging in musculoskeletal system 

 
  เวชศาสตร์นิวเคลียร์ (Nuclear Medicine) 

1) Basic knowledge in nuclear medicine, physics, chemistry, biochemistry, biology, 
radiation protection, computer, nuclear medicine instrumentation and image 
processing, radiopharmaceuticals used for diagnosis and treatment, imaging and 
interpretation, radionuclide non-imaging studies, radioactive iodine therapy for 
hyperthyroidism and thyroid cancer, with professional standard and ethical 
concerns 
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2) Basic clinical skill in investigation and interpretation of images in nuclear 
medicine and thyroid function tests, patient care in patients with hyperthyroid 
and thyroid cancer treated with radioactive iodine, radiation protection 

 
  อายุรศาสตร์โรคมะเร็ง (Medical Oncology) 

1) Principle of chemotherapy, hormone therapy, targeted therapy, immunotherapy  
2) Mechanism of action 
3) Route of Administration 
4) Principles of treatment and indication 

1. Neoadjuvant 
2. Concurrent  
3. Adjuvant  

5) Complication of chemotherapy, hormone therapy, targeted therapy and 
immunotherapy  

6) Management of complication from chemotherapy, hormone therapy, targeted 
therapy and immunotherapy  
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6.3 การท าวิจัย 
 หลักสูตรก าหนดให้แพทย์ประจ าบ้านต้องท างานวิจัยจ านวน 1 เรื่อง และน าเสนอต่อ
อนุกรรมการสอบบอร์ด โดยมีจุดประสงค์เพ่ือให้แพทย์ประจ าบ้าน 

1)  มีความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับระบาดวิทยาคลินิกและระเบียบวิธีการท าวิจัยทางการแพทย์  
2)   สามารถท างานวิจัย และน าเสนอผลงานวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3)   สามารถวิเคราะห์ผลงานวิจัยและน าหลักฐานเชิงประจักษ์ไปประยุกต์ใช้ได้  

 
  วิธีการท างานวิจัย  

1. แพทย์ประจ าบ้านชั้นปีที่ 1  จะต้องมอีาจารย์ที่ปรึกษาผู้ควบคุมงานวิจัยอย่างน้อย 1 คน ภายใน
เดือนที ่6 ของการฝึกอบรม และจะต้องก าหนดหัวข้องานวิจัยร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษาให้เสร็จสิ้น
ภายในเดือนที่ 12 ของการฝึกอบรม  

2. แพทย์ประจ าบ้านชั้นปีที่ 2 จะต้องน าเสนอหัวข้องานวิจัย ระเบียบวิธีวิจัย  สถิติที่ใช้ในงานวิจัย  
ตารางการเก็บข้อมูล  ก าหนดระยะเวลาในการท างานวิจัย และประโยชน์ที่จะได้รับจากการวิจัย 
ต่อที่ประชุมคณาจารย์สาขาวิชาฯภายในเดือนที ่15 ของการฝึกอบรม และน าเสนอต่อ
อนุกรรมการสอบบอร์ดของสมาคมรังสีรักษาและมะเร็งวิทยาแห่งประเทศไทย (ประมาณเดือนที ่
15-16 ของการฝึกอบรม)  

3. แพทย์ประจ าบ้านชั้นปีที่ 2 ต้องน าเสนอร่างงานวิจัยต่อคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนให้
เสร็จสิ้นภายในเดือนที ่18 ของการฝึกอบรม 

4. แพทย์ประจ าบ้านเริ่มด าเนินงานวิจัยภายหลังได้รับการรับรองโดยคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย
ในคน 

5. แพทย์ประจ าบ้านชั้นปีที่ 3 จะต้องน าเสนอผลงานวิจัยต่อที่ประชุมคณาจารย์สาขาวิชาฯเป็นระยะ 
ในช่วงระหว่างเดือนที ่29-33 ของการฝึกอบรม เพ่ือรับฟังข้อเสนอแนะและด าเนินการปรับปรุง
แก้ไข 

6. แพทย์ประจ าบ้านชั้นปีที่ 3 จะต้องส่งเอกสารผลงานวิจัยให้แก่อนุกรรมการสอบบอร์ดของสมาคม
รังสีรักษาและมะเร็งวิทยาแห่งประเทศไทย ประมาณเดือนที่ 32 ของการฝึกอบรม 

7. แพทย์ประจ าบ้านชั้นปีที่ 3 จะต้องน าเสนอผลงานวิจัยต่ออนุกรรมการสอบบอร์ดของสมาคมรังสี
รกัษาและมะเร็งวิทยาแห่งประเทศไทย ประมาณเดือนที่ 33 ของการฝึกอบรม โดยมีการก าหนด
เกณฑ์ผ่านที ่60% และเป็นส่วนหนึ่งในการสอบเพ่ือวุฒิบัตรรังสีรักษา  

 
 การรับรองคุณวุฒิหรือวุฒิการศึกษา วุฒิบัตร (วว.) สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา ให ้
“เทียบเท่าปริญญาเอก” 

การรับรองคุณวุฒิหรือวุฒิการศึกษา วุฒิบัตร (วว.) สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา ให้ 
“เทียบเท่าปริญญาเอก” ถือเป็นสิทธิส่วนบุคคลและให้เป็นไปตามความสมัครใจของแพทย์ประจ าบ้าน
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แต่ละราย โดยแพทย์ประจ าบ้านที่จะขอรับการรับรองวุฒิบัตรให้เทียบเท่าปริญญาเอก จะต้องมี
ผลงานทางวิชาการเผยแพร่ในวารสารระดับชาติ/นานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ หรือเป็นบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารที่ถูกคัดเลือกให้อยู่ใน PubMed, Scopus, Web of 
Science หรือ Google Scholar หรือในวารสารนานาชาติที่ใช้ภาษาอังกฤษในบทความหรือใน
บทคัดย่อและมีการตีพิมพ์วารสารฉบับนี้มามากกว่า 10 ปี (วารสารเริ่มตีพิมพ์ครั้งแรกในปี พ.ศ. 2550 
หรือ ค.ศ.2007) เมือ่ได้รับการตีพิมพ์แล้วแพทย์ต้องน าเสนอเรื่องต่อ แพทยสภาและราชวิทยาลัยเพ่ือ
พิจารณาคุณภาพงานวิจัยต่อไป 

 
หมายเหตุ ในกรณีที่ วว. ได้รับการรับรองว่า “เทียบเท่าปรญิญาเอก”  ไมไ่ด้หมายความถึงวุฒิปรญิญาเอกจริงและ
ห้ามใช้ค าว่า Ph.D. หรือ ปร.ด. ท้ายช่ือในคุณวุฒ ิหรือวุฒิการศึกษา และห้ามเขยีนค าว่า ดร. น าหน้าช่ือตนเอง แต่
สถาบันการศึกษาสามารถใช้ วว. ที ่ “เทียบเท่าปริญญาเอก” นี ้ มาใช้แต่งตั้งเป็นอาจารย์ประจ าหลกัสูตรการศึกษา 
อาจารย์รับผิดชอบหลักสตูรการศกึษา อาจารย์ผู้ควบคมุวิทยานิพนธ ์ หรือเป็นวุฒิการศึกษาประจ าสถานศึกษาได้
เทยีบเท่ากับอาจารย์ที่จบปรญิญาเอก ดังนั้น วุฒิบัตรฯ หรือ หนังสืออนุมัติฯทีไ่ด้รับการรับรองวุฒิการศึกษานี ้
อาจจะมีค าว่า “เทียบเท่าปรญิญาเอก” ต่อท้ายได้เท่านั้น 

 
   6.4  จ านวนปีการฝึกอบรม 

 หลักสูตรการฝึกอบรมมีระยะเวลาอย่างน้อย 3 ปี (36 เดือน) โดยมีการจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดดังนี้ 

         การฝึกอบรมปีที ่1 : 
- ฝึกอบรมในสาขาวิชารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา เป็นระยะเวลา  6 เดือน 
- ฝึกอบรมในสาขาวิชารงัสีวินิจฉัย เป็นระยะเวลา 4 เดือน (CT, MRI, US, Mammography) 
- ฝึกอบรมในสาขาวิชาเวชศาสตร์นิวเคลียร์ เป็นระยะเวลา 2 เดือน  (Thyroid clinic, Nuclear 

imaging, PET/CT) 
- การบรรยายรวมรายวิชา Medical Radiation Physics, Radiobiology และการบูรณาการ

ทั่วไป 
   การฝึกอบรมปีที ่2 : 

- ฝึกอบรมในสาขาวิชารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา เป็นระยะเวลา  10 เดือน 
- ฝึกอบรมในสาขาวิชาพยาธิวิทยา เป็นระยะเวลา 2 สัปดาห์ 
- ฝึกอบรมในสาขาวิชารังสีรักษาและมะเร็งวิทยาที่สถาบันอ่ืนระยะเวลา 1 เดือน โดยสามารถ

เลือกได้ทั้งสถาบันในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งสามารถออกหนังสือรับรองการฝึกอบรมให้ได ้
ทั้งนี ้จะต้องฝึกอบรมในสถาบันระดับภูมิภาคท่ีไม่ใช่สถาบันฝึกอบรมร่วมด้วย อย่างน้อย 1 
สัปดาห์ 
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- ฝึกอบรมในสาขาวิชาเลือก เป็นระยะเวลา  2 สัปดาห์ โดยสาขาวิชาที่สามารถเลือกได้ ได้แก่ 
ENT, Gynecology, Hematology, Surgery, Orthopedic, Pediatric, Nutrition, Pain 
Clinic หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง 

   การฝึกอบรมปีที ่3 : 
- ฝึกอบรมในสาขาวิชารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา เป็นระยะเวลา 10 เดือน 
- ฝึกอบรมในสาขาวิชาอายุรศาสตร์โรคมะเร็ง (Medical Oncology) ระยะเวลา 1 เดือน 
- ฝึกอบรมในสาขาวิชารังสีรักษาและมะเร็งวิทยาที่สถาบันอ่ืน ระยะเวลา 1 เดือน โดยสามารถ

เลือกได้ทั้งสถาบันในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งสามารถออกหนังสือรับรองการฝึกอบรมให้ได้ 
 

6.5  การบริหารจัดการการฝึกอบรม 
1)   แพทย์ประจ าบ้านสามารถลาป่วย / ลากิจส่วนตัว / ลาพักผ่อนประจ าปี / ลาคลอดบุตร /ลา

อุปสมบทหรือลาไปประกอบพิธีทางศาสนา / ลาไปประชุมวิชาการ น าเสนอผลงาน ดูงาน 
ปฎิบัติการวิจัยภายนอกคณะที่มิได้ก าหนดไว้ในหลักสูตรการฝึกอบรม โดยให้เป็นไปตาม
ประกาศคณะฯเรื่องหลักเกณฑ์การลาของแพทย์ผู้รับการฝึกอบรม (ภาคผนวกท่ี 11) ทั้งนี้
ระยะเวลาในการฝึกอบรม/ปฎิบัติงานทั้งหมด จะต้องมีระยะเวลารวมอย่างน้อย  80% ของ
หลักสูตร  จึงจะมีสิทธิสอบเพ่ือวุฒิบัตร  

2)    แพทย์ประจ าบ้านที่ไม่สามารถปฎิบัติงานได้ครบ หรือสอบผ่านตามที่หลักสูตรก าหนดภายใน
ระยะเวลา 6 ปี จะถือเป็นการสิ้นสุดการฝึกอบรม 

3)   แพทย์ประจ าบ้านจะต้องรับการฝึกอบรมทดแทนตามประกาศคณะฯเรื่องหลักเกณฑ์ในการ
ตัดสินให้ฝึกอบรมเพ่ิมเติม คือในกรณีที่ความรู้หรือทักษะไม่ผ่านเกณฑ์ของสาขาวิชาฯมากกว่า
หรือเท่ากับ 3 ครั้งติดต่อกัน หรือ ระยะเวลาในการฝึกอบรม/ปฎิบัติงานทั้งหมดไม่ครบตามที่
แพทยสภาก าหนด (ภาคผนวกที ่12)  

 
6.6  การประเมินผู้เข้ารับการฝึกอบรม  

  6.6.1   การประเมินระหว่างฝึกอบรม  
 แพทย์ประจ าบ้านจะได้รับการประเมินความรู้ความสามารถ เป็นประจ าทุกเดือน 
และเม่ือสิ้นสุดการฝึกอบรมแต่ละปีเพ่ือพิจารณาเลื่อนชั้นปี  โดยวิธีการประเมิน แบ่งออกเป็น 
4 ลักษณะ (ภาคผนวกท่ี 8 และ 9) 

1. การประเมินความรู้ โดยการสอบข้อเขียน (MCQ/MEQ) และ/หรือ การสอบปาก
เปล่า (oral exam, long case) 

2. การประเมินทักษะ โดยการสังเกตการปฏิบัติงานในระหว่างฝึกอบรม และ/หรือ 
การสอบปฏิบัติการจริง (long case, OSCE, contouring) 
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   3. การประเมินเจตคต ิโดยการสังเกตการปฏิบัติงาน ความเอาใจใส่ในงาน และ 
       การปฏิบัติต่อบุคลากรต่าง ๆ ในระหว่างการฝึกอบรม  
   4. การประเมินประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้ log book และ portfolio 
 
  6.6.2   เกณฑ์การเลื่อนชั้นปี 

  แพทย์ประจ าบ้านจะต้องผ่านการประเมิน  Entrustable Professional Activities, 
log book และแฟ้มสะสมผลงาน (portfolio) รวมทั้งผ่านการสอบ MCQ, MEQ, oral 
exam, OSCE, contouring และ long case ตามที่หลักสูตรก าหนด (ภาคผนวกที่ 9)  
คณะกรรมการการศึกษาของสาขาวิชาฯจึงจะแจ้งชื่อไปยังคณะกรรมการฝึกอบรมและสอบ
หลักสูตรรังสีรักษาและมะเร็งวิทยา เพ่ือเลื่อนชั้นปีหรือเข้ารับการประเมินเพ่ือวุฒิบัตร  

ในกรณีที่แพทย์ประจ าบ้านไม่ผ่านเกณฑ์การเลื่อนชั้นปี   คณะกรรมการการศึกษา
ของสาขาวิชาฯจะส่งตัวแทนชี้แจงในที่ประชุมสมาคมรังสีรักษาและมะเร็งวิทยาแห่งประเทศ
ไทย   และคณะกรรมการฝึกอบรมและสอบหลักสูตรรังสีรักษาและมะเร็งวิทยาจะแจ้งผลการ
ประเมินไปยังราชวิทยาลัย   เพ่ือด าเนินการแจ้งต่อแพทย์ประจ าบ้านให้รับทราบเป็นลาย
ลักษณ์อักษร    

หากคณะกรรมการการศึกษาของสาขาวิชาฯแจ้งการประเมินเพ่ือเลื่อนชั้นปีไม่ผ่าน  
แพทย์ประจ าบ้านจะต้องปฏิบัติงานในฐานะแพทย์ประจ าบ้านชั้นปีเดิม และหากแพทย์
ประจ าบ้านไม่สามารถผ่านตามที่หลักสูตรก าหนดภายในระยะเวลา 6 ปี   จะถือเป็นการ
สิ้นสุดการฝึกอบรม 

 
           6.6.3   การประเมินเพ่ือวุฒิบัตร 
    คุณสมบัติของผู้สมัครสอบเพ่ือวุฒิบัตรรังสัรักษาและมะเร็งวิทยา 
     1.   ได้รับการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านสาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยาตาม 
         หลักสูตรของแพทยสภาครบ 3 ปี 

       2.   คุณสมบัติอ่ืนๆ ได้แก่ 
    (1)   ได้รับหนังสือรับรองว่าผ่านการประเมินจากสาขาวิชาฯ 

  (2)   ผ่านการฝึกอบรมในรายวิชา Medical Radiation Physics  และ 
Radiobiology โดยเข้าร่วมฟังบรรยายไม่ต่ ากว่า 80% ของเวลาเรียน
ทั้งหมด และสอบผ่านตามเกณฑ์ที่สมาคมนักฟิสิกส์การแพทย์ไทย/
ราชวิทยาลัยรังสีแห่งประเทศไทยก าหนดไว้  

(3)   ผ่านการฝึกอบรมรายวิชาการบูรณาการทั่วไป  โดยเข้าร่วมฟัง
บรรยายไม่ต่ ากว่า 80% ของเวลาเรียนทั้งหมด 
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  (4)   ผ่านการประเมิน Log Book ตามท่ีสมาคมรังสีรักษาและมะเร็งวิทยา
แห่งประเทศไทยก าหนด      

    (5)   มีงานวิจัยที่มีคุณภาพเพ่ือส่งประเมินโดยคณะอนุกรรมการ 
        ฝึกอบรมและสอบฯแล้วอย่างน้อย 1 เรื่อง 

 
  วิธีการประเมินเพื่อวุฒิบัตร  ประกอบด้วย 

1. การสอบข้อเขียนในรายวิชา Medical Radiation Physics  และ Radiobiology ของแพทย์
ประจ าบ้านชั้นปีที่ 1 กรณีท่ีสอบไม่ผ่าน จะจัดให้มีการสอบซ่อมภายใน 1 เดือนหลังประกาศผล  
หากสอบซ่อมไม่ผ่านต้องรอสอบอีกครั้งในปีถัดไป 

2. การสอบข้อเขียนเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานทางรังสีรักษาและมะเร็งวิทยาของแพทย์ประจ าบ้านชั้นปี
ที ่2 (ประมาณเดือนที่ 21 ของการฝึกอบรม)  ก าหนดเกณฑ์ผ่านคือ 60%  กรณีทีส่อบไม่ผ่าน
ต้องรอสอบอีกครั้งในปีถัดไป (ภาคผนวกที ่13) 

3. การสอบรายยาว (Long case) ของแพทย์ประจ าบ้านชั้นปีที่ 3 (ประมาณเดือนที่ 30 ของการ
ฝึกอบรม)  ก าหนดเกณฑ์ผ่านคือ 60%  โดยการสอบจะสุ่มสอบในสถาบันที่ไม่ใช่สถาบันต้นสังกัด
และผู้สอบเป็นผู้รับผิดชอบการเดินทางเอง  กรณีที่สอบไม่ผ่าน จะจัดให้มีการสอบซ่อมภายใน 1 
เดือนหลังประกาศผล โดยจะจัดสอบในสถาบันอ่ืนที่ต่างไปจากการสอบครั้งแรก กรณีที่ยังสอบไม่
ผ่านครั้งที่ 2 แพทย์ประจ าบ้านต้องรอสอบใหม่ในปีต่อไป ทั้งนี้การสอบรายยาว ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และข้อก าหนดของสมาคมรังสีรักษาและมะเร็งวิทยา (ภาคผนวกที ่13) 

4. การสอบงานวิจัยของแพทย์ประจ าบ้านชั้นปีที 3 (ประมาณเดือนที่ 33 ของการฝึกอบรม)  
ก าหนดเกณฑ์ผ่านคือ 60%  กรณทีีส่อบไม่ผ่านต้องรอสอบอีกครั้งในปีถัดไป 

5. การสอบข้อเขียนและการสอบปากเปล่า ของแพทย์ประจ าบ้านชั้นปีที่ 3 (ประมาณเดือนที่ 36 
ของการฝึกอบรม)  

- การสอบข้อเขียน ก าหนดเกณฑ์ผ่านคือ 60%  กรณีทีส่อบไม่ผ่านต้องรอสอบอีกครั้งในปี
ถัดไป 

- การสอบปากเปล่า ประกอบด้วยการสอบ OSCE และ การสอบ contouring  โดยคะแนน
รวมจากทั้ง OSCE และ contouring แต่ละ station จะตอ้งผ่านเกณฑ์ 60%  กรณทีีส่อบไม่
ผ่านต้องรอสอบอีกครั้งในปีถัดไป 
 
ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ ที่ได้รับมอบหมายจากราชวิทยาลัยรังสีแพทย์

แห่งประเทศไทยและแพทยสภา  จะเป็นผู้ก าหนดหลักเกณฑ์และด าเนินการทดสอบความรู้  โดยที่
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสอบ วิธีการประเมิน และเกณฑ์การตัดสิน จะเป็นไปตามข้อบังคับแพทยสภา 
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การออกหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตรเพ่ือแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2552 แพทย์ประจ าบ้านที่ผ่านการประเมินทั้ง 5 ข้อและมีคุณสมบัติตามที่
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ก าหนดข้างต้น จึงจะมีสิทธิได้รับวุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยาจากแพทยสภาแห่งประเทศไทย  
 

   6.6.4    การประเมินเพ่ือหนังสืออนุมัติ   
   ในการประเมินเพ่ือหนังสืออนุมัติแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา ผู้เข้ารับการประเมินต้องต้องเป็นผู้ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
เวชกรรมตามพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2525 และต้องได้รับหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรใน
สาขารังสีวิทยาทั่วไป หรือสาขารังสีวินิจฉัย ซึ่งเป็นสาขาหลักของอนุสาขาทาง รังสีวิทยาหรือเทียบเท่า 
และต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 

1. เป็นผู้ที่ได้ปฏิบัติงานในสาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยามาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี ตาม
เงื่อนไขท่ีราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทยก าหนด  

   2.  สถานที่ปฏิบัติงาน ลักษณะและปริมาณงานที่ปฏิบัติ เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนด ดังนี้ 
   2.1   สถานบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่เป็นสถานที่ปฏิบัติงานจะต้องมี

คุณสมบัติและมีภาระงานของรังสีรักษาชั้นสูง  ซึ่งอนุโลมให้เป็นไปตามเกณฑ์
ทั่วไปและเกณฑ์เฉพาะส าหรับสถาบันฝึกอบรมที่ราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่ง
ประเทศไทยก าหนดในเกณฑ์หลักสูตรการฝึกอบรมส าหรับรังสีรักษาและมะเร็ง
วิทยาและได้รับการรับรองจากราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทยด้วย  

2.2    ลักษณะและปริมาณงานที่จะต้องปฏิบัติเพ่ือการสอบหนังสืออนุมัติบัตร ให้
เ ป็ น ไปตาม เกณฑ์ที่ ร า ช วิ ท ย าลั ย รั ง สี แพทย์ แห่ งป ระ เทศ ไทยและ
คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯสาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา ก าหนด 
โดยต้องเป็นภาระงานด้านรังสีรักษาอย่างน้อย 80% ของภาระงานทั้งหมด  

3. ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องผ่านการทดสอบความรู้ ตามเกณฑ์ที่คณะอนุกรรมการ
ฝึกอบรมและสอบฯ รังสีรักษาและมะเร็งวิทยาก าหนดดังนี้ 
1)   การสอบข้อเขียนรายวิชา Medical Radiation Physics และ Radiobiology 

กรณีที่สอบไม่ผ่าน จะจัดให้มีการสอบซ่อมภายใน 1 เดือนหลังประกาศผล  หาก
สอบซ่อมไม่ผ่านต้องรอสอบอีกครั้งในปีถัดไป 

2)    การสอบข้อเขียนเกี่ยวกับความรู้พ้ืนฐานทางรังสีรักษาและมะเร็งวิทยา ก าหนด
เกณฑ์ผ่านคือ 60%  กรณีท่ีสอบไม่ผ่านต้องรอสอบอีกครั้งในปีถัดไป 

3)    การสอบรายยาว (Long case) ก าหนดเกณฑ์ผ่านคือ 60%  โดยการสอบจะสุ่ม
สอบในสถาบันที่ไม่ใช่สถาบันต้นสังกัดและผู้สอบเป็นผู้รับผิดชอบการเดินทางเอง  
กรณีท่ีสอบไม่ผ่าน จะจัดให้มีการสอบซ่อมภายใน 1 เดือนหลังประกาศผล โดยจะ
จัดสอบในสถาบันอ่ืนที่ต่างไปจากการสอบครั้งแรก กรณีที่ยังสอบไม่ผ่านครั้งที่ 2 
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แพทย์ประจ าบ้านต้องรอสอบใหม่ในปีต่อไป ทั้งนี้การสอบรายยาว ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และข้อก าหนดของสมาคมรังสีรักษาและมะเร็งวิทยา  

4)  ส่งผลงานวิจัยและน าเสนอต่ออนุกรรมการสอบบอร์ดของสมาคมรังสีรักษาและ
มะเร็งวิทยาแห่งประเทศไทย   โดยมีการก าหนดเกณฑ์ผ่านที่ 60% หรือ มี
งานวิจัยที่เกี่ยวเนื่องกับงานรังสีรักษาและมะเร็งวิทยาที่ได้รับการตีพิมพ์แล้ว อย่าง
น้อย 1 เรื่อง  

5) การสอบข้อเขียนและการสอบปากเปล่า  
-  การสอบข้อเขียน ก าหนดเกณฑ์ผ่านคือ 60%  กรณีทีส่อบไม่ผ่านต้องรอ

สอบอีกครั้งในปีถัดไป 
- การสอบปากเปล่า ประกอบด้วยการสอบ OSCE และ การสอบ 

contouring  โดยคะแนนรวมจากทั้ง OSCE และ contouring แต่ละ 
station จะตอ้งผ่านเกณฑ์ 60%  กรณทีีส่อบไม่ผ่านต้องรอสอบอีกครั้งในปี
ถัดไป 

    
 ทั้งนี้คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสอบ  วิธีการประเมิน  เกณฑ์การตัดสิน ต้องสอดคล้องกับ
ข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยหลักเกณฑ์การออกหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตรเพ่ือแสดงความรู้ความ
ช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2552 ผู้ที่ผ่านการประเมินจะมีสิทธิได้รับหนังสืออนุมัติ
แสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยาจากแพทย
สภาแห่งประเทศไทย 

 
หมายเหตุ   

ส าหรับการสอบเพื่อหนังสืออนุมัติ คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ มีสิทธิพิจารณายกเว้นการสอบ
ขั้นตอนใดหรือส่วนใดให้แก่ผู้ที่ได้รับหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรสาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยาหรือเทียบเท่าจาก
สถาบันในต่างประเทศท่ีราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทยรับรอง โดยความเห็นชอบจากแพทยสภา และอาจ
พิจารณายกเว้นการสอบขั้นตอนใดหรือส่วนใดเป็นการเฉพาะรายให้แก่ผู้ที่ปฏิบัติงานในสาขาหรืออนุสาขานั้นๆ
มาแล้วเกิน 10 ปี   ทั้งนี้ต้องเป็นการปฏิบัติงานในสาขานั้นต่อเนื่องกันมาตลอดจนถึงวันท่ียื่นค าขอสอบ 

 
  6.6.5   การด าเนินการเพ่ือยุติการฝึกอบรม 

-  การลาออก    แพทย์ประจ าบ้านจะต้องท าเรื่องชี้แจงเหตุผลล่วงหน้าอย่างน้อย 2 
สัปดาห์ก่อนพักการปฏิบัติงาน เมื่อคณะกรรมการการศึกษาของสาขาวิชาฯอนุมัติให้พัก
การปฏิบัติงานแล้ว จึงแจ้งต่อคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯของสมาคมรังสีรักษา
และมะเร็งวิทยาแห่งประเทศไทย เพ่ือเห็นชอบและแจ้งต่อแพทยสภาพร้อมความเห็น
ประกอบว่าสมควรให้พักสิทธิ์การสมัครเป็นแพทย์ประจ าบ้านเป็นเวลา 1 ปีในปี
การศึกษาถัดไปหรือไม่ โดยพิจารณาจากเหตุผลประกอบการลาออกและค าชี้แจงจาก
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คณะกรรมการการศึกษาของสาขาวิชาฯ  การลาออกจะถือว่าสมบูรณ์เมื่อได้รับอนุมัติ
จากแพทยสภา   

-  การให้ออก   แพทย์ประจ าบ้านที่เจตคติ พฤตินิสัย จริยธรรมวิชาชีพเสื่อมเสียร้ายแรง
หรือไม่ผ่านเกณฑ์ของสาขาวิชาฯมากกว่าหรือเท่ากับ 3 ครั้งติดต่อกัน โดยได้รับการ
ตักเตือน และภาคทัณฑ์แล้ว หรือมีพฤติกรรมผิดวินัยอย่างร้ายแรง ตามประกาศคณะฯ
เรื่องหลักเกณฑ์ในการตัดสินให้ยุติการฝึกอบรม (ภาคผนวกที่ 12) เมื่อคณะกรรมการ
การศึกษาของสาขาวิชาฯเห็นสมควรให้ออก ให้ท าการแจ้งแพทย์ประจ าบ้านรับทราบ
พร้อมให้พักการปฏิบัติงาน แล้วท าเรื่องแจ้งต่อคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯของ
สมาคมรังสีรักษาและมะเร็งวิทยาแห่งประเทศไทย  ซึ่งจะตั้งคณะกรรมการสอบสวน
จ านวน 5 คน ประกอบด้วยหัวหน้าสถาบันฝึกอบรมอ่ืนจ านวน 3 คน และกรรมการ
ภายในสถาบันจ านวน 2 คน เพ่ือด าเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน 2 สัปดาห์ภายหลังจาก
ได้รับเรื่อง ผลการสอบสวนจะถูกน าเสนอต่อที่ประชุมคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและ
สอบฯ เพื่อลงความเห็น ถ้าสมควรให้ออกจึงแจ้งต่อแพทยสภา จนเมื่อได้รับการอนุมัติจึง
ถือว่าการให้ออกสมบูรณ์ ถ้าเห็นว่ายังไม่สมควรให้ออกจะส่งเรื่องคืนให้สถาบันฝึกอบรม
พร้อมค าแนะน า 

 

7. การรับและคัดเลือกแพทย์ประจ าบ้าน 
7.1  คุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรม 

   ผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน ดังนี้ 
1) เป็นผู้ที่ผ่านการประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวช

กรรมของแพทยสภาทั้ง 3 ขั้นตอน/หรือเทียบเท่า และได้รับใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพเวชกรรมแล้ว  

2) เป็นผู้ทีผ่่านการปฏิบัติงานเพ่ิมพูนทักษะอย่างน้อย 1 ปีก่อนก าหนดการเปิดฝึกอบรม     
  

7.2  การคัดเลือกแพทย์ประจ าบ้าน 
 สาขาวิชาฯมีการแต่งตั้งคณะกรรมการการศึกษาและคณะอนุกรรมการคัดเลือกแพทย์ประจ า
บ้าน (ภาคผนวกที่ 14) ท าหน้าที่ร่วมกันในการด าเนินการสอบสัมภาษณ์และพิจารณาคัดเลือก
ผู้สมัครเข้ารับการอบรมเป็นแพทย์ประจ าบ้าน โดยหลักเกณฑ์และกระบวนการจะเป็นไปตาม
ประกาศแพทยสภาและราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทยเรื่องการรับสมัครแพทย์ประจ า
บ้าน ประกาศคณะฯเรื่องคุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือกแพทย์ประจ าบ้าน แพทย์ประจ าบ้าน
ต่อยอด และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง (เฟลโลว์) และประกาศสาขาวิชาฯเรื่องหลักเกณฑ์ใน
การรับแพทย์ประจ าบ้านรังสีรักษา เพ่ือให้มีความความเสมอภาค โปร่งใสและตรวจสอบได้ 
(ภาคผนวกที่ 15) 
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 7.3   จ านวนแพทย์ประจ าบ้านที่รับเข้าฝึกอบรม  

 ราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย ก าหนดให้สาขาวิชาฯสามารถรับแพทย์ประจ าบ้าน
ได้ตามข้อก าหนดดังนี้  

1) ต้องมีอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรมเต็มเวลาอย่างน้อย 2 คนต่อแพทย์ประจ าบ้าน 1 
คน/ปีการศึกษา ทั้งนี้การก าหนดจ านวนแพทย์ประจ าบ้าน ให้เป็นไปตามเกณฑ์ ซึ่ง
ได้รับการรับรองจากราชวิทยาลัยฯ/แพทยสภา โดยค านึงถึงบริบทความต้องการ
ทางด้านสุขภาพของชุมชนและสังคม 

2) ต้องมีงานบริการขั้นต่ าสุดตามที่ก าหนด ดังตารางต่อไปนี้ 
 
 ข้อมูลตามเกณฑ์เฉพาะท่ีก าหนดไว้ในเกณฑ์หลักสูตรที่แพทยสภา

อนุมัติ 
จ านวนแพทย์ประจ าบ้านที่รับได้ต่อปี (คน) 1 2 3 4 5 6 7 8 
จ านวนอาจารย์ท่ีท าหน้าที่ให้การฝึกอบรม (คน) 2 4 6 8 10 12 14 16 
การให้บริการรักษาด้วย 2D, 3D-CRT (คน) 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 
การให้บริการรักษาด้วย Electron (คน) 20 25 30 35 40 45 50 55 
การให้บริการรักษาด้วย Brachytherapy (ครั้ง) 100 150 200 250 300 350 400 450 
การให้บริการรักษาด้วย IMRT/VMAT (คน) 100 120 140 160 180 200 220 240 
การให้บริการรักษาด้วย SRS, SRT, SBRT (คน) 5 7 9 11 13 15 17 19 
 
  7.4    การรับสมัครแพทย์ประจ าบ้าน   

  ระเบียบการรับสมัครและระยะเวลาเป็นไปตามข้อก าหนดและประกาศของแพทยสภาและ
ราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย 

  7.5    การเริ่มต้นฝึกอบรม 
 การเริ่มต้นการฝึกอบรมก าหนดให้เป็นวันที่ 1 กรกฎาคมของทุกปี หรือตามที่แพทยสภา
ก าหนด 

   7.6  การโอนย้ายผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
การโอนย้ายผู้เข้ารับการฝึกอบรมจากแผนการฝึกอบรม/หลักสูตรอ่ืนในประเทศไทยที่ได้รับ

การรับรองโดยแพทยสภา หรือหลักสูตรเดียวกันต่างสถาบัน สามารถรับย้ายได้ตามข้อก าหนด
แพทยสภาและราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ต้องผ่านการฝึกอบรมที่มีเนื้อหาตาม
หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านเพ่ือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา ราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย และ
จ านวนแพทย์ประจ าบ้านในปีนั้นของสถาบันฝึกอบรมต้องไม่เกินศักยภาพ 
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8.  อาจารย์ 
8.1  คุณสมบัติของประธานหลักสูตรการฝึกอบรม   

คุณสมบัติของประธานหลักสูตรให้เป็นไปตามก าหนดของราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่ง
ประเทศไทย คือประธานหลักสูตรต้องเป็นผู้ที่ได้รับวุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมัติฯ สาขารังสีรักษาและ
มะเร็งวิทยา หรือเป็นผู้ที่ได้รับการรับรองจากราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทยให้เป็นอาจารย์
ผู้สอน และจะต้องปฎิบัติงานทางด้านรังสีรักษาและมะเร็งวิทยามาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 5 
ปี 

 
8.2  คุณสมบัติของอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม 
  คุณสมบัติอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรมให้เป็นไปตามข้อก าหนดของราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่ง

ประเทศไทย ได้แก่    
  1.   เป็นผู้ที่ได้รับวุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมัติบัตร สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา หรือเป็นผู้

ที่ได้รับการรับรองจากราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย  
 2.    เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมทางการแพทย์    
 

8.3 จ านวนของอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม 
  จ านวนของอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรมให้เป็นไปตามข้อก าหนดของราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่ง

ประเทศไทย ซ่ึงก าหนดให้สถาบันฝึกอบรมจะต้องจัดให้มีอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรมเต็มเวลาอย่างน้อย 
2 คน  หากมีจ านวนอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรมเต็มเวลาไม่พอ อาจจัดให้มีอาจารย์แบบไม่เต็มเวลาได้ 
แต่ต้องไม่มากกว่าร้อยละ 50 ของจ านวนอาจารย์ทั้งหมด และภาระงานในสาขารังสีรักษาและมะเร็ง
วิทยาของอาจารย์แบบไม่เต็มเวลา เมื่อรวมกันทั้งหมดจะต้องไม่น้อยกว่าภาระงานของจ านวนอาจารย์
ผู้ให้การฝึกอบรมแบบเต็มเวลาที่ขาดไป และภาระงานในสาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยาของอาจารย์
แบบไม่เต็มเวลาแต่ละคนต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของภาระงานอาจารย์เต็มเวลา 

  ในกรณีที่หลักสูตรการฝึกอบรมเป็นแบบที่มีสถาบันร่วมฝึกอบรม หรือสถาบันฝึกอบรมสมทบ 
ให้อนุโลมใช้หลักเกณฑ์ที่ก าหนดดังกล่าวส าหรับการก าหนดจ านวนอาจารย์ในแต่ละสถาบันฝึกอบรม 
โดยทอนเป็นสัดส่วนตามเวลาที่สถาบันฝึกอบรมนั้นๆมีส่วนร่วมในการในการฝึกอบรม 

 
8.4  นโยบายการคัดเลือก และการก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม 
  สาขาวิชาฯก าหนดให้หลักเกณฑ์และกระบวนการรับอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรมเป็นไปตาม

ประกาศของคณะฯเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีสรรหาและคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้งอาจารย์ใหม่ พ.ศ. 
2561 ประกาศของคณะฯเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีสรรหาและคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้งผู้ช่วย
อาจารย์คลินิก พ.ศ. 2561 ประกาศภาควิชาฯ และประกาศสาขาวิชาฯ (ภาคผนวกท่ี 16) 
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 การก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรมเป็นไปตามประกาศสาขาวิชา
ฯเรื่องภาระหน้าที่อาจารย์  (ภาคผนวกที่ 17) นอกจากนี้เพ่ือให้การฝึกอบรมเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรมจะต้องผ่านการฝึกอบรมด้านแพทยศาสตร์ศึกษา รวมทั้งได้รับ
การประเมินโดยแพทย์ประจ าบ้านเป็นประจ าทุกปี  
 

9. การประกันคุณภาพการศึกษา 
   สาขาวิชาฯมีทรัพยากรทางการศึกษาที่เป็นไปตามเกณฑ์สถาบันฝึกอบรม (ภาคผนวกที่ 13) มีความ
พร้อมทางด้านสถานที่ ห้องปฏิบัติการและหน่วยงานสนับสนุน  เครื่องมืออุปกรณ์ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
บุคลากรที่สนับสนุนการฝึกอบรม มีจ านวนงานบริการและจ านวนผู้ป่วยที่เพียงพอและหลากหลาย สอดคล้องกับ
ผลลัพธ์ของการเรียนรู้ที่คาดหวัง นอกจากนี้ยังมีการน าความรู้ทางแพทยศาสตร์ศึกษามาใช้ในการจัดท าแผนการ
ฝึกอบรม การด าเนินการฝึกอบรมและการประเมินผลการฝึกอบรม 
 

  10. การประเมินแผนการฝึกอบรม/หลักสูตร 
   สาขาวิชาฯมีการแต่งตั้งคณะกรรมการการศึกษาเพ่ือบริหารจัดการและก ากับดูแลให้การฝึกอบรมให้
เป็นไปตามหลักสูตร และจัดให้มีการประเมินหลักสูตรเป็นประจ าทุกปี โดยต้องครอบคลุมหัวข้อได้แก่ พันธกิจของ
แผนการฝึกอบรม/หลักสูตร, ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่พึงประสงค์, แผนการฝึกอบรม, ขั้นตอนการด าเนินงานของแผนการ
ฝึกอบรม, การวัดและประเมินผล, พัฒนาการของผู้รับการฝึกอบรม, ทรัพยากรทางการศึกษา, คุณสมบัติของอาจารย์
ผู้ให้การฝึกอบรม, ความสัมพันธ์ระหว่างนโยบายการรับสมัครผู้รับการฝึกอบรมและความต้องการของระบบสุขภาพ , 
สถาบันฯร่วม และข้อควรปรับปรุง โดยหาข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการฝึกอบรม/หลักสูตรจากแพทย์ประจ าบ้านที่อยู่
ระหว่างการฝึกอบรม แพทย์ผู้ส าเร็จการฝึกอบรมไปแล้ว และอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม รวมทั้งจากนายจ้างหรือผู้ใช้
บัณฑิต เกี่ยวกับความสามารถในการปฏิบัติงานของแพทย์ผู้ส าเร็จการฝึกอบรม เพ่ือน าข้อมูลป้อนกลับมาปรับปรุงและ
พัฒนาหลักสูตร   
 

     11. การทบทวน / พัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรม 
   สาขาวิชาฯมีการแต่งตั้งคณะกรรมการร่างและปรับปรุงหลักสูตร ซึ่งมีหน้าที่ในการทบทวนและพัฒนา
คุณภาพของหลักสูตรเป็นประจ าอย่างน้อยทุก 5 ปี เพ่ือปรับปรุง โครงสร้าง ผลลัพธ์ เนื้อหา และกระบวนการวัดและ
ประเมินผล รวมทั้งปรับปรุงแก้ข้อบกพร่องที่ตรวจพบ และแจ้งผลการทบทวนและพัฒนาให้ราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่ง
ประเทศไทยและแพทยสภารับทราบ 
 

 12.  ธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการ 
   คณะกรรมการการศึกษาจะบริหารจัดการหลักสูตรให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และกฎระเบียบที่
ก าหนดไว้โดยสาขาวิชารังสีรักษา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล สมาคมรังสีรักษาและมะเร็งวิทยาแห่งประเทศไทย 
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ราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย และแพทยสภา ทั้งในกระบวนการรับและคัดเลือกผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรม 
การด าเนินการฝึกอบรม การวัดและประเมินผล และกระบวนการอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรม โดยได้มีการแจ้งให้ผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายรับทราบถึงหลักเกณฑ์และกระบวนการ เพ่ือความโปร่งใสและเสมอภาค ซึ่งถ้ามีข้อสงสัย
สามารถยื่นเรื่องร้องเรียนหรือขออุทธรณ์ผลการตัดสินได ้(ภาคผนวกท่ี 18) 
 

 13.  การประกันคุณภาพการฝึกอบรม 
   การประกันคุณภาพการฝึกอบรมของหลักสูตรฯ เป็นไปตามที่ราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย
ก าหนดคือจะต้องผ่านการประเมินความพร้อมในการเป็นสถาบันฝึกอบรม และจะต้องจัดให้มีการประกันคุณภาพการ
ฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง ดังนี้ 
   1.1 การประกันคุณภาพการฝึกอบรมภายใน ต้องได้รับการตรวจประเมินเป็นประจ าทุกปี     
   1.2 การประกันคุณภาพการฝึกอบรมภายนอก ต้องได้รับการตรวจประเมินจากคณะอนุกรรมการ
ฝึกอบรมและสอบสาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา ทุก 5 ปี 
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เอกสารภาคผนวก 
 

ภาคผนวกที่ 1  Medical Radiation Physics Course Contents 
ภาคผนวกที่ 2  Radiation Biology Course contents 
ภาคผนวกที่ 3  แผนการสอนรายวิชาบูรณาการทั่วไป 
ภาคผนวกที่ 4  หัวข้อ Lecture รวม สมาคมรังสรีักษาและมะเร็งวิทยาแห่งประเทศไทย 
ภาคผนวกที่ 5  แผนการสอนรายวิชา ศรรส 521 ความรู้พื้นฐานทางรังสีรักษาและมะเร็งวิทยา 
ภาคผนวกที่ 6  หลักสตูรประกาศนียบัตรบณัฑิตชั้นสูง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก 
ภาคผนวกที่ 7  ตารางกิจกรรมวิชาการและตารางการปฎิบตัิงาน 
ภาคผนวกที่ 8  วิธีการฝึกอบรมและแนวทางการประเมินผลการฝึกอบรม 
ภาคผนวกที่ 9  หลักเกณฑ์และวิธกีารประเมินผลการฝึกอบรมเพื่อพจิารณาเลื่อนช้ันปี/ส่งสอบบอรด์ 
ภาคผนวกที่ 10 Entrustable professional activities 
ภาคผนวกที่ 11 หลักเกณฑ์การลาของแพทย์ผู้รับการฝึกอบรม   
ภาคผนวกที่ 12 ประกาศคณะฯวา่ด้วยหลักเกณฑ์ในการตดัสินใหฝ้กึอบรมเพิ่มเติมและยตุิการฝึกอบรม 
ภาคผนวกที่ 13 เอกสารอ้างอิง เกณฑ์หลักสูตรฯ ราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 

คู่มือการสอบ long case  
คู่มือการสอบประเมินความรู้พื้นฐานทางรังสีรักษาและมะเร็งวิทยา 

เกณฑส์ถาบันฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านสาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา 

ภาคผนวกที่ 14 คณะกรรมการการศึกษา 
ภาคผนวกที่ 15 หลักเกณฑ์การรบัและคดัเลือกแพทย์ประจ าบ้าน 
ภาคผนวกที่ 16 หลักเกณฑ์และวธิีการรับอาจารย์และผู้ช่วยอาจารย์คลินิก 
ภาคผนวกที่ 17 ภาระหน้าท่ีอาจารย์แพทย์และผู้ช่วยอาจารย์คลินิก 
ภาคผนวกที่ 18 การอุทธรณ์และการร้องเรียน 
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ภาคผนวกที ่1 
Medical Radiation Physics 

Course Contents 

 
Basic Radiation Physics (B1-B20) (25hr) 
 
B1 Basic Nuclear Physics (2 hr)      A. Pachee 
B2 Interaction of radiation with matter (2 hr)    Dr. Puangpen 
B3 Production and quality of x-rays (2 hr)    Dr. Anchali 
B4 Radiation quantities and units (1hr)     A.  Chirapha 
B5 Radiation dosimetry systems (1hr)     Dr. Puangpen 
B6 Basic knowledge of medical computer and applications (1hr) Dr. Thanongchai 
B7 PACS (1hr)        Dr. Thanongchai 
B8 Diagnostic x-ray equipment (1hr)     Dr. Anchali 
B9 Concept of image quality (1hr)     Dr. Napapong 
B10 Basic principle of conventional, digital imaging and    Dr. Napapong 

image registration (2 h)   
B11 Fluoroscopy (1hr)       A. Sawwanee 
B12 CT (1hr)        Dr. Anchali 
B13 MRI (1hr)        Dr. Pairash 
B14 Basic principle of ultrasound (1hr)     A. Thunpong 
B15 Radiotherapy equipment (1hr)     Dr. Taweap 
B16 Introduction in radiopharmaceuticals (1hr)    A. Nopamol 
B17 Radionuclide imaging: SPECT, SPECT/CT, PET/CT (2 hr)  Dr. Rujaporn 
B18 Bone mineral density (BMD) (1hr)     A. Sawwanee 
B19 Basic principle of radiation protection (1hr)    A. Tanawat 
B 20 Legal aspects of radiation protection establishments (1hr)  A. Rungthum 
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Physics of Radiation Therapy (T1 – T8) (13hr) 
 
T1 Photon beams (2 hr)       A. Sivalee 
T2 Electron and particle beams (1hr)     A. Sivalee 
T3 Radiation therapy treatment planning (2 hr)    A. Surat 
T4 Brachytherapy (2 hr)       A. Chirapha 
T5 Advanced in radiotherapy (2 hr)     A. Chumpot 
T6 Image guided radiotherapy (2 hr)     A. Sornjarod 
T7 Quality assurance/quality control in radiotherapy (1hr)  A. Chumpot 
T8 Radiation protection in radiation therapy (1hr)   A. Surat 
 
 
หมายเหตุ รายละเอียดหลักสูตรทั้งหมด อ้างอิงตาม ภาคผนวกที่ 2 ในเกณฑ์หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านเพื่อวุฒิบัตรแสดง
ความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561 ราชวิทยาลัยรังสีแพทย์
แห่งประเทศไทย 
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ภาคผนวกที ่2 

Radiation Biology 
Course contents 

 
Basic Radiation Biology (9 hr) 
 
1. Basic Radiation biology for Radiologists (3hr) 

- Basic Cell Biology and Molecular Biology 
- Basic Methods of Cell and Molecular Biology 
- Interaction of Ionizing Radiation with Biology Systems  
- Molecular Aspects of Radiobiology 

2.Biological basic of radiotherapy (1hr) 
- Proliferation kinetics and normal organ response 
- Tumor tissue kinetics and tumor organ response 
- Five R’s in radiotherapy      

3. Radiation effects (2hr) 
- Genetic change 
- Hereditary 
- Carcinogenesis 
- Teratogenic 
- Cataractogenesis 

4. Radiation accident (2hr) 
- medical and hazard 
- TBI exposed 

5. Biological aspect of particle beam (1hr) 
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Radiation Biology for Radiotherapy and Nuclear Medicine (13.5 hr) 
 
1. Cancer biology (4hr) 

- Cancer hallmarks, cellular oncogenes and tumor suppressor genes 
- Cancer genetics, cancer stem cells and tumor metabolism 
- Cancer immunology, angiogenesis and metastasis 
- Signal Transduction and tumor radioadaptive responses 

2. Molecular technique in radiobiology (1hr) 
3. Advanced biological aspect of radiotherapy (2hr) 

- Dose-response in Radiotherapy 
- The linear-quadratic approach in clinical practice 
- The volume effect  in radiotherapy 
- The tumor microenvironment  and cellular hypoxia response 

4. Clinical application in radiobiology (2hr) 
     (R’s rule, BED, EQD2, TCP, NTCP, EUD, survival curve, LQ model) 
5. Clinical application in cancer genetic (1hr) 
6. Clinical application of targeted Rx, radiosensitizers, protectors (1hr) 
7. Clinical radiation pathology (1.5hr) 
8. Biological aspect of special radiotherapy technique (1hr) 
     (SRS, SRT, brachytherapy, hyperthermia, photodynamic)  
 

 
หมายเหตุ รายละเอียดหลักสูตรทั้งหมด อ้างอิงตาม ภาคผนวกที่ 2 ในเกณฑ์หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านเพื่อวุฒิบัตรแสดง
ความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561 ราชวิทยาลัยรังสีแพทย์
แห่งประเทศไทย 
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ภาคผนวกที ่3 
แผนการสอนรายวิชาบูรณาการทั่วไป 
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ภาคผนวกที ่4 
หัวข้อ Lecture รวม สมาคมรังสีรักษาและมะเร็งวิทยาแห่งประเทศไทย 

 
1) Brachytherapy (Gyne) 
2) Brachytherapy (Prostate) 
3) Brachytherapy (H&N, eye plaque, interstitial implant for soft tissue sarcoma) 
4) Radiation modifier (Hyperthermia) 
5) Radioimmunotherapy/ targeted therapy 
6) Chemotherapy 
7) Alter fractionation 
8) IORT 
9) Proton & Particle beam therapy 
10) Stereotactic radiotherapy & Radiobiology (of SBRT/SRS, Abscopal) 
11) Benign disease 
12) Rare Head and neck (unknown primary, salivary gland, thyroid, ocular) 
13) Pediatric CNS 
14) Pediatric Non CNS 
15) Rare thoracic (thymoma, mesothelioma) 
16) Hepatobiliary + pancreas 
17) Bladder/ testicular 
18) Skin (basal cell, melanoma, TBE) 
19) Bone and soft tissue, retro peritoneal sarcoma 
20) Palliative care 
21) Radiation complication 
22) Alternative medicine 
23) RT related rational drug use 
24) Physic (Planning, plan evaluation, ICRU, QA) 
25) Hematologic malignancy 
26) TBI 
27) Research aspects 
28) Cancer-related rational drug uses (Cost-effectiveness concern) 
29) Cancer Registry 
30) National Service profile: Cancer and referral system 
 

หมายเหตุ  การจัดการเรียนรวม จัดอยู่ในการประชุมวิชาการประจ าปี/ประชุมกลางปี และ refresher course ของสมาคมรังสีรักษาและมะเร็งวิทยาแห่ง
ประเทศไทย  โดยเฉพาะการจัดตาราง Refresher course หัวข้อจะเปลี่ยนไปทุกปี แต่จะหมุนเวียนหัวข้อรวมตามหลักสูตร ทุกรอบ 3 ปี 
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ภาคผนวกที ่5 
        แผนการสอนรายวิชา ศรรส 521 ความรู้พื้นฐานทางรังสีรักษาและมะเร็งวิทยา 
ชั่วโมงที ่ หัวข้อ อาจารย์ผู้สอน 

1 Introduction to radiotherapy and radiobiology อ.นันทกานต ์

2 External Radiotherapy อ.พรทิพย์ 

3 Brachytherapy อ.ลลิดา 

4 Advanced Radiotherapy อ.จุมพฎ 

5 Emergency & Palliative in radiotherapy อ.ผาณติ 

6 Overview in gynecologic malignancy อ.พิทยา 

7 Overview in Upper GI malignancy อ.ผาณติ 

8 Overview in Lower GI malignancy อ.วุฒิศิริ 

9 Overview in breast cancer อ.นันทกานต ์

10 Overview in pediatric cancer อ.นันทน ์

11 Overview in head and neck cancer อ.กุลธร 

12 Overview in brain tumor (Benign) อ.อชิรญา 

13 Overview in brain tumor (Malignant) อ.จันจิรา 

14 Overview in NSCLC อ.อชิรญา 

15 Overview in SCLC อ.อชิรญา 

16 Overview in GU malignancy อ.พิทยา 

17 Overview in hematologic malignancy อ.จิราพร 

18 Overview in bone and soft tissue sarcoma อ.จิราพร 

19 Radiotherapy side effects (CNS) อ.จันจิรา 

20 Radiotherapy side effects (Body) อ.พิทยา 
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ภาคผนวกที่ 6 
แผนการสอนรายวิชาแกนและวิชาเลือก 

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก 
แพทย์ประจ าบ้านช้ันปีท่ี 1 ทุกคนของคณะฯ ต้องเข้าเรียนวชิาแกนต่อไปนี้เพื่อประกาศนียบัตรป.บัณฑิตชั้นสูง สาขา

วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก ณ ห้องบรรยาย อวย เกตุสิงห์ อาคารศรสีวรินทิรา ช้ัน 3  
 

1. วิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์พ้ืนฐานและคลนิิกสัมพันธ์ (SIID 521) 
- วิชาแกน 2 หน่วยกิต 
- เรียนทุกวันพุธ เวลา 15.00 – 17.00 น.  
- ช่วงที่ 1 ตั้งแตเ่ดือนกรกฎาคม - สงิหาคม และช่วงที่ 2 ตั้งแต่ตุลาคม - มกราคม 
- วันสอบ ครั้งท่ี 1 เดือนตุลาคมและครั้งที่ 2 เดือนกุมภาพันธ ์

2. วิชาวิทยาระเบยีบวิจัยส าหรับแพทย์ (SIID 524) 
- วิชาแกน 1 หน่วยกิต 
- เรียนทุกวันพุธ เวลา 15.00 – 17.00 น. ตั้งแตเ่ดือนกันยายน - ตุลาคม   

3. วิชาจริยธรรมการวิจัยในคน (SIID 526) 
- วิชาแกน 1 หน่วยกิต 
- เรียนวันพุธ 1 วัน เดือนตุลาคม เวลา 8.30 – 16.00 น. 

4. วิชาภาษาอังกฤษ (SIID 522) 
- วิชาแกน 2 หน่วยกิต 
- เรียนทุกวันเสาร์ เวลา 9.00 – 12.00 น. ตั้งแตเ่ดือนพฤศจิกายน - มีนาคม  
- วันสอบ ครั้งท่ี 1 เดือนตุลาคม และครั้งที่ 2 เดือนเมษายน 

5. วิชาการบริหารทางการแพทย์ (SIID 523) 
- วิชาเลือก 1 หน่วยกิต 
- เรียนทุกวันพุธ เวลา 15.00 – 17.00 น. ตั้งแตเ่ดือนมกราคม - มีนาคม  
- วันสอบเดือนเมษายน 

 
หมายเหตุ  
ตารางเรียนและตารางสอบอาจมกีารเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม  
รายละเอียดรายวิชา (วัตถุประสงคก์ารเรียนรู ้ รูปแบบการเรียนการสอน เกณฑ์การวดัและประเมนิผล เอกสารประกอบการเรียน และประกาศแก้ไขตารางเรียนหรอืตาราง
สอบ) ตรวจสอบจากเว็บไซต์การศกึษาหลังปริญญา http://www.sirirajgrad.com/gradmd/ หรือคู่มอืแพทย์ประจ าบ้านของคณะฯ 
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ภาคผนวกที่ 6 
รายวิชาบังคับ  

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก วิชาเอก รังสีวิทยา 
 

1. ศรรส ๕๑๑ ความรู้พื้นฐานทางรังสีวินิจฉัย   
SIRD 511 Basic Knowledge in Diagnostic Radiology 

2. ศรรส ๕๒๑ ความรู้พื้นฐานทางรังสีรักษาและมะเร็งวิทยา   
SIRD 521 Basic Knowledge in Radiation and Oncology 

3. ศรรส ๕๒๒ ความรู้ทางคลินิกด้านรังสีรักษา   
SIRD 522 Clinical Knowledge in Radiation 

4. ศรรส ๕๒๓ ทักษะทางคลินิกพ้ืนฐานทางรังสีรักษาและมะเร็งวิทยา   
SIRD 523 Basic Clinical Skills in Radiation Oncology 

5. ศรรส ๕๓๑ ความรู้พื้นฐานทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์   
SIRD 531 Basic Knowledge in Nuclear Medicine 

6. ศรรส ๕๓๒ ทักษะทางคลินิกพ้ืนฐานทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์   
SIRD 532 Basic Clinical Skills in Nuclear Medicine  

7. ศรรส ๕๔๐ ภาพวินิจฉัยระบบประสาท  
SIRD 540 Diagnostic Imaging in Neurology 

8. ศรรส ๕๔๑ ภาพวินิจฉัยทรวงอก  
SIRD 541 Diagnostic Imaging in Chest 

9. ศรรส ๕๔๓ ภาพวินิจฉัยของระบบทางเดินอาหารและทางเดินน้ าดี  
SIRD 543 Diagnostic Imaging in Gastrointestinal and Hepatobiliary System 

10. ศรรส ๕๔๔ ภาพวินิจฉัยของระบบทางเดินปัสสาวะและอวัยวะสืบพันธุ์  
SIRD 544 Diagnostic Imaging in Genitourinary System 

11. ศรรส ๕๔๕ ภาพวินิจฉัยทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ  
SIRD 545 Diagnostic Imaging in Musculoskeletal System 

 
หมายเหตุ 
รายละเอียดแต่ละวิชาสามารถดูจากหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลและบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหิดล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๗ 
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                                    ภาคผนวกที่ 7 
ตารางกิจกรรมวิชาการและตารางการปฎิบัติงาน 

* เฉพาะแพทย์ประจ าบา้นชั้นปีที่ 1 

 
 

 
 
 
 

วัน / เวลา 7-8 น. 8-9 น 9-12 น 13-14 น 14-15 น 15-16 น 

จันทร์ 

Ward Round 
 ตึก 72 ปี  

ชั้น 6 (ตอ) / 
ชั้น 9 (ตต) 

Journal club  
ห้องประชุมโรจน์ฯ 

ตึกรังสีราชนครินทร์ ช้ัน 2  

ปฏิบัติงานใน
สาขาวิชา 

 (OPD / RT 
Planning / BCT / 

Ward work) 

ปฏิบัติงาน 
(OPD / RT Planning / BCT / ward work) 

อังคาร 
Grand Round 

หอผู้ป่วย ตึก 72 ปีช้ัน 6 / ช้ัน 9 
ปฏิบัติงาน 

(OPD / RT Planning / BCT / ward work) 

พุธ 
IMRT Conference 
ห้องประชุมโรจน์ฯ 

ตึกรังสีราชนครินทร์ ช้ัน 2 

ปฏิบัติงาน 
(OPD / RT Planning / 

BCT / ward work) 

Basic science* 
15-17 น 

พฤหัสบดี 

สัปดาห์ท่ี 1,3,5 
Peer Review  

ห้องประชุมโรจน์ฯ 
ตึกรังสีราชนครินทร์ ช้ัน 2 

สัปดาห์ท่ี 2,4 
Multidisciplinary 

conference 

Tumor Clinic ศัลยกรรมและ ENT 
ตึกผู้ป่วยนอก ช้ัน 7 

ศุกร์ 

Lecture  
ห้องประชุมพิณพากย์พิทยาเภท 

ตึก 72 ปี ช้ัน 1 
Topic presentation 

ห้องประชุมโรจน์ฯ 
ตึกรังสีราชนครินทร์ ช้ัน 2 

Multidisciplinary 
conference 

Tumor Clinic นรีเวช  
ตึกพระศรีฯ ช้ัน 11 

Medical Radiation Physics /  
Radiobiology / วิชาการบูรณาการ* 
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Multidisciplinary conference 
 

AVM conference   ทุกวันพฤหัสบดีที่ 2 ของเดือน  เวลา 8.00-9.00 น. 

Gyne-patho conference   ทุกวันพฤหัสบดีที่ 2 ของเดือน  เวลา 8.00-9.00 น. 

Adult brain tumor conference  ทุกวันศุกร์ที่ 2 ของเดือน   เวลา 8.00-9.00 น. 

Pediatric brain tumor conference  ทุกวันศุกร์ที่ 4 ของเดือน   เวลา 8.00-9.00 น. 

Breast cancer conference  ทุกวันศุกร์ที่ 3 ของเดือน   เวลา 8.00-9.00 น. 

Thyroid cancer conference  ทุกวันพฤหัสบดีที่ 2 ของเดือน  เวลา 8.00-9.00 น. 

Lung cancer conference   ทุกวันพฤหัสบดีที่ 3 ของเดือน  เวลา 8.00-9.00 น. 

Bone tumor conference   ทุกวันพุธ ทุกสัปดาห์   เวลา 15.00-17.00 น. 

Hepatobiliary conference  ทุกวันพฤหัสบดีที่ 4 ของเดือน  เวลา 8.00-9.00 น.   
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ภาคผนวกที่ 8 
วิธีการฝึกอบรมและแนวทางการประเมินผลการฝึกอบรม 

1. การดูแลรักษาผู้ป่วย (Patient Care) 
 

หัวข้อการเรียนรู้ วิธีการฝึกอบรม แนวทางการประเมินผล 

(1)  มีทักษะในการซักประวัติ ตรวจ
ร่างกายผู้ป่วย และการรวบรวมข้อมูล 
ส าหรับน ามาคิดวเิคราะห์อย่างเปน็เหตุ
เป็นผลเพื่อน าไปสู่การตัดสินใจให้การ
ดูแลรักษาผู้ป่วยอย่างเหมาะสม  

- การเข้าร่วม Grand round, IMRT 
conference และ Peer Review  

- การเข้าร่วมกิจกรรม multidisciplinary 
tumor conference และ tumor 
clinic 

- การฝึกปฏิบัติทีห่น่วยตรวจผู้ป่วยนอก 
หอผู้ป่วยใน Brachytherapy Unit และ 
Radiotherapy Planning and 
Treatment Section 
  

- การสังเกตขณะปฏิบัติงานจริงท่ีหน่วย
ตรวจผูป้่วยนอก หอผู้ป่วยใน 
Brachytherapy Unit และ 
Radiotherapy Planning and 
Treatment Section และการประเมิน
การน าเสนอหรือร่วมอภิปรายในกิจกรรม
ทางวิชาการ เพื่อน ามาประเมินผลตาม 
EPA เป็นประจ าทุกเดือนในระหวา่งปี
ของการฝึกอบรม และสรุปผลรวมในช่วง
ปลายปีของการฝึกอบรมทุกปี เพือ่
พิจารณาเลื่อนช้ันป/ีส่งสอบบอรด์ 

- การสอบรายยาว (long case)  

ของแพทย์ประจ าบ้านช้ันปีท่ี 2 และ 3 

(2)  มีความรู้และทักษะในการรักษา
ด้วยรังสี การวางแผนการฉายรังสแีละ
ใส่แร่ด้วยเทคนิคต่างๆ ตลอดจนน า
เทคนิคทางรังสีรักษาท่ีทันสมัยไปใช้ได้
เหมาะสมกับผู้ป่วย 

- การบรรยายส าหรับแพทย์ประจ าบ้านช้ัน
ปีท่ี 1 ในรายวิชาความรู้พื้นฐานทางรังสี
รักษาและมะเร็งวิทยา (ศรรส 521) 

- การเข้าร่วม Journal club, Grand 
round, IMRT conference, Peer 
Review และ Topic presentation 

- การบรรยายรวม Refresher course 
ของสมาคมรังสีรักษาและมะเร็งวทิยา
แห่งประเทศไทย 

- การเข้าร่วมประชุมวิชาการทางรังสีรักษา
และมะเร็งวิทยา  

- การฝึกปฏิบัติทีห่น่วยตรวจผู้ป่วยนอก 
หอผู้ป่วยใน Brachytherapy Unit และ 
Radiotherapy Planning and 
Treatment Section 

- การจดบันทึกประสบการณ์การเรยีนรู้ใน 
log book และ portfolio 

- การสอบ MCQ/MEQ/oral exam ใน
รายวิชาความรู้พื้นฐานทางรังสีรักษาและ
มะเร็งวิทยา (ศรรส 521), ความรูท้าง
คลินิกพ้ืนฐานด้านรังสีรักษา (ศรรส 
522), ทักษะทางคลินิกเฉพาะทางรังสี
รักษาและมะเร็งวิทยา (ศรรส 523) ของ
แพทย์ประจ าบ้านช้ันปีท่ี 1 

- การสอบ formative และ summative 
MCQ/MEQ ของแพทย์ประจ าบ้านช้ันปี
ที ่2 และ 3 

- การสอบรายยาว (long case)  

ของแพทย์ประจ าบ้านช้ันปีท่ี 2 และ 3 
- การสอบเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรูค้วาม

ช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
สาขารังสรีักษาและมะเร็งวิทยา ทัง้
ภาคทฤษฎี (MCQ/MEQ) ภาคปฏบิัติ 
OSCE, contouring และ oral exam  

- การสังเกตขณะปฏิบัติงานจริงท่ีหน่วย
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หัวข้อการเรียนรู้ วิธีการฝึกอบรม แนวทางการประเมินผล 

ตรวจผูป้่วยนอก หอผู้ป่วยใน 
Brachytherapy Unit และ 
Radiotherapy Planning and 
Treatment Section และการประเมิน
การน าเสนอหรือร่วมอภิปรายในกิจกรรม
ทางวิชาการ เพื่อน ามาประเมินผลตาม 
EPA เป็นประจ าทุกเดือนในระหวา่งปี
ของการฝึกอบรม และสรุปผลรวมในช่วง
ปลายปีของการฝึกอบรมทุกปี เพือ่
พิจารณาเลื่อนช้ันป/ีส่งสอบบอรด์ 

- การประเมิน log book และ portfolio 

(3) เข้าใจถึงอันตรายและ
ภาวะแทรกซ้อนท่ีอาจเกดิขึ้นจากการ
รักษารวมทั้งวิธีการป้องกัน หรือแก้ไข
ภาวะนั้น ๆ และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในการดูแลผู้ป่วย  

- การบรรยายส าหรับแพทย์ประจ าบ้านช้ัน
ปีท่ี 1 ในรายวิชาความรู้พื้นฐานทางรังสี
รักษาและมะเร็งวิทยา (ศรรส 521) 

- การเข้าร่วม Journal Club, Grand 
round, IMRT conference, Peer 
Review และ Topic presentation 

- การเข้าร่วมกิจกรรม multidisciplinary 
tumor conference และ tumor 
clinic  

- การบรรยายรวม Refresher course 
ของสมาคมรังสีรักษาและมะเร็งวทิยา
แห่งประเทศไทย 

- การเข้าร่วมประชุมวิชาการทางรังสีรักษา
และมะเร็งวิทยา 

- การฝึกปฏิบัติทีห่น่วยตรวจผู้ป่วยนอก 
หอผู้ป่วยใน Brachytherapy Unit และ 
Radiotherapy Planning and 
Treatment Section 

  
 

- การสอบ MCQ/MEQ/oral exam ใน
รายวิชาความรู้พื้นฐานทางรังสีรักษาและ
มะเร็งวิทยา (ศรรส 521), ความรูท้าง
คลินิกพ้ืนฐานด้านรังสีรักษา (ศรรส 
522), ทักษะทางคลินิกเฉพาะทางรังสี
รักษาและมะเร็งวิทยา (ศรรส 523) ของ
แพทย์ประจ าบ้านช้ันปีท่ี 1 

- การสอบ formative และ summative 
MCQ/MEQ ของแพทย์ประจ าบ้านช้ันปี
ที ่2 และ 3 

- การสอบรายยาว (long case)  

ของแพทย์ประจ าบ้านช้ันปีท่ี 2 และ 3 
- การสอบเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรูค้วาม

ช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
สาขารังสรีักษาและมะเร็งวิทยา ทัง้
ภาคทฤษฎี (MCQ/MEQ) ภาคปฏบิัติ 
OSCE, contouring และ oral exam  

- การสังเกตขณะปฏิบัติงานจริงท่ีหน่วย
ตรวจผูป้่วยนอก หอผู้ป่วยใน 
Brachytherapy Unit และ 
Radiotherapy Planning and 
Treatment Section และการประเมิน
การน าเสนอหรือร่วมอภิปรายในกิจกรรม
ทางวิชาการ เพื่อน ามาประเมินผลตาม 
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หัวข้อการเรียนรู้ วิธีการฝึกอบรม แนวทางการประเมินผล 

EPA เป็นประจ าทุกเดือนในระหวา่งปี
ของการฝึกอบรม และสรุปผลรวมในช่วง
ปลายปีของการฝึกอบรมทุกปี เพือ่
พิจารณาเลื่อนช้ันป/ีส่งสอบบอรด์ 

(4) มีความรู้และทักษะในการวางแผน
ดูแลรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งแบบสหสาขา
วิชาชีพ 

- การบรรยายส าหรับแพทย์ประจ าบ้านช้ัน
ปีท่ี 1 ในรายวิชาความรู้พื้นฐานทางรังสี
รักษาและมะเร็งวิทยา (ศรรส 521) 

- การเข้าร่วม Journal Club, Grand 
round, IMRT conference, Peer 
Review และ Topic presentation 

- การเข้าร่วมกิจกรรม multidisciplinary 
tumor conference และ tumor 
clinic  

- การบรรยายรวม Refresher course 
ของสมาคมรังสีรักษาและมะเร็งวทิยา
แห่งประเทศไทย 

- การเข้าร่วมประชุมวิชาการทางรังสีรักษา
และมะเร็งวิทยา 

- การฝึกปฏิบัติทีห่น่วยตรวจผู้ป่วยนอก 
หอผู้ป่วยใน Brachytherapy Unit และ 
Radiotherapy Planning and 
Treatment Section 

 

- การสอบ MCQ/MEQ/oral exam ใน
รายวิชาความรู้พื้นฐานทางรังสีรักษาและ
มะเร็งวิทยา (ศรรส 521), ความรูท้าง
คลินิกพ้ืนฐานด้านรังสีรักษา (ศรรส 
522), ทักษะทางคลินิกเฉพาะทางรังสี
รักษาและมะเร็งวิทยา (ศรรส 523) ของ
แพทย์ประจ าบ้านช้ันปีท่ี 1 

- การสอบ formative และ summative 
MCQ/MEQ ของแพทย์ประจ าบ้านช้ันปี
ที ่2 และ 3 

- การสอบรายยาว (long case)  

ของแพทย์ประจ าบ้านช้ันปีท่ี 2 และ 3 
- การสอบเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรูค้วาม

ช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
สาขารังสรีักษาและมะเร็งวิทยา ทัง้
ภาคทฤษฎี (MCQ/MEQ) ภาคปฏบิัติ 
OSCE, contouring และ oral exam 

- การสังเกตขณะปฏิบัติงานจริงท่ีหน่วย
ตรวจผูป้่วยนอก หอผู้ป่วยใน 
Brachytherapy Unit และ 
Radiotherapy Planning and 
Treatment Section และการประเมิน
การน าเสนอหรือร่วมอภิปรายในกิจกรรม
ทางวิชาการ เพื่อน ามาประเมินผลตาม 
EPA เป็นประจ าทุกเดือนในระหวา่งปี
ของการฝึกอบรม และสรุปผลรวมในช่วง
ปลายปีของการฝึกอบรมทุกปี เพือ่
พิจารณาเลื่อนช้ันป/ีส่งสอบบอรด์ 

(5) มีความรู้ ความเข้าใจ  และสามารถ
ให้การรักษาอื่นที่ใช้ร่วมกันกับการ
รักษาทางรังสีรักษาเพื่อเสรมิ

- การบรรยายส าหรับแพทย์ประจ าบ้านช้ัน
ปีท่ี 1 ในรายวิชาความรู้พื้นฐานทางรังสี
รักษาและมะเร็งวิทยา (ศรรส 521) 

- การสอบ MCQ/MEQ/oral exam ใน
รายวิชาความรู้พื้นฐานทางรังสีรักษาและ
มะเร็งวิทยา (ศรรส 521), ความรูท้าง
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หัวข้อการเรียนรู้ วิธีการฝึกอบรม แนวทางการประเมินผล 

ผลการรักษาทางรังสรีักษา - การเข้าร่วม Journal Club, Grand 
round, IMRT conference, Peer 
Review และ Topic presentation 

- การเข้าร่วมกิจกรรม multidisciplinary 
tumor conference และ tumor 
clinic  

- การบรรยายรวม Refresher course 
ของสมาคมรังสีรักษาและมะเร็งวทิยา
แห่งประเทศไทย 

- การเข้าร่วมประชุมวิชาการทางรังสีรักษา
และมะเร็งวิทยา 

- การฝึกปฏิบัติทีห่น่วยตรวจผู้ป่วยนอก 
หอผู้ป่วยใน Brachytherapy Unit และ 
Radiotherapy Planning and 
Treatment Section 

 

คลินิกพ้ืนฐานด้านรังสีรักษา (ศรรส 
522), ทักษะทางคลินิกเฉพาะทางรังสี
รักษาและมะเร็งวิทยา (ศรรส 523) ของ
แพทย์ประจ าบ้านช้ันปีท่ี 1 

- การสอบ formative และ summative 
MCQ/MEQ ของแพทย์ประจ าบ้านช้ันปี
ที ่2 และ 3 

- การสอบรายยาว (long case)  

ของแพทย์ประจ าบ้านช้ันปีท่ี 2 และ 3 
- การสอบเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรูค้วาม

ช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
สาขารังสรีักษาและมะเร็งวิทยา ทัง้
ภาคทฤษฎี (MCQ/MEQ) ภาคปฏบิัติ 
OSCE, contouring และ oral exam 

- การสังเกตขณะปฏิบัติงานจริงท่ีหน่วย
ตรวจผูป้่วยนอก หอผู้ป่วยใน 
Brachytherapy Unit และ 
Radiotherapy Planning and 
Treatment Section และการประเมิน
การน าเสนอหรือร่วมอภิปรายในกิจกรรม
ทางวิชาการ เพื่อน ามาประเมินผลตาม 
EPA เป็นประจ าทุกเดือนในระหวา่งปี
ของการฝึกอบรม และสรุปผลรวมในช่วง
ปลายปีของการฝึกอบรมทุกปี เพือ่
พิจารณาเลื่อนช้ันป/ีส่งสอบบอรด์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสูตรการฝกึอบรมแพทย์ประจ าบ้าน เพือ่วุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขารังสีรักษาและมะเร็งวทิยา   
สาขาวิชารงัสีรกัษา คณะแพทยศาสตร์ศิรริาชพยาบาล ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561 

51 
 

2. ความรู้ ความเชี่ยวชาญและความสามารถในการน าไปใช้แก้ปญัหาของผู้ป่วยและสังคมรอบด้าน  
(Medical knowledge and Skills) 
 

หัวข้อการเรียนรู้ วิธีการฝึกอบรม แนวทางการประเมินผล 

(1)  รู้ข้อบ่งช้ี ข้อห้าม ข้อดี ข้อเสีย และ
ข้อจ ากัดในการให้การรักษาด้วยรงัสี 
เลือกวิธีการทางรังสรีักษาต่างๆไดอ้ย่าง
ถูกต้องเหมาะสมและมผีลแทรกซอ้น
น้อยที่สุด 

- การบรรยายส าหรับแพทย์ประจ าบ้านช้ัน
ปีท่ี 1 ในรายวิชาความรู้พื้นฐานทางรังสี
รักษาและมะเร็งวิทยา (ศรรส 521) 

- การเข้าร่วม Journal Club, Grand 
round, IMRT conference, Peer 
Review และ Topic presentation 

- การเข้าร่วมกิจกรรม multidisciplinary 
tumor conference และ tumor 
clinic  

- การบรรยายรวม Refresher course 
ของสมาคมรังสีรักษาและมะเร็งวทิยา
แห่งประเทศไทย 

- การเข้าร่วมประชุมวิชาการทางรังสีรักษา
และมะเร็งวิทยา 

- การฝึกปฏิบัติทีห่น่วยตรวจผู้ป่วยนอก 
หอผู้ป่วยใน Brachytherapy Unit และ 
Radiotherapy Planning and 
Treatment Section 
 

- การสอบ MCQ/MEQ/oral exam ใน
รายวิชาความรู้พื้นฐานทางรังสีรักษาและ
มะเร็งวิทยา (ศรรส 521), ความรูท้าง
คลินิกพ้ืนฐานด้านรังสีรักษา (ศรรส 
522), ทักษะทางคลินิกเฉพาะทางรังสี
รักษาและมะเร็งวิทยา (ศรรส 523) ของ
แพทย์ประจ าบ้านช้ันปีท่ี 1 

- การสอบ formative และ summative 
MCQ/MEQ ของแพทย์ประจ าบ้านช้ันปี
ที ่2 และ 3 

- การสอบรายยาว (long case)  

ของแพทย์ประจ าบ้านช้ันปีท่ี 2 และ 3 
- การสอบเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรูค้วาม

ช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
สาขารังสรีักษาและมะเร็งวิทยา ทัง้
ภาคทฤษฎี (MCQ/MEQ) ภาคปฏบิัติ 
OSCE, contouring และ oral exam 

- การสังเกตขณะปฏิบัติงานจริงท่ีหน่วย
ตรวจผูป้่วยนอก หอผู้ป่วยใน 
Brachytherapy Unit และ 
Radiotherapy Planning and 
Treatment Section และการประเมิน
การน าเสนอหรือร่วมอภิปรายในกิจกรรม
ทางวิชาการ เพื่อน ามาประเมินผลตาม 
EPA เป็นประจ าทุกเดือนในระหวา่งปี
ของการฝึกอบรม และสรุปผลรวมในช่วง
ปลายปีของการฝึกอบรมทุกปี เพือ่
พิจารณาเลื่อนช้ันป/ีส่งสอบบอรด์ 

(2)  เข้าใจวิทยาศาสตร์การแพทย์
พื้นฐานด้านฟิสิกสร์ังสีและชีวรังสี 
สามารถน าไปประยุกต์ใช้กับผู้ป่วยได้  

- การบรรยายส าหรับแพทย์ประจ าบ้านช้ัน
ปีท่ี 1 ในรายวิชาความรู้พื้นฐานทางรังสี
รักษาและมะเร็งวิทยา (ศรรส 521) 

- การบรรยายรวมรายวิชา Medical 

- การสอบ MCQ รายวิชา Medical 
Radiation Physics/ Radiobiology 
ของแพทย์ประจ าบ้านช้ันปีที ่1  

- การสังเกตขณะปฏิบัติงานจริงท่ีหน่วย



หลักสูตรการฝกึอบรมแพทย์ประจ าบ้าน เพือ่วุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขารังสีรักษาและมะเร็งวทิยา   
สาขาวิชารงัสีรกัษา คณะแพทยศาสตร์ศิรริาชพยาบาล ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561 

52 
 

หัวข้อการเรียนรู้ วิธีการฝึกอบรม แนวทางการประเมินผล 

Radiation Physics และ 
Radiobiology ส าหรับแพทย์ประจ า
บ้านช้ันปีท่ี 1 

- การบรรยายรวม Refresher course 
ของสมาคมรังสีรักษาและมะเร็งวทิยา
แห่งประเทศไทย 

- การฝึกปฏิบัติทีห่น่วยตรวจผู้ป่วยนอก 
หอผู้ป่วยใน Brachytherapy Unit และ 
Radiotherapy Planning and 
Treatment Section 

ตรวจผูป้่วยนอก หอผู้ป่วยใน 
Brachytherapy Unit และ 
Radiotherapy Planning and 
Treatment Section เพื่อน ามา
ประเมินผลตาม EPA ในช่วงปลายปีของ
การฝึกอบรมทุกปี เพื่อพิจารณาเลือ่นช้ัน
ปี/ส่งสอบบอร์ด 

(3)  มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับ
โรคมะเร็ง และโรคที่มีบทบาทของรังสี
รักษาในการรักษาโรค 

- การบรรยายส าหรับแพทย์ประจ าบ้านช้ัน
ปีท่ี 1 ในรายวิชาความรู้พื้นฐานทางรังสี
รักษาและมะเร็งวิทยา (ศรรส 521) 

- การเข้าร่วม Journal Club, Grand 
round, IMRT conference, Peer 
Review และ Topic presentation 

- การเข้าร่วมกิจกรรม multidisciplinary 
tumor conference และ tumor 
clinic  

- การบรรยายรวม Refresher course 
ของสมาคมรังสีรักษาและมะเร็งวทิยา
แห่งประเทศไทย 

- การเข้าร่วมประชุมวิชาการทางรังสีรักษา
และมะเร็งวิทยา 

- การฝึกปฏิบัติทีห่น่วยตรวจผู้ป่วยนอก 
หอผู้ป่วยใน Brachytherapy Unit และ 
Radiotherapy Planning and 
Treatment Section 
 

- การสอบ MCQ/MEQ/oral exam ใน
รายวิชาความรู้พื้นฐานทางรังสีรักษาและ
มะเร็งวิทยา (ศรรส 521), ความรูท้าง
คลินิกพ้ืนฐานด้านรังสีรักษา (ศรรส 
522), ทักษะทางคลินิกเฉพาะทางรังสี
รักษาและมะเร็งวิทยา (ศรรส 523) ของ
แพทย์ประจ าบ้านช้ันปีท่ี 1 

- การสอบ formative และ summative 
MCQ/MEQ ของแพทย์ประจ าบ้านช้ันปี
ที ่2 และ 3 

- การสอบรายยาว (long case)  

ของแพทย์ประจ าบ้านช้ันปีท่ี 2 และ 3 
- การสอบเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรูค้วาม

ช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
สาขารังสรีักษาและมะเร็งวิทยา ทัง้
ภาคทฤษฎี (MCQ/MEQ) ภาคปฏบิัติ 
OSCE, contouring และ oral exam 

- การสังเกตขณะปฏิบัติงานจริงท่ีหน่วย
ตรวจผูป้่วยนอก หอผู้ป่วยใน 
Brachytherapy Unit และ 
Radiotherapy Planning and 
Treatment Section และการประเมิน
การน าเสนอหรือร่วมอภิปรายในกิจกรรม
ทางวิชาการ เพื่อน ามาประเมินผลตาม 
EPA เป็นประจ าทุกเดือนในระหวา่งปี
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หัวข้อการเรียนรู้ วิธีการฝึกอบรม แนวทางการประเมินผล 

ของการฝึกอบรม และสรุปผลรวมในช่วง
ปลายปีของการฝึกอบรมทุกปี เพือ่
พิจารณาเลื่อนช้ันป/ีส่งสอบบอรด์ 

(4)  มีทักษะในการใช้เครื่องมือทางรังสี  
ทั้งการฉายรังสีในโรคต่างๆ  และการใส่
แร่ในโรคที่พบบ่อย 

- การบรรยายส าหรับแพทย์ประจ าบ้านช้ัน
ปีท่ี 1 ในรายวิชาความรู้พื้นฐานทางรังสี
รักษาและมะเร็งวิทยา (ศรรส 521) 

- การเข้าร่วม Journal Club, Grand 
round, IMRT conference, Peer 
Review และ Topic presentation 

- การเข้าร่วมกิจกรรม multidisciplinary 
tumor conference และ tumor 
clinic  

- การบรรยายรวม Refresher course 
ของสมาคมรังสีรักษาและมะเร็งวทิยา
แห่งประเทศไทย 

- การเข้าร่วมประชุมวิชาการทางรังสีรักษา
และมะเร็งวิทยา 

- การฝึกปฏิบัติที ่Brachytherapy Unit 
และ Radiotherapy Planning and 
Treatment Section 

- การจดบันทึกประสบการณ์การเรยีนรู้ใน 
log book และ portfolio 

- การสอบ MCQ/MEQ/oral exam ใน
รายวิชาความรู้พื้นฐานทางรังสีรักษาและ
มะเร็งวิทยา (ศรรส 521), ความรูท้าง
คลินิกพ้ืนฐานด้านรังสีรักษา (ศรรส 
522), ทักษะทางคลินิกเฉพาะทางรังสี
รักษาและมะเร็งวิทยา (ศรรส 523) ของ
แพทย์ประจ าบ้านช้ันปีท่ี 1 

- การสอบ formative และ summative 
MCQ/MEQ ของแพทย์ประจ าบ้านช้ันปี
ที ่2 และ 3 

- การสอบรายยาว (long case)  

ของแพทย์ประจ าบ้านช้ันปีท่ี 2 และ 3 
- การสอบเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรูค้วาม

ช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
สาขารังสรีักษาและมะเร็งวิทยา ทัง้
ภาคทฤษฎี (MCQ/MEQ) ภาคปฏบิัติ 
OSCE, contouring และ oral exam 

- การสังเกตขณะปฏิบัติงานจริงท่ี 
Brachytherapy Unit และ 
Radiotherapy Planning and 
Treatment Section และการประเมิน
การน าเสนอหรือร่วมอภิปรายในกิจกรรม
ทางวิชาการ เพื่อน ามาประเมินผลตาม 
EPA เป็นประจ าทุกเดือนในระหวา่งปี
ของการฝึกอบรม และสรุปผลรวมในช่วง
ปลายปีของการฝึกอบรมทุกปี เพือ่
พิจารณาเลื่อนช้ันป/ีส่งสอบบอรด์ 

- การประเมิน log book และ portfolio 
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3. การเรียนรู้จากการปฏิบัติและการพัฒนาตนเอง (Practice-based Learning and Improvement) 
 

หัวข้อการเรียนรู้ วิธีการฝึกอบรม แนวทางการประเมินผล 

(1) สามารถน าความรู้ที่มีไปประยุกต์ใช้
ในภาคปฏิบัตไิด ้

- การบรรยายในรายวิชาวิทยาศาสตร์การ
แพทยพ้ืนฐานและคลินิกสัมพันธ์ (ศรคร 
521) 

- การฝึกปฏิบัติทีห่น่วยตรวจผู้ป่วยนอก 
หอผู้ป่วยใน Brachytherapy Unit และ 
Radiotherapy Planning and 
Treatment Section 

 

- การสอบในรายวิชาวิทยาศาสตร์
การแพทย์พื้นฐานและคลินิกสัมพนัธ์
(ศรคร 521) 

- การสังเกตขณะปฏิบัติงานจริงท่ีหน่วย
ตรวจผูป้่วยนอก หอผู้ป่วยใน 
Brachytherapy Unit และ 
Radiotherapy Planning and 
Treatment Section เพื่อน ามา
ประเมินผลตาม EPA เป็นประจ าทุก
เดือนในระหว่างปีของการฝึกอบรม และ
สรุปผลรวมในช่วงปลายปีของการ
ฝึกอบรมทกุป ีเพื่อพิจารณาเลื่อนช้ันปี/
ส่งสอบบอร์ด 

- การสอบรายยาว (long case)  

ของแพทย์ประจ าบ้านช้ันปีท่ี 2 และ 3 

(2)  มีความรู้ในการท างานวิจยัและ
สามารถท าวิจัยที่เกี่ยวเนื่องกับงานท่ีท า
ได้  

- การสอนรายวิชาวิทยาระเบียบวิธวีิจัย
ส าหรับแพทย์ (ศรคร 524) และรายวิชา
จริยธรรมการวจิัยในคน (ศรคร 526)  

- การจัด lecture และ workshop 
ส าหรับแพทย์ประจ าบ้านเกี่ยวกับ 
critical appraisal, การคิดหัวข้อวิจัย, 
กระบวนการท าวิจยัและการน าเสนอ
ผลงานวิจัย โดยสาขาวิชาฯ 

- แพทย์ประจ าบ้านต้องท างานวิจัย 1 
เรื่องตามข้อก าหนดของหลักสตูร 

- การน าเสนอ proposal งานวิจัยต่อ
คณะอนุกรรมการสอบบอรด์ของสมาคม
รังสีรักษาและมะเร็งวิทยาของแพทย์
ประจ าบ้านช้ันปีท่ี 2  

- การส่ง manuscript และน าเสนอ
ผลการวิจัยต่อคณะอนุกรรมการสอบ
บอร์ดของสมาคมรังสรีักษาและมะเร็ง
วิทยาของแพทย์ประจ าบ้านช้ันปีท่ี 3 

- การสอบและประเมินผลรายวิชาวทิยา
ระเบียบวิธีวิจยัส าหรับแพทย์ (ศรคร 
524) และรายวิชาจริยธรรมการวจิัยใน
คน (ศรคร 526)   

- การเข้าร่วม lecture และ workshop 
- การสอบงานวิจัย คณะอนุกรรมการสอบ

บอร์ดของสมาคมรังสรีักษาและมะเร็ง
วิทยาก าหนดเกณฑ์ผา่นคือ 60% (กรณี
ไม่ผา่น จะสามารถแกไ้ขได้ในปีถัดไป) 

- การประเมินน าเสนอ การร่วมอภปิราย
และการเขียน reflection ในกิจกรรม 
Journal club  
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หัวข้อการเรียนรู้ วิธีการฝึกอบรม แนวทางการประเมินผล 

- การเข้าร่วม Journal Club 

(3)  สามารถน าความรู้ทีไ่ด้จากการ
ฝึกอบรมไปพัฒนาต่อยอดในด้านองค์
ความรู้ใหม่ ความก้าวหน้าทางวชิาการ 
และเทคโนโลยีทางรังสีรักษา โดยมีการ
ทบทวนและพัฒนาความรู้อย่างตอ่เนื่อง 

- การเข้าร่วม Journal Club และ topic 
presentation  

- การบรรยายรวม Refresher course 
ของสมาคมรังสีรักษาและมะเร็งวทิยา
แห่งประเทศไทย 

- การเข้าร่วมประชุมวิชาการทางรังสีรักษา
และมะเร็งวิทยา 

- การศึกษาความรู้ใหม่ด้วยตนเอง จาก
การค้นคว้าผา่นสื่อต่างๆ 

- การประเมินน าเสนอ การร่วมอภปิราย
และการเขียน reflection ในกิจกรรม 
Journal club และ topic 
presentation  

- การบันทึกการเข้าร่วมประชุมวิชาการ
ทางรังสีรักษาและมะเร็งวิทยาใน 
portfolio 

- การสังเกตขณะปฏิบัติงานจริงท่ีหน่วย
ตรวจผูป้่วยนอก หอผู้ป่วยใน 
Brachytherapy Unit และ 
Radiotherapy Planning and 
Treatment Section เพื่อน ามา
ประเมินผลตาม EPA และสรุปผลรวม
ในช่วงปลายปีของการฝึกอบรมทกุปี 
เพื่อพิจารณาเลื่อนช้ันป/ีส่งสอบบอร์ด 
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4. ทักษะปฏิสมัพันธ์ และการสื่อสาร (Interpersonal and Communication Skills) 
 

หัวข้อการเรียนรู้ วิธีการฝึกอบรม แนวทางการประเมินผล 

(1)  มีทักษะในการสื่อสารเพื่อให้ข้อมลู
กับผู้ป่วย ญาติ และบุคลากรทีเ่กี่ยวข้อง 
โดยตระหนักถึงข้อก าหนดทางเพศ 
วัฒนธรรมและ ศาสนา  

- การจัดโครงการเพิ่มพูนทักษะด้าน
จริยธรรมทางการแพทย์ (Medical 
Ethics) 

- การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการ
สื่อสารให้ข้อมูลแก่ญาต ิและผู้ป่วย  

- การฝึกปฏิบัติทีห่น่วยตรวจผู้ป่วยนอก 
หอผู้ป่วยในและBrachytherapy Unit 

- การเข้าร่วมโครงการและการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ 

- การสังเกตขณะปฏิบัติงานจริงท่ีหน่วย
ตรวจผูป้่วยนอก หอผู้ป่วยใน และ 
Brachytherapy Unit เพื่อน ามา
ประเมินผลตาม EPA เป็นประจ าทุก
เดือนในระหว่างปีของการฝึกอบรม และ
สรุปผลรวมในช่วงปลายปีของการ
ฝึกอบรมทุกปี เพื่อพิจารณาเลื่อนช้ันปี/
ส่งสอบบอร์ด 

- การสอบรายยาว (long case)  

ของแพทย์ประจ าบ้านช้ันปีท่ี 2 และ 3  

(2)  น าเสนอข้อมูลผู้ป่วยและอภิปราย
ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ 

- การเข้าร่วม Grand round, IMRT 
conference และ Peer Review  

- การเข้าร่วมกิจกรรม multidisciplinary 
tumor conference และ tumor 
clinic  

- การฝึกปฏิบัติทีห่น่วยตรวจผู้ป่วยนอก 
หอผู้ป่วยใน Brachytherapy Unit และ 
Radiotherapy Planning and 
Treatment Section 

- การสังเกตขณะปฏิบัติงานจริงท่ีหน่วย
ตรวจผูป้่วยนอก หอผู้ป่วยใน 
Brachytherapy Unit และ 
Radiotherapy Planning and 
Treatment Section และการประเมิน
การน าเสนอหรือร่วมอภิปรายในกิจกรรม
ทางวิชาการ เพื่อน ามาประเมินผลตาม 
EPA เป็นประจ าทุกเดือนในระหวา่งปี
ของการฝึกอบรม และสรุปผลรวมในช่วง
ปลายปีของการฝึกอบรมทุกปี เพือ่
พิจารณาเลื่อนช้ันป/ีส่งสอบบอรด์ 

- การสอบรายยาว (long case)  

ของแพทย์ประจ าบ้านช้ันปีท่ี 2 และ 3 

(3)  สามารถสื่อสาร และร่วมงานกับ
ทีมงานรังสีรักษา ได้แก่ พยาบาล นัก
ฟิสิกส์รังสี นักรังสีเทคนิคได้  มีความ
เป็นผู้น า  มีความเข้าใจเพื่อนร่วมงาน  
สร้างความยอมรับจากทีมได ้

- การบรรยายในรายวิชา 

การบูรณาการทั่วไป โดยรังสีวิทยา
สมาคมแห่งประเทศไทย ส าหรับแพทย์
ประจ าบ้านช้ันปีท่ี 1 

- การจัดโครงการเพิ่มพูนทักษะด้าน
จริยธรรมทางการแพทย์ (Medical 
Ethics) 

- การฝึกปฏิบัติทีห่น่วยตรวจผู้ป่วยนอก 

- การเข้าร่วมการบรรยายและโครงการ 
- การสังเกตขณะปฏิบัติงานจริงท่ีหน่วย

ตรวจผูป้่วยนอก หอผู้ป่วยใน 
Brachytherapy Unit และ 
Radiotherapy Planning and 
Treatment Section เพื่อน ามา
ประเมินผลเป็นประจ าทุกเดือน 

- แบบประเมินการปฏิบัติงานแบบ 360 
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หัวข้อการเรียนรู้ วิธีการฝึกอบรม แนวทางการประเมินผล 

หอผู้ป่วยใน Brachytherapy Unit และ 
Radiotherapy Planning and 
Treatment Section 

องศา 

(4)  สามารถสื่อสาร ปฏิสมัพันธ์ และ
ท างานร่วมกับสหสาขาวิชาชีพท่ีร่วมใน
การดูแลผู้ป่วยมะเร็ง  เข้าใจบทบาท
ของตนเอง และมีทักษะในการน าเสนอ
บทบาทที่เหมาะสม 

- การบรรยายในรายวิชา 

การบูรณาการทั่วไป โดยรังสีวิทยา
สมาคมแห่งประเทศไทย ส าหรับแพทย์
ประจ าบ้านช้ันปีท่ี 1 

- การจัดโครงการเพิ่มพูนทักษะด้าน
จริยธรรมทางการแพทย์ (Medical 
Ethics) 

- การเข้าร่วมกิจกรรม multidisciplinary 
tumor conference และ tumor 
clinic  

- การฝึกปฏิบัติทีห่น่วยตรวจผู้ป่วยนอก 
หอผู้ป่วยใน Brachytherapy Unit และ 
Radiotherapy Planning and 
Treatment Section 

- การเข้าร่วมการบรรยายและโครงการ 
- การสังเกตขณะปฏิบัติงานจริงท่ีหน่วย

ตรวจผูป้่วยนอก หอผู้ป่วยใน 
Brachytherapy Unit และ 
Radiotherapy Planning and 
Treatment Section เพื่อน ามา
ประเมินผลเป็นประจ าทุกเดือน 

- แบบประเมินการปฏิบัติงานแบบ 360 
องศา 

- การสอบรายยาว (long case)  

ของแพทย์ประจ าบ้านช้ันปีท่ี 2 และ 3 
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5. ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism) 
 

หัวข้อการเรียนรู้ วิธีการฝึกอบรม แนวทางการประเมินผล 

(1)  มีคุณธรรมจริยธรรมและเจตคติอนั
ดีต่อผู้ป่วย ญาติ ผู้ร่วมงาน และเพื่อน
ร่วมวิชาชีพ   

- การจัดโครงการเพิ่มพูนทักษะด้าน
จริยธรรมทางการแพทย์ (Medical 
Ethics) 

- การบรรยายในรายวิชา 

การบูรณาการทั่วไป โดยรังสีวิทยา
สมาคมแห่งประเทศไทย ส าหรับแพทย์
ประจ าบ้านช้ันปีท่ี 1 

 

- การเข้าร่วมโครงการและการบรรยาย 
- การสังเกตขณะปฏิบัติงานจริงท่ีหน่วย

ตรวจผูป้่วยนอก หอผู้ป่วยใน 
Brachytherapy Unit และ 
Radiotherapy Planning and 
Treatment Section เพื่อน ามา
ประเมินผลตาม EPA เป็นประจ าทุก
เดือนในระหว่างปีของการฝึกอบรม และ
สรุปผลรวมในช่วงปลายปีของการ
ฝึกอบรมทุกปี เพื่อพิจารณาเลื่อนช้ันปี/
ส่งสอบบอร์ด 

- แบบประเมินการปฏิบัติงานแบบ 360 
องศา 

- การสอบรายยาว (long case)  

ของแพทย์ประจ าบ้านช้ันปีท่ี 2 และ 3 

(2)  มีความสนใจใฝรู่้และสามารถ
พัฒนาไปสู่ความเป็นผูเ้รียนรู้ต่อเนือ่ง
ตลอดชีวิต (Continuous 
Professional Development) 

- การศึกษาความรู้ใหม่ด้วยตนเอง จาก
การค้นคว้าผา่นสื่อต่างๆ เพื่อน าเสนอ 
journal club และ topic 
presentation ตามที่ไดร้ับมอบหมาย 

- แพทย์ประจ าบ้านต้องท างานวิจัย 1 
เรื่องตามข้อก าหนดของหลักสตูร 

- การประเมินการน าเสนอหรือร่วม
อภิปรายในกิจกรรมทางวิชาการ เพื่อ
น ามาประเมินผลตาม EPA เป็นประจ า
ทุกเดือนในระหว่างปีของการฝึกอบรม 
และสรุปผลรวมในช่วงปลายปีของการ
ฝึกอบรมทุกปี เพื่อพิจารณาเลื่อนช้ันปี/
ส่งสอบบอร์ด 

- การติดตามการด าเนินงานวิจยัโดย
อาจารย์ที่ปรึกษาและการบันทึกรายงาน
ความคืบหน้าในการฝึกอบรมใน 
portfolio 

(3)  มีความรับผิดชอบต่องานท่ีไดร้ับ
มอบหมาย 

- การน าเสนอใน Journal Club, Grand 
round, IMRT conference, Peer 
Review และ Topic presentation 

- การฝึกปฏิบัติทีห่น่วยตรวจผู้ป่วยนอก 
หอผู้ป่วยใน Brachytherapy Unit และ 
Radiotherapy Planning and 
Treatment Section 

- การประเมินการน าเสนอในกิจกรรมทาง
วิชาการ  

- การสังเกตขณะปฏิบัติงานจริงท่ีหน่วย
ตรวจผูป้่วยนอก หอผู้ป่วยใน 
Brachytherapy Unit และ 
Radiotherapy Planning and 
Treatment Section เพื่อน ามา
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หัวข้อการเรียนรู้ วิธีการฝึกอบรม แนวทางการประเมินผล 

ประเมินผลตาม EPA เป็นประจ าทุก
เดือนในระหว่างปีของการฝึกอบรม และ
สรุปผลรวมในช่วงปลายปีของการ
ฝึกอบรมทุกปี เพื่อพิจารณาเลื่อนช้ันปี/
ส่งสอบบอร์ด 

- แบบประเมินการปฏิบัติงานแบบ 360 
องศา 
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6. การปฏิบัติงานให้เข้ากับระบบ (System-based Practice) 
 

หัวข้อการเรียนรู้ วิธีการฝึกอบรม แนวทางการประเมินผล 

(1)  มีความรู้เกีย่วกับระบบสุขภาพของ
ประเทศ 

- การบรรยายในรายวิชาการบูรณาการ
ทั่วไป โดยรังสีวิทยาสมาคมแห่งประเทศ
ไทย ส าหรับแพทย์ประจ าบ้านชั้นปีท่ี 1 
และรายวิชาการบรหิารทางการแพทย์ 
(ศรคร 523) 

- การอบรมเป็น core lecture รวมของ
สมาคมรังสรีักษาและมะเร็งวิทยาแห่ง
ประเทศไทย 

- การฝึกปฏิบัติทีห่น่วยตรวจผู้ป่วยนอก 
หอผู้ป่วยใน Brachytherapy Unit และ 
Radiotherapy Planning and 
Treatment Section 

- การเข้าร่วมอบรมตามหลักสตูรก าหนด
และผา่นการประเมินวัดผล 

- การสังเกตขณะปฏิบัติงานจริงท่ีหน่วย
ตรวจผูป้่วยนอก หอผู้ป่วยใน 
Brachytherapy Unit และ 
Radiotherapy Planning and 
Treatment Section เพื่อน ามา
ประเมินผลตาม EPA เป็นประจ าทุก
เดือนในระหว่างปีของการฝึกอบรม และ
สรุปผลรวมในช่วงปลายปีของการ
ฝึกอบรมทุกปี เพื่อพิจารณาเลื่อนช้ันปี/
ส่งสอบบอร์ด 

- การสอบรายยาว (long case)  

ของแพทย์ประจ าบ้านช้ันปีท่ี 2 และ 3 

(2)  มีความรู้เกีย่วกับระบบพัฒนา
คุณภาพการดูแลรักษาผู้ป่วยมะเรง็ 
และการท าทะเบียนมะเร็ง 

- การอบรมเป็น core lecture รวมของ
สมาคมรังสรีักษาและมะเร็งวิทยาแห่ง
ประเทศไทย 

- การฝึกปฏิบัติทีห่น่วยตรวจผู้ป่วยนอก 
หอผู้ป่วยใน Brachytherapy Unit และ 
Radiotherapy Planning and 
Treatment Section 

- การเข้าร่วมอบรมตามหลักสตูรก าหนด 
- การสังเกตขณะปฏิบัติงานจริงท่ีหน่วย

ตรวจผูป้่วยนอก หอผู้ป่วยใน 
Brachytherapy Unit และ 
Radiotherapy Planning and 
Treatment Section เพื่อน ามา
ประเมินผลตาม EPA เป็นประจ าทุก
เดือนในระหว่างปีของการฝึกอบรม และ
สรุปผลรวมในช่วงปลายปีของการ
ฝึกอบรมทุกปี เพื่อพิจารณาเลื่อนช้ันป/ี
ส่งสอบบอร์ด 

- การสอบรายยาว (long case)  

ของแพทย์ประจ าบ้านช้ันปีท่ี 2 และ 3 

(3) เข้าใจและค านึงถึงการใช้ทรัพยากร
สุขภาพอย่างเหมาะสม (Cost 
Consciousness Medicine)  

- การจัดโครงการเพิ่มพูนทักษะด้าน
จริยธรรมทางการแพทย์ (Medical 
Ethics) 

- การอบรมเป็น core lecture รวมของ
สมาคมรังสรีักษาและมะเร็งวิทยาแห่ง
ประเทศไทยและรายวิชาการบริหารทาง

- การเข้าร่วมอบรมตามหลักสตูรก าหนด 
- การน าเสนอและร่วมอภิปรายใน IMRT 

conference 
- การสังเกตขณะปฏิบัติงานจริงท่ีหน่วย

ตรวจผูป้่วยนอก หอผู้ป่วยใน 
Brachytherapy Unit และ 
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หัวข้อการเรียนรู้ วิธีการฝึกอบรม แนวทางการประเมินผล 

การแพทย์ (ศรคร 523) 

- การเข้าร่วม IMRT conference 
(IMRT/SRS/SRT)  

- การฝึกปฏิบัติทีห่น่วยตรวจผู้ป่วยนอก 
หอผู้ป่วยใน Brachytherapy Unit และ 
Radiotherapy Planning and 
Treatment Section 

Radiotherapy Planning and 
Treatment Section เพื่อน ามา
ประเมินผลตาม EPA เป็นประจ าทุก
เดือนในระหว่างปีของการฝึกอบรม และ
สรุปผลรวมในช่วงปลายปีของการ
ฝึกอบรมทุกปี เพื่อพิจารณาเลื่อนช้ันปี/
ส่งสอบบอร์ด 

- การสอบรายยาว (long case)  

ของแพทย์ประจ าบ้านช้ันปีท่ี 2 และ 3 

(4)  รักษาผู้ป่วยให้เขา้กับบริบทของ
การบริการสาธารณสุขได้ตามมาตรฐาน
วิชาชีพ 

- การอบรมเป็น core lecture รวมของ
สมาคมรังสรีักษาและมะเร็งวิทยาแห่ง
ประเทศไทยและรายวิชาการบริหารทาง
การแพทย์ (ศรคร 523) 

- การฝึกปฏิบัติทีห่น่วยตรวจผู้ป่วยนอก 
หอผู้ป่วยใน Brachytherapy Unit และ 
Radiotherapy Planning and 
Treatment Section 

- การเข้าร่วมอบรมตามหลักสตูรก าหนด 
- การสังเกตขณะปฏิบัติงานจริงท่ีหน่วย

ตรวจผูป้่วยนอก หอผู้ป่วยใน 
Brachytherapy Unit และ 
Radiotherapy Planning and 
Treatment Section เพื่อน ามา
ประเมินผลตาม EPA เป็นประจ าทุก
เดือนในระหว่างปีของการฝึกอบรม และ
สรุปผลรวมในช่วงปลายปีของการ
ฝึกอบรมทุกปี เพื่อพิจารณาเลื่อนช้ันปี/
ส่งสอบบอร์ด 

- การสอบรายยาว (long case)  

ของแพทย์ประจ าบ้านช้ันปีท่ี 2 และ 3 
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ภาคผนวกที ่9 
หลักเกณฑแ์ละวิธีการประเมินผลการฝึกอบรมเพ่ือพิจารณาเลื่อนชั้นปี/ส่งสอบบอร์ด 

 
1. ตารางสรุปการประเมินผลตามระยะเวลาการฝึกอบรม 
2. ตารางสรุปการประเมินผลและผลลัพธ์การฝึกอบรม 
3. การประเมินผลการฝึกอบรมและเกณฑ์ผา่น 
4. แบบประเมินการสอบรายยาว (long case) 
5. แบบบันทึกประสบการณ์การเรียนรู้ (log book)  
6. แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio) 
7. แบบประเมินการน าเสนอ Journal club / Topic presentation 
8. แบบประเมิน 360 องศา (อาจารยผ์ู้ควบคุมการปฏิบตัิงาน) 
9. แบบประเมิน 360 องศา (พยาบาล นักรังสีเทคนิคและแพทยผ์ู้ร่วมงาน) 
10. แบบประเมิน 360 องศา (นักฟิสิกส์การแพทย์) 
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หลักเกณฑ์การประเมินผลลัพธ์การฝึกอบรม 
 
การประเมินผลภายในสถาบัน 

 

1. การสอบ MCQ/MEQ/oral exam ในรายวิชาความรู้พื้นฐานทางรังสีรักษาและมะเร็งวิทยา (ศรรส 521), ความรู้ทางคลินิก

พื้นฐานด้านรังสีรักษา (ศรรส 522), ทักษะทางคลินิกเฉพาะทางรังสีรักษาและมะเร็งวิทยา (ศรรส 523) ของแพทย์ประจ าบ้าน

ช้ันปีที่ 1 ก าหนดเกณฑ์ผ่านคือได้เกรด B ขึ้นไป กรณีที่สอบไม่ผ่านต้องมีการสอบซ่อมแบบ open book หรือท ารายงาน

เพิ่มเติม 

2. การสอบ formative และ summative MCQ/MEQ ของแพทย์ประจ าบ้านช้ันปีที่ 2 และ 3 ก าหนดเกณฑ์ผ่านที่ 50% และ 

60% ตามล าดับ กรณีที่สอบไม่ผ่านจะต้องมีการสอบซ่อมด้วยข้อสอบเดิม ภายใน 2 สัปดาห์ กรณีที่ยังสอบซ่อมไม่ผ่าน จะต้อง

สอบซ่อมใหม่จนกว่าจะผ่านตามเกณฑ์ที่ก าหนด และถ้าสอบไม่ผ่าน 3 ครั้งติดต่อกัน จะไม่ได้รับการพิจารณาเลื่อนช้ันปี/ส่ง

สอบบอร์ด 

3. การสอบรายยาว (long case) ปลายปีที่ 2 และกลางปีท่ี 3 ของการฝึกอบรม  

1) ก าหนดเกณฑ์ผ่านโดยรวมที่ 60% โดยจะต้องผ่านเกณฑ์ที่ 60% ไม่ต่ ากว่า 50% ของหัวข้อท่ีท าการประเมินทั้งหมด

ด้วย กรณีที่สอบไม่ผ่านจะต้องมีการสอบซ่อม โดยอาจารย์ที่ควบคุมการปฏิบัติงานในเดือนถัดไป กรณีที่ยังสอบซ่อม

ไม่ผ่าน จะต้องสอบซ่อมใหม่จนกว่าจะผ่านตามเกณฑ์ที่ก าหนด และถ้าสอบไม่ผ่าน 3 ครั้งติดต่อกัน จะไม่ได้รับการ

พิจารณาเลื่อนช้ันปี/ส่งสอบบอร์ด  

2) ก าหนดเกณฑ์ผ่านในแต่ละหัวข้อที่ 60% กรณีที่สอบไม่ผ่านหัวข้อใด ให้สอบซ่อมกับอาจารย์ท่านเดิมที่ควบคุมการ

สอบรายยาว ภายในเวลา 2 สัปดาห์ โดยรูปแบบการสอบซ่อมเป็นไปตามที่อาจารย์เห็นสมควร และหลังการสอบ

ซ่อม ให้อาจารย์เป็นผู้ประเมิน Final assessment อีกครั้ง 

4. การสอบ long case brachytherapy ปลายปีที่ 2 และกลางปีท่ี 3 ของการฝึกอบรม  

1) ก าหนดเกณฑ์ผ่านโดยรวมที่ 60% โดยจะต้องผ่านเกณฑ์ที่ 60% ไม่ต่ ากว่า 50% ของหัวข้อท่ีท าการประเมินทั้งหมด

ด้วย กรณีที่สอบไม่ผ่านจะต้องมีการสอบซ่อม โดยอาจารย์ที่ควบคุมการปฏิบัติงานในเดือนถัดไป กรณีที่ยังสอบซ่อม

ไม่ผ่าน จะต้องสอบซ่อมใหม่จนกว่าจะผ่านตามเกณฑ์ที่ก าหนด และถ้าสอบไม่ผ่าน 3 ครั้งติดต่อกัน จะไม่ได้รับการ

พิจารณาเลื่อนช้ันปี/ส่งสอบบอร์ด  

2) ก าหนดเกณฑ์ผ่านในแต่ละหัวข้อที่ 60% กรณีที่สอบไม่ผ่านหัวข้อใด ให้สอบซ่อมกับอาจารย์ท่านเดิมที่ควบคุมการ

สอบรายยาว ภายในเวลา 2 สัปดาห์ โดยรูปแบบการสอบซ่อมเป็นไปตามที่อาจารย์เห็นสมควร และหลังการสอบ

ซ่อม ให้อาจารย์เป็นผู้ประเมิน Final assessment อีกครั้ง 

5. การประเมิน EPA ใน log book เป็นประจ าทุกเดือนระหว่างปีของการฝึกอบรม และจะมีการสรุปผลใน portfolio เป็นระยะ

ทุก 3-4 เดือน (ส าหรับแพทย์ประจ าบ้านช้ันปีท่ี 2 และ 3) รวมทั้งจะมีการสรุปผลรวมในช่วงปลายปีของการฝึกอบรม (ส าหรับ

แพทย์ประจ าบ้านทุกช้ันปี) เพื่อพิจารณาการเลื่อนช้ันปี/ส่งสอบบอร์ด โดยในการสรุปผล จะมีการรวบรวมผลการประเมินจาก

ทั้ง log book, แบบประเมิน 360 องศาและผลการสอบต่างๆ (เช่น การสอบ long case, Medical Radiation Physics และ 

Radiobiology) 
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1) กรณีที่การสรุปผลของ EPA ครั้งที่ 2 ของปีการฝึกอบรม พบว่าแพทย์ประจ าบ้านยังไม่ผ่านเกณฑ์ EPA ข้อใด 

คณะอนุกรรมการบริหารจัดการทางการศึกษาจะมีการแจ้งให้คณะกรรมการการศึกษาและอาจารย์ที่จะควบคุมการ

ปฏิบัติงานในเดือนถัดไปรับทราบ เพื่อให้ความช่วยเหลือ พัฒนาและติดตามเป็นพิเศษ 

2) กรณีที่การสรุปผลของ EPA ครั้งท่ี 3 ของปีการฝึกอบรม พบว่ายังคงมี EPA ไม่ผ่านตามเกณฑ์ที่ก าหนด จะต้องมีการ

สอบซ่อม oral exam/long case/OSCE หรือการสอบซ่อมวิธีอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการการศึกษาเห็นว่าเหมาะสม

กับ EPA นั้นๆ กรณีที่ยังสอบซ่อมไม่ผ่าน จะต้องสอบซ่อมใหม่จนกว่าจะผ่านตามเกณฑ์ที่ก าหนด และถ้าสอบไม่ผ่าน 

3 ครั้งติดต่อกัน จะไม่ได้รับการพิจารณาเลื่อนช้ันปี/ส่งสอบบอร์ด 

3) กรณีที่การสรุปผลของ EPA ครั้งที่ 3 ของปีการฝึกอบรม พบว่ายังคงมี EPA ไม่ผ่านตามเกณฑ์ที่ก าหนด และ

คณะกรรมการการศึกษาที่เปน็อาจารย์แพทย์และผู้ช่วยอาจารย์คลินิก ไม่ต่ ากว่า 80% ของผู้มีสิทธิ์ออกเสียงทั้งหมด

มีความเห็นว่าไม่สมควรได้รับการพิจารณาเลื่อนช้ันปี/ส่งสอบบอร์ด แพทย์ประจ าบ้านจะต้องเข้ารับการฝึกอบรม

เพิ่มเติม 

6. การประเมินประสบการณ์การเรียนรู้ใน log book เป็นจ านวนรายของผู้ป่วยตลอดหลักสูตร ต้องเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

จึงจะพิจารณาส่งสอบบอร์ด  

1) 2D Conventional Radiotherapy อย่างน้อย 50 ราย/หลักสูตร  

2) 3D Conformal Radiotherapy อย่างน้อย 200 ราย/หลักสูตร 

3) IMRT/VMAT อย่างน้อย 50 ราย/หลักสูตร 

4) Image verification อย่างน้อย 50 ราย/หลักสูตร  

5) Intracavitary Brachytherapy (2D/3D) อย่างน้อย 50 ราย/หลักสูตร 

6) Interstitial Brachyherapy ในมะเร็งนริเวชและโรคอื่น มีส่วนร่วมสังเกตการณ์หรือท าเอง  

อย่างน้อย 10 ราย/หลักสูตร  
7) Interstitial Brachyherapy ในมะเร็งต่อมลูกหมาก มีส่วนร่วมสังเกตการณ์  

อย่างน้อย 1 ราย/หลักสูตร 
8) TBI/TMI มีส่วนร่วมสังเกตการณ์ หรือ เรียนรู้จากแผนการรักษาในผู้ป่วยรายที่ได้รับการรักษาไปแล้ว  

อย่างน้อย 1 ราย/หลักสูตร 

9) SRS, SRT, SBRT มีส่วนร่วมในการสังเกตการณ์หรือวางแผนการรักษา  

อย่างน้อย 10 ราย/หลักสูตร 
10) IORT/TSEI/TLI มีส่วนร่วมในการสังเกตการณ์ อย่างน้อย 2 ราย/หลักสูตร 

11) Counselling/Truth telling อย่างน้อย 2 ราย/หลักสูตร 

7. การประเมิน portfolio เพื่อประเมินการเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการ/การประชุมวิชาการ รวมทั้งความสามารถในการน าเสนอ

และวิเคราะห์วิพากษ์ โดยตลอดปีที่ 2 และ 3 ของการฝึกอบรม แพทย์ประจ าบ้านต้องมีการน าเสนอใน journal club อย่าง

น้อยปีละ 2 ครั้ง และ topic presentation อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ซึ่งทุกครั้งที่น าเสนอจะได้รับการประเมินโดยอาจารย์ที่

ควบคุมการน าเสนอและ/หรือมีความเช่ียวชาญในเนื้อหาที่น าเสนอ นอกจากนี้แพทย์ประจ าบ้านต้องมีการเขียนสรุป 

reflection สิ่งที่ได้เรียนรู้จากกิจกรรม journal club และ topic presentation รวมทั้งการน าไปประยุกต์ใช้ อย่างน้อย

กิจกรรมละ 1 ครั้ง/ปี แพทย์ประจ าบ้านท่ีไม่มีผลงานและ/หรือไม่ได้รับการประเมินครบตามที่ก าหนด จะไม่ได้รับการพิจารณา

เลื่อนช้ันป/ีส่งสอบบอร์ด 
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8. การสังเกตขณะปฏิบัติงานจริงของแพทย์ประจ าบ้านที่หน่วยตรวจผู้ป่วยนอก หน่วยสอดใส่แร่ หอผู้ป่วย ห้องจ าลองการรักษา 

(conventional simulator/ CT simulator/ MRI simulator) และห้องวางแผนการรักษา (contouring and treatment 

planning) เพื่อน ามาประเมินแบบ 360 องศา โดยอาจารย์และผู้ร่วมงานสหสาขาวิชาชีพ (พยาบาล, นักรังสีเทคนิค, 

นักฟิสิกส์การแพทย์และ chief ward) เป็นประจ าทุกเดือน โดยก่อนจะเปลี่ยน rotation ทุกครั้ง แพทย์ประจ าบ้านจะต้องให้

อาจารย์ที่ควบคุมการปฏิบัติงานเซ็นต์แบบประเมิน และรับทราบผลการประเมินรวมทั้ง feed back จากอาจารย์ ถ้ามีข้อ

ร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของแพทย์ประจ าบ้าน คณะอนุกรรมการบริหารจัดการทางการศึกษาจะแจ้งให้ทราบเป็น

รายบุคคล เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงจากแพทย์ประจ าบ้านและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ก่อนจะแจ้งให้คณะกรรมการการศึกษา

รับทราบ ร่วมวินิจฉัย และอาจจะพิจารณาบทลงโทษและ/หรือเสนอแนะแนวทางแก้ไขตามความเหมาะสมต่อไป  

9. งานวิจัย 

1. แพทย์ประจ าบ้านช้ันปีที่ 1  จะต้องมีอาจารย์ที่ปรึกษาผู้ควบคุมงานวิจัยอย่างน้อย 1 คน ภายในเดือนที่ 6 ของการ

ฝึกอบรม และจะต้องก าหนดหัวข้องานวิจัยร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษาให้เสร็จสิ้นภายในเดือนท่ี 12 ของการฝึกอบรม  

2. แพทย์ประจ าบ้านชั้นปีท่ี 2 จะต้องน าเสนอหัวข้องานวิจัย ระเบียบวิธีวิจัย  สถิติที่ใช้ในงานวิจัย  ตารางการเก็บข้อมูล  

ก าหนดระยะเวลาในการท างานวิจัย และประโยชน์ที่จะได้รับจากการวิจัย ต่อที่ประชุมคณาจารย์สาขาวิชาฯภายใน

เดือนที่ 15 ของการฝึกอบรม น าเสนอต่ออนุกรรมการสอบบอร์ดของสมาคมรังสีรักษาและมะเร็งวิทยาแห่งประเทศ

ไทย ประมาณเดือนที่ 15-16 ของการฝึกอบรม และต้องน าเสนอร่างงานวิจัยต่อคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยใน

คนให้เสร็จสิ้นภายในเดือนที ่18 ของการฝึกอบรม 

3. แพทย์ประจ าบ้านจะต้องเริ่มด าเนินงานวิจัยภายหลังได้รับการรับรองโดยคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนแล้ว 

4. แพทย์ประจ าบ้านช้ันปีที่ 3 จะต้องน าเสนอผลงานวิจัยต่อที่ประชุมคณาจารย์สาขาวิชาฯเป็นระยะ ในช่วงระหว่าง

เดือนที ่29-33 ของการฝึกอบรม เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะและด าเนินการปรับปรุงแก้ไข และต้องส่งเอกสารผลงานวิจัย

ให้แก่อนุกรรมการสอบบอร์ดของสมาคมรังสีรักษาและมะเร็งวิทยาแห่งประเทศไทย ประมาณเดือนที่ 32 ของการ

ฝึกอบรม รวมทั้งน าเสนอผลงานวิจัยต่ออนุกรรมการสอบบอร์ดของสมาคมรังสีรักษาและมะเร็งวิทยาแห่งประเทศไทย 

ประมาณเดือนที่ 32 ของการฝึกอบรม โดยมีการก าหนดเกณฑ์ผ่านที่ 60% และเป็นส่วนหนึ่งในการสอบเพื่อวุฒิบัตร

รังสีรักษา  
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การสอบเพื่อวุฒิบัตร 
1. การสอบ MCQ รายวิชา Medical Radiation Physics และ Radiobiology ของแพทย์ประจ าบ้านปีที่ 1 เกณฑ์ผ่านคือเข้า

ร่วมฟังบรรยายไม่ต่ ากว่า 80% ของเวลาเรียนทั้งหมด และสอบผ่านตามเกณฑ์ที่สมาคมนักฟิสิกส์การแพทย์ไทย/ราชวิทยาลัย

รังสีแห่งประเทศไทยก าหนดไว้ กรณีที่สอบไม่ผ่าน จะจัดให้มีการสอบซ่อมภายใน 1 เดือนหลังประกาศผล หากสอบซ่อมไม่

ผ่านต้องรอสอบอีกครั้งในปีถัดไป 

2. การสอบประเมินความรู้พื้นฐานทางรังสีรักษาและมะเร็งวิทยา MCQ ของแพทย์ประจ าบ้านช้ันปีที่ 2 ก าหนดเกณฑ์ผ่านที่ 

60%  กรณีสอบไม่ผ่านต้องรอสอบใหม่ในปีต่อไป 

3. การสอบรายยาว (long case) กลางปีท่ี 3 ของการฝึกอบรมในสถาบันที่ไม่ใช่สถาบันฝึกอบรม กรณีสอบไม่ผ่านสมาคมฯจะจัด

สอบซ่อมภายใน 1 เดือนหลังประกาศผล โดยจะจัดสอบในสถาบันอื่นที่ไม่ใช่สถาบันที่ท าการสอบครั้งแรก กรณีที่ยังสอบไม่

ผ่านครั้งที่ 2 แพทย์ประจ าบ้านต้องรอสอบใหม่ในปีต่อไป 

4. การสอบงานวิจัย ปลายปีที่ 3 ของการฝึกอบรมจะต้องน าเสนอผลงานวิจัยต่ออนุกรรมการสอบบอร์ดของสมาคมรังสีรักษาและ

มะเร็งวิทยาแห่งประเทศไทย   โดยมีการก าหนดเกณฑ์ผ่านท่ี 60% และเป็นส่วนหน่ึงในการสอบเพื่อวุฒิบัตรรังสีรักษา  

5. การสอบเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา ทั้งภาคทฤษฎี 

(MCQ/MEQ) ภาคปฏิบัติ OSCE contouring และ oral exam คะแนนต้องผ่านเกณฑ์ 60% กรณีสอบไม่ผ่านต้องรอสอบ

ใหม่ในปีต่อไป 
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แบบประเมิน Long case examination 
ส าหรับแพทย์ประจ าบ้านชั้นปีท่ี 2 และช้ันปีท่ี 3 

 
การสอบรายยาวภายในสถาบันฝกึอบรม ก าหนดเกณฑ์ผา่นโดยรวมที่ 60% โดยจะต้องผ่านเกณฑท์ี่ 60% ไม่ต่ ากว่า 50% ของ

หัวข้อท่ีท าการประเมินท้ังหมดด้วย กรณีที่สอบไม่ผ่านจะต้องมีการสอบซ่อม โดยอาจารย์ที่ควบคุมการปฏิบัติงานในเดือนถัดไป กรณีที่
ยังสอบซ่อมไม่ผ่าน จะต้องสอบซ่อมใหม่จนกว่าจะผ่านตามเกณฑ์ที่ก าหนด และถ้าสอบไม่ผ่าน 3 ครั้งติดต่อกัน จะไม่ได้รับการพิจารณา
เลื่อนช้ันปี/ส่งสอบบอร์ด โดยเกณฑ์ผ่านในแต่ละหัวข้อที่ก าหนด 60% กรณีที่สอบไม่ผ่านหัวข้อใด ให้สอบซ่อมกับอาจารย์ท่านเดิมที่
ควบคุมการสอบรายยาว ภายในเวลา 2 สัปดาห์ โดยรูปแบบการสอบซ่อมเป็นไปตามที่อาจารย์เห็นสมควร และหลังการสอบซ่อม ให้
อาจารย์เป็นผู้ประเมิน Final assessment อีกครั้ง 

การสอบรายยาว ในส่วนของ Brachytherapy อาจารย์ผู้ประเมินจะต้องไม่ใช่ผู้ประเมินในหัวข้อ clinical evaluation and 
radiotherapy planning  

แบบฟอร์มการประเมิน จะประกอบด้วยหัวข้อการประเมิน 3 หัวข้อได้แก ่Clinical evaluation, Radiotherapy evaluation 
และ Brachytherapy evaluation เป็นราย topic และแบบฟอร์มการประเมิน Overall scoring ส าหรับ Clinical evaluation 
ร่วมกับ Radiotherapy evaluation และ Brachytherapy evaluation 
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Long case evaluation form 
 

วันที่.........../.........../............ 
 
ชื่อ-นามสกุล แพทย์ประจ าบ้าน……………………………………………………………………......................................……ชัน้ปีที่............... 
Patient diagnosis………………………………………………………………......................................................................................…… 
อาจารย์ผู้ประเมิน…………………………………………………......................................................……………………………………………….… 
 

Clinical evaluation  

  Topic Passed+ 
(8-10) 

Passed 
(6-7) 

Not passed N/A 

History taking and Physical 
examination 

    

Basic knowledge of anatomy, natural 
history, histopathology 

    

Appropriate investigation planning with 
knowledge of cost-effectiveness 
(±reimbursement) 

    

Complete data collection and 
interpretation 

    

Diagnosis and staging     
Option of management with risk and 
benefit of each management 

    

Clinical decision making and 
appropriate plan of management 

    

Indication for radiotherapy     
Proper radiation planning and 
techniques 

    

Prognostic assessment     
Complication of treatment     
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Long case evaluation form 
 

วันที่.........../.........../............ 
 
ชื่อ-นามสกุล แพทย์ประจ าบ้าน……………………………………………………………………......................................……ชัน้ปีที่............... 
Patient diagnosis………………………………………………………………......................................................................................…… 
อาจารย์ผู้ประเมิน…………………………………………………......................................................……………………………………………….… 
 

Clinical evaluation (continued)  

  Topic Passed+ 
(8-10) 

Passed 
(6-7) 

Not passed N/A 

Patient safety and Appropriate 
counseling for treatment adverse 
event 

    

Evidence-based references and 
application 

    

Plan follow up     
Communication skill     
Morality and attitude toward patient 
and team 

    

Rationale drug use and cost-
effectiveness 
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Long case evaluation form 
 

วันที่.........../.........../............ 
 
ชื่อ-นามสกุล แพทย์ประจ าบ้าน……………………………………………………………………......................................……ชัน้ปีที่............... 
Patient diagnosis………………………………………………………………......................................................................................…… 
อาจารย์ผู้ประเมิน…………………………………………………......................................................……………………………………………….… 
 

Radiotherapy planning and evaluation   

  Topic Passed+ 
(8-10) 

Passed 
(6-7) 

Not passed N/A 

Basic knowledge of radiation     
Target volume identification     
Contouring     
Identification of OARs and tolerance     
RT field design     
Dosimetric planning interpretation     
Proper judgement of radiotherapy 
planning and correction of plan 

    

Selection of best appropriated plan     
Knowledge for use of IGRT      
Applied knowledge of radiation physics     
Applied knowledge of radiobiology and 
cancer biology 
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Long case evaluation form 
 

วันที่.........../.........../............ 
 
ชื่อ-นามสกุล แพทย์ประจ าบ้าน……………………………………………………………………......................................……ชัน้ปีที่............... 
Patient diagnosis………………………………………………………………......................................................................................…… 
อาจารย์ผู้ประเมิน…………………………………………………......................................................……………………………………………….… 
 

Brachytherapy   

  Topic Passed+ 
(8-10) 

Passed 
(6-7) 

Not passed N/A 

Basic knowledge of brachytherapy     
Brachytherapy indication consideration     
Clinical Skills     
Target volume identification (GTV, HR-
CTV, IR-CTV) 

    

Contouring     
Identification of OARs and tolerance     
Proper radiation prescription     
Dosimetric planning interpretation     
Proper judgement of radiotherapy 
planning and correction of plan 

    

Selection of best appropriated plan     
Patient preparation and care during 
and after procedure 

    

Applied knowledge of radiation physics 
(EPA 15) * 

    

Applied knowledge of radiobiology and 
cancer biology (EPA 16) * 

    

* score 6-7 = EPA level 3, score 8-9 = EPA level 4, score 10 = EPA level 5 
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Long case evaluation form 
 

วันที่.........../.........../............ 
 
ชื่อ-นามสกุล แพทย์ประจ าบ้าน……………………………………………………………………......................................……ชัน้ปีที่............... 
Patient diagnosis………………………………………………………………......................................................................................…… 
อาจารย์ผู้ประเมิน…………………………………………………......................................................……………………………………………….… 
 
Overall scoring 
Part 1: Clinical evaluation     

      � ⃞⃞   Passed+ 

      � ⃞⃞   Passed 

      � ⃞⃞   Not passed    
Specific Assignment (if not passed) ………………………………………………………………………… 
Part 2: Radiotherapy planning and evaluation    

    � ⃞⃞   Passed+ 

      � ⃞⃞   Passed 

      � ⃞⃞   Not passed    
Specific Assignment (if not passed) ………………………………………………………………………… 
 

Final assessment        ⃞   Passed           ⃞   Not passed   
 

ลงชื่ออาจารย์ผู้ประเมิน............................................................................. 
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Long case evaluation form 
 

วันที่.........../.........../............ 
 
ชื่อ-นามสกุล แพทย์ประจ าบ้าน……………………………………………………………………......................................……ชัน้ปีที่............... 
Patient diagnosis………………………………………………………………......................................................................................…… 
อาจารย์ผู้ประเมิน…………………………………………………......................................................……………………………………………….… 
 
Overall scoring 
Part Brachytherapy    

    � ⃞⃞   Passed+ 

      � ⃞⃞   Passed 

      � ⃞⃞   Not passed    
Specific Assignment (if not passed) ………………………………………………………………………… 
 

Final assessment        ⃞   Passed           ⃞   Not passed   
 

ลงชื่ออาจารย์ผู้ประเมิน............................................................................. 

 

 

 

 

 



หลักสูตรการฝกึอบรมแพทย์ประจ าบ้าน เพือ่วุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขารังสีรักษาและมะเร็งวทิยา   
สาขาวิชารงัสีรกัษา คณะแพทยศาสตร์ศิรริาชพยาบาล ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561 

75 
 

ตัวอย่าง log book 
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แฟ้มสะสมผลงานแพทยป์ระจ าบ้าน 
 

สาขาวิชารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา  
ภาควิชารังสีวิทยา  

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แพทย์ประจ าบ้าน.......................................................................... 
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ข้อมูลส่วนตัว 

 
ค าน าหน้าชื่อ  
 

 เลข ว.  

ชื่อ (ภาษาไทย)  
 
นามสกลุ (ภาษาไทย) 
 

   

ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) 
 
นามสกลุ (ภาษาอังกฤษ) 
 

   

วันเกิด 
 

 สัญชาติ  

ที่อยู่ปัจจุบนั 
 
 
 

   

ภูมิล าเนา 
 
 
 

   

หมายเลขโทรศัพท ์
  

   

อีเมล 
 

   

 
 

กรณีฉุกเฉินติดต่อ 

 
ชื่อ (ภาษาไทย)  
 
นามสกลุ (ภาษาไทย) 

   

ความสัมพันธ ์
 

   

หมายเลขโทรศัพท ์
 

   



หลักสูตรการฝกึอบรมแพทย์ประจ าบ้าน เพือ่วุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขารังสีรักษาและมะเร็งวทิยา   
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ประวัติการศึกษาและการท างาน 

 
การศึกษาระดับปริญญา แพทยศาสตร์บัณฑิต 

 
ปีท่ีจบการศึกษา 
 
เกรดสะสมเฉลี่ย 
 

 

ประสบการณ์การท างานหลังปริญญา โรงพยาบาล 
 
 
 
วันท่ีปฏิบัติงาน 
 
 
 

 

การได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงาน มีต้นสังกัด (ระบุชื่อ) 
 
ไม่มตี้นสังกัด 
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บันทึกการน าเสนอวารสารทางวิชาการ (journal club) 
 

ล าดับ วันที่ Journal อ.ที่ปรึกษา 
1  หัวข้อ 

 
วารสาร 

 

2  หัวข้อ 
 
วารสาร 

 

3  หัวข้อ 
 
วารสาร 

 

4  หัวข้อ 
 
วารสาร 

 

5  หัวข้อ 
 
วารสาร 

 

6  หัวข้อ 
 
วารสาร 

 

7        หัวข้อ 
 
วารสาร 

 

8        หัวข้อ 
 
วารสาร 

 

9        หัวข้อ 
 
วารสาร 

 

10  หัวข้อ 
 
วารสาร 
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บันทึกการน าเสนอวารสารทางวิชาการ (journal club) 
  

ล าดับ วันที่ Journal อ.ที่ปรึกษา 
11  หัวข้อ 

 
วารสาร 

 

12  หัวข้อ 
 
วารสาร 

 

13  หัวข้อ 
 
วารสาร 

 

14  หัวข้อ 
 
วารสาร 

 

15  หัวข้อ 
 
วารสาร 

 

16  หัวข้อ 
 
วารสาร 

 

17        หัวข้อ 
 
วารสาร 

 

18        หัวข้อ 
 
วารสาร 

 

19        หัวข้อ 
 
วารสาร 

 

20  หัวข้อ 
 
วารสาร 
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บันทึกการน าเสนอ Topic / Seminar 
 

ล าดับ วันที่ หัวข้อ อ.ที่ปรึกษา 
1   

 
 
 

 

2 
 
 
 

   

3 
 
 
 

   

4 
 
 
 

   

5   
 
 
 

 

6   
 
 
 

 

7   
 
 
 

 

8   
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บันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการนอกหลักสตูรฯ* 
แพทย์ประจ าบ้านชั้นปีที่ 1 

 วันที่ การประชุม สิ่งท่ีได้เรียนรู้ (โดยย่อ) 
1  ช่ือ 

 
สถานท่ี 
 

 

2  ช่ือ 
 
สถานท่ี 
 

 

3  ช่ือ 
 
สถานท่ี 
 

 

4  ช่ือ 
 
สถานท่ี 
 

 

5  ช่ือ 
 
สถานท่ี 
 

 

6  ช่ือ 
 
สถานท่ี 
 

 

7  ช่ือ 
 
สถานท่ี 
 

 

 
*กิจกรรมทางวิชาการนอกหลักสูตรฯ เช่น งานประชุมวิชาการประจ าปีทีจ่ัดโดยคณะแพทยศาสตร์ศิรริาชพยาบาล, งานประชมุวิชาการที่จัดโดยสถาบัน หรือ องค์กรทาง

วิชาชีพอืน่ (เชน่ สมาคมฯ,ราชวิทยาลัย, IAEA, แพทยสภา), งานประชุมที่จัดโดยองคก์รเอกชนเพื่อน าเสนอเทคโนโลยี หรอื การรักษาใหม่ๆ, การอบรมระเบียบวิธีวจิัยและ

สถิติ เป็นต้น 
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บันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการนอกหลักสตูรฯ* 
แพทย์ประจ าบ้านชั้นปีที่ 2 

 วันที่ การประชุม สิ่งท่ีได้เรียนรู้ (โดยย่อ) 
1  ช่ือ 

 
สถานท่ี 
 

 

2  ช่ือ 
 
สถานท่ี 
 

 

3  ช่ือ 
 
สถานท่ี 
 

 

4  ช่ือ 
 
สถานท่ี 
 

 

5  ช่ือ 
 
สถานท่ี 
 

 

6  ช่ือ 
 
สถานท่ี 
 

 

7  ช่ือ 
 
สถานท่ี 
 

 

 
*กิจกรรมทางวิชาการนอกหลักสูตรฯ เช่น งานประชมุวิชาการประจ าปีทีจ่ัดโดยคณะแพทยศาสตร์ศิรริาชพยาบาล, งานประชมุวิชาการที่จัดโดยสถาบัน หรือ องค์กรทาง

วิชาชีพอืน่ (เชน่ สมาคมฯ,ราชวิทยาลัย, IAEA, แพทยสภา), งานประชุมที่จัดโดยองคก์รเอกชนเพื่อน าเสนอเทคโนโลยี หรอื การรักษาใหม่ๆ, การอบรมระเบียบวิธีวจิัยและ

สถิติ เป็นต้น 

 
 



หลักสูตรการฝกึอบรมแพทย์ประจ าบ้าน เพือ่วุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขารังสีรักษาและมะเร็งวทิยา   
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บันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการนอกหลักสตูรฯ* 

แพทย์ประจ าบ้านชั้นปีที่ 3 
 วันที่ การประชุม สิ่งท่ีได้เรียนรู้ (โดยย่อ) 
1  ช่ือ 

 
สถานท่ี 
 

 

2  ช่ือ 
 
สถานท่ี 
 

 

3  ช่ือ 
 
สถานท่ี 
 

 

4  ช่ือ 
 
สถานท่ี 
 

 

5  ช่ือ 
 
สถานท่ี 
 

 

6  ช่ือ 
 
สถานท่ี 
 

 

7  ช่ือ 
 
สถานท่ี 
 

 

 
*กิจกรรมทางวิชาการนอกหลักสูตรฯ เช่น งานประชมุวิชาการประจ าปีทีจ่ัดโดยคณะแพทยศาสตร์ศิรริาชพยาบาล, งานประชมุวิชาการที่จัดโดยสถาบัน หรือ องค์กรทาง

วิชาชีพอืน่ (เชน่ สมาคมฯ,ราชวิทยาลัย, IAEA, แพทยสภา), งานประชุมที่จัดโดยองคก์รเอกชนเพื่อน าเสนอเทคโนโลยี หรอื การรักษาใหม่ๆ, การอบรมระเบียบวิธีวจิัยและ

สถิติ เป็นต้น 

 
 



หลักสูตรการฝกึอบรมแพทย์ประจ าบ้าน เพือ่วุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขารังสีรักษาและมะเร็งวทิยา   
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รายงานความคืบหน้าในการฝึกอบรม 
ครั้งที่ ......... 

วันที่ ............. /............ /............ 
 

สิ่งท่ีได้เรียนรู้ 
 
 
 
 
 
การปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
ผลการสอบ 
 
 
 
 
 
งานวิจัย 
 
 
 
 
 

 
ความคิดเห็นอาจารย์ที่ปรึกษา 
 



หลักสูตรการฝกึอบรมแพทย์ประจ าบ้าน เพือ่วุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขารังสีรักษาและมะเร็งวทิยา   
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แบบรายงานการประเมินตัวเอง 

ครั้งที่ ......... 
วันที่ ........... /............ /............ 

 
ข้อเด่นของท่านในการฝึกอบรม 
 
 
 
 
 
ข้อด้อยของท่านในการฝึกอบรม 
 
 
 
 
 
แนวทางปฏิบัติที่คิดว่าจะช่วยเสริมจุดเด่นและแก้ไขข้อด้อยของท่าน 
 
 
 
 
 
 
ตั้งแต่เริ่มการฝึกอบรมจนถึงปัจจุบัน ท่านท าได้ดีเพียงไร ท าได้ตามที่ตั้งเป้าไว้หรือไม่ 
 
 
 
 
 
 
 

มีต่อหน้าถัดไป >> 
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ท่านต้องการความช่วยเหลือด้านใดบ้างหรือไม่  
 
 
 
 
 
 
ความสุขของท่านในขณะนี้ (คะแนนเต็ม 10) 
 
 
 

 
  
ความคิดเห็นอาจารย์ที่ปรึกษา 
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ผลการประเมิน EPA 
แพทย์ประจ าบ้านชั้นปีที่ 1 

 
EPA L1 L2 L3 L4 L5 Passing level Pass Not pass N/A 
1      L1 / L2    
2      L1 / L2    
3      L1 / L2    
4      L1 / L2    
5      L1 / L2    
6      L1 / L2    
7      L1 / L2    
8      L1    
9      L1 / L2    
10      L1    
11      L1 / L2    
12      L1    
13      L2    
14      L2    
15      L1 / L2    
16      L1 / L2    
17      L2    
18      L2    
19      L2    
20      L1    
21      L1    
22      L1    

 
ความคิดเห็นเพิ่มเติม  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
           อาจารย์ผู้ประเมิน  ...................................................................................................................................          

แพทย์ประจ าบ้าน ....................................................................................................................................            
วันท่ี .................................................................................. 
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ผลการประเมิน EPA 
แพทย์ประจ าบ้านชั้นปีที่ 2 

ครั้งที่….. 
 

EPA L1 L2 L3 L4 L5 Passing level Pass Not pass N/A 
1      L3    
2      L3    
3      L3    
4      L3    
5      L3    
6      L3    
7      L3    
8      L2    
9      L3    
10      L2    
11      L3    
12      L2    
13      L3    
14      L2    
15      L3    
16      L3    
17      L3    
18      L3    
19      L3    
20      L1    
21      L2    
22      L2    

 
ความคิดเห็นเพิ่มเติม  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
           อาจารย์ผู้ประเมิน  ...................................................................................................................................          

แพทย์ประจ าบ้าน ....................................................................................................................................            
วันท่ี .................................................................................. 
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ผลการประเมิน EPA 
แพทย์ประจ าบ้านชั้นปีที่ 3 

ครั้งที่….. 
 

EPA L1 L2 L3 L4 L5 Passing level Pass Not pass N/A 
1      L4    
2      L4    
3      L4    
4      L4    
5      L4    
6      L4    
7      L4    
8      L3    
9      L4    
10      L3    
11      L4    
12      L3    
13      L4    
14      L3    
15      L4    
16      L4    
17      L4    
18      L4    
19      L4    
20      L2    
21      L2    
22      L2    

 
ความคิดเห็นเพิ่มเติม  
ความคิดเห็นเพิ่มเติม  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
           อาจารย์ผู้ประเมิน  ...................................................................................................................................          

แพทย์ประจ าบ้าน ....................................................................................................................................            
วันท่ี .................................................................................. 
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ผลการสอบ 
 

 ปรนัย (คะแนน) ปรนัย (%) อัตนัย (คะแนน) อัตนัย (%) 
ชั้นปีที่ 2 
Formative 1     
Formative 2     
Summative     

ชั้นปีที่ 3 
Formative 1     
Formative 2     
Summative     

 
การสอบแก้ตัว 
 
การสอบ ครั้งที่ ปรนยั 

(คะแนน) 
ปรนัย (%) อัตนัย 

(คะแนน) 
อัตนัย (%) 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 



หลักสูตรการฝกึอบรมแพทย์ประจ าบ้าน เพือ่วุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขารังสีรักษาและมะเร็งวทิยา   
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แบบประเมินเพ่ือการเลื่อนชั้นปี/ส่งสอบบอร์ด 
 

Checklist Pass Marginal Not pass Remark 

For 1st year resident 
EPA 1-22     

Basic Sciences     

Research     

For 2nd and 3rd year resident 
EPA 1-22     
Formative (>60%)     
Summative (>60%)     
Long case examination : General     
Long case examination : Brachytherapy     
Presentation (2 Journal, 1 Topic)     
Reflection (1 Journal, 1 Topic)     
Log book (Total cumulative case)     
For Board examination 
Log book THASTRO (Total cumulative case)     
Research     
Medical Radiation Physics     
Radiobiology     
Basic knowledge in Radiation Oncology     
Long case examination     

 
 

ความคิดเห็นเพิ่มเติม  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
                    อาจารย์ผู้ประเมิน  ...................................................................................................................................          

แพทย์ประจ าบ้าน ....................................................................................................................................            
วันท่ี .................................................................................. 

 
 
 
 
 

 



หลักสูตรการฝกึอบรมแพทย์ประจ าบ้าน เพือ่วุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขารังสีรักษาและมะเร็งวทิยา   
สาขาวิชารงัสีรกัษา คณะแพทยศาสตร์ศิรริาชพยาบาล ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561 

93 
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หลักสูตรการฝกึอบรมแพทย์ประจ าบ้าน เพือ่วุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขารังสีรักษาและมะเร็งวทิยา   
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หลักสูตรการฝกึอบรมแพทย์ประจ าบ้าน เพือ่วุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขารังสีรักษาและมะเร็งวทิยา   
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หลักสูตรการฝกึอบรมแพทย์ประจ าบ้าน เพือ่วุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขารังสีรักษาและมะเร็งวทิยา   
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ภาคผนวกที ่10 
Entrustable professional activities 

 
การจัดระดับ EPA 
ระดับ 1 (L1) = แพทย์ประจ าบ้านมีความรู/้ทักษะพื้นฐานท่ีเหมาะสมส าหรับแพทย์ศาสตร์บณัฑิตและแพทย์ที่ผ่านการเพิ่มพูนทักษะแล้ว 
ระดับ 2 (L2) = แพทย์ประจ าบ้านมีการเรียนรู้ และสามารถปฏิบัตงิานได้อย่างเหมาะสมภายใต้การควบคุมของอาจารย ์
ระดับ 3 (L3) = แพทย์ประจ าบ้านมีการเรียนรู้ และมีศักยภาพ สามารถปฏิบตัิงานไดเ้องภายใต้การช้ีแนะของอาจารย์ 
ระดับ 4 (L4) = แพทย์ประจ าบ้านมีการเรียนรู้ และสามารถปฏิบัตงิานได้เอง โดยเป็นระดับท่ีเหมาะสมส าหรับแพทย์ประจ าบา้นท่ีจะจบ
การศึกษาและรับวุฒิบัตร/อนุมตัิบตัร 
ระดับ 5 (L5) = แพทย์ประจ าบ้านมีการเรียนรูโ้ดดเด่น และมีศักยภาพสามารถปฏิบตัิงานได้เหมือนแพทย์รังสีรักษาที่มีประสบการณ์ 
และสามารถสอน/ถ่ายทอดความรูแ้ก่ผู้ที่มีประสบการณ์น้อยกว่า 
 
 
 
 
หมายเหต ุ: อ้างอิงตามเกณฑ์หลักสูตร การฝึกอบรมแพทย์ประจ าบา้นเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขารังสีรักษา
และมะเร็งวิทยา ราชวิทยาลยัรังสีแพทยแ์ห่งประเทศไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 

 



หลักสูตรการฝกึอบรมแพทย์ประจ าบ้าน เพือ่วุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขารังสีรักษาและมะเร็งวทิยา   
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หลักสูตรการฝกึอบรมแพทย์ประจ าบ้าน เพือ่วุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขารังสีรักษาและมะเร็งวทิยา   
สาขาวิชารงัสีรกัษา คณะแพทยศาสตร์ศิรริาชพยาบาล ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561 
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หลักสูตรการฝกึอบรมแพทย์ประจ าบ้าน เพือ่วุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขารังสีรักษาและมะเร็งวทิยา   
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หลักสูตรการฝกึอบรมแพทย์ประจ าบ้าน เพือ่วุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขารังสีรักษาและมะเร็งวทิยา   
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หลักสูตรการฝกึอบรมแพทย์ประจ าบ้าน เพือ่วุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขารังสีรักษาและมะเร็งวทิยา   
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หลักสูตรการฝกึอบรมแพทย์ประจ าบ้าน เพือ่วุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขารังสีรักษาและมะเร็งวทิยา   
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หลักสูตรการฝกึอบรมแพทย์ประจ าบ้าน เพือ่วุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขารังสีรักษาและมะเร็งวทิยา   
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หลักสูตรการฝกึอบรมแพทย์ประจ าบ้าน เพือ่วุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขารังสีรักษาและมะเร็งวทิยา   
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หลักสูตรการฝกึอบรมแพทย์ประจ าบ้าน เพือ่วุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขารังสีรักษาและมะเร็งวทิยา   
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หลักสูตรการฝกึอบรมแพทย์ประจ าบ้าน เพือ่วุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขารังสีรักษาและมะเร็งวทิยา   
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หลักสูตรการฝกึอบรมแพทย์ประจ าบ้าน เพือ่วุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขารังสีรักษาและมะเร็งวทิยา   
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ภาคผนวกที ่11 
หลักเกณฑ์การลาของแพทย์ผู้รับการฝึกอบรม   



หลักสูตรการฝกึอบรมแพทย์ประจ าบ้าน เพือ่วุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขารังสีรักษาและมะเร็งวทิยา   
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หลักสูตรการฝกึอบรมแพทย์ประจ าบ้าน เพือ่วุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขารังสีรักษาและมะเร็งวทิยา   
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หลักสูตรการฝกึอบรมแพทย์ประจ าบ้าน เพือ่วุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขารังสีรักษาและมะเร็งวทิยา   
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หลักสูตรการฝกึอบรมแพทย์ประจ าบ้าน เพือ่วุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขารังสีรักษาและมะเร็งวทิยา   
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ภาคผนวกที ่12 
ประกาศคณะฯว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการตัดสินให้ฝึกอบรมเพิ่มเติมและยุตกิารฝึกอบรม 



หลักสูตรการฝกึอบรมแพทย์ประจ าบ้าน เพือ่วุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขารังสีรักษาและมะเร็งวทิยา   
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ภาคผนวกที ่13 
เอกสารอ้างอิง 

เกณฑ์หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน 
เพ่ือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา  
ราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 

 
1. คู่มือการสอบ long case  
2. คู่มือการสอบประเมินความรู้พ้ืนฐานทางรังสีรักษาและมะเร็งวิทยา 
3. เกณฑ์สถาบันฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านสาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา 
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คู่มือการสอบ long case examination 
สมาคมรังสีรักษาและมะเร็งวิทยาแห่งประเทศไทย 

 
หลักการและเหตุผล 
 ตามที่สมาคมรังสีรักษาและมะเร็งวิทยาแห่งประเทศไทย ได้จัดท าหลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านเพื่อวุฒิบัตรแสดง
ความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555 คณะอนุกรรมการ
ฝึกอบรมและสอบความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (อฝส.) สมาคมรังสีรักษาและมะเร็งวิทยาแห่งประเทศไทย ได้
ก าหนดให้แพทย์ประจ าบ้านมีความสามารถปฏิบัติงานทางด้านรังสีรักษา คือ สามารถถามประวัติและตรวจร่างกายผู้ป่วยซึ่งเป็นมะเร็ง
และได้ส่งเข้ารับการรักษาด้วยรังสีในสาขารังสีรักษาตลอดจนแปลผลจากข้อมูลที่ได้เพื่อเสนอในคลีนิควางแผนการรักษาด้วยรังสี , 
สามารถระบุรายละเอียดของการก าหนดขอบเขต เครื่องมือและวิธีให้การรักษาด้วยรังสีได้, สามารถให้การรักษาโรคมะเร็งที่พบบ่อยและ
พบได้น้อยในประเทศไทยด้วยรังสีได้ และ สามารถตัดสินใจในการ รักษาผู้ป่วยมะเร็งที่หน่วยต่างๆส่งมาปรึกษาได้ และตามที่ World 
Federation for Medical Education (WFME) Postgraduate Medical Education, The 2015 revision ได้ก าหนดว่าโครงร่างของ
แผนการฝึกอบรม/หลักสูตรต้องมีภาคปฎิบัติเพื่อท่ีจะผลิตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่มีคุณสมบัติต่อไปนี้ คือ มีความรู้ความสามารถในเวชปฎิบัติ
ที่ครอบคลุมและเหมาะสมกับบริบทของสาขาวิชารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา , มีความสามารถในการท างานอย่างมืออาชีพ, สามารถ
ปฏิบัติงานได้ด้วยตนเองอย่างเต็มตัวโดยไม่ต้องมีการก ากับดูแล, มีเจตนารมณ์และเตรียมพร้อมที่จะเรียนรู้ตลอดชีวิต และ สามารถดูแล
รักษาผู้ป่วยได้อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ มีความเอื้ออาทรและใส่ใจในความปลอดภัยเพื่อการแก้ไขปัญหาและการส่งเสริมสุขภาพ 
โดยยึดถือผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางบนพื้นฐานของการดูแลแบบองค์รวม 

ช่ึงการที่จะประเมินความสามารถของแพทย์ประจ าบ้านรังสีรักษาและมะเร็งวิทยาในหัวข้อดังกล่าวท้ังหมดนั้น เป็นไปได้ยากที่
จะประเมินด้วยข้อสอบกระดาษหรือการสอบด้วยวิธี short case examination ที่เคยมีมา ดังนั้น อฝส. จึงมีความเห็นว่าควรใช้การ
ประเมินผลโดยใช้ long case examination ซึ่งสามารถประเมินแพทย์ประจ าบ้านในหัวข้อข้างต้นได้ และมีข้อเด่นคือสามารถประเมิน
แพทย์ประจ าบ้านในด้านความสามารถในการดูแลผู้ป่วยท้ังระบบอย่างองค์รวมและเหมาะสม ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่แพทย์รังสีรักษาต้อง
เจอในการประกอบวิชาชีพจริง มาเป็นส่วนหน่ึงในการประเมินคุณสมบัติของผู้สมัครสอบเพื่อวุฒิบัตรฯ  

การประเมินผลโดยใช้วิธี OSLER (Objective Structured Long Examination Record) ช่วยให้การประเมินผลมี 
objectivity, validity และ reliability  โดยใช้กระบวนการต่างๆมาช่วย เช่นมีการก าหนดรูปแบบและหัวข้อการประเมินไว้แล้วอย่าง
ชัดเจน ใช้ผู้ประเมิน 2 คนซึ่งเป็นอิสระต่อกัน เป็นต้น ดังนั้นทาง อฝส.จึงใช้วิธีการประเมินที่ดัดแปลงมาจาก OSLER เพื่อให้เข้ากับ
บริบทของวิชาชีพรังสีรักษาและมะเร็งวิทยามากท่ีสุด  
 
วัตถุประสงค์ 
 การจัดท าคู่มือน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กรรมการผู้ประเมินเข้าใจตรงกันเกี่ยวกับการประเมิณผล long case examination ใน
ประเด็น  

1. หลักการประเมิน 

2. หัวข้อการประเมิน 

3. วิธีการและวัตถุประสงค์ในการประเมิณแต่ละหัวข้อ  

4. เกณฑ์การให้คะแนนและการตัดสิน 

5. การบริหารจัดการให้ได้มาตรฐานเดียวกัน  
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หลักการประเมิน  
  การประเมินแพทย์ประจ าบ้านโดยวิธีการสอบ long case examination โดยใช้วิธีที่ดัดแปลงมาจาก OSLER นั้น มี
จุดประสงค์เพื่อประเมินความสามารถและทักษะแพทย์ประจ าบ้านรังสีรักษาและมะเร็งวิทยา ในการดูแลผู้ป่วยในเวชปฏิบัติจริง โดย
สามารถประเมิณทักษะการสื่อสารทั้งกับผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย ์เจตคติต่อผู้ป่วย การตรวจร่างกาย การส่งตรวจเพิ่มเติม การ
ดูแลรักษาผู้ป่วยแบบองค์รวม การรักษาผู้ป่วยด้วยรังสี และปฏิภานไหวพริบในการแก้ปัญหาของผู้ป่วย นอกจากนี้ยังสามารถประเมิน
ความสามารถในด้านของการค้นคว้าหาข้อมูลที่มีคุณภาพและทันสมัย ซึ่งสามารถแสดงถึงความสามารถในการเตรียมพร้อมที่จะเรียนรู้
ตลอดชีวิตได้ด้วย 
 
หัวข้อการประเมิน 

1. Presentation of history  
1.1. Pace/clarity  
1.2. Communication process  
1.3. Systemic presentation  
1.4. Correct facts established 

2. Physical examination  
1.1. Systematic and technique 
1.2. Correct findings established 

3. Appropriate investigations in a logical sequence 
4. Appropriate management  

1. Plan of treatment  

2. Radiation planning  
5. Clinical acumen  

 
วิธีการและวัตถุประสงค์ในการประเมินแต่ละหัวข้อ  

1. Presentation of history  
1.1. Pace/clarity ประเมินการสื่อสารระหว่างแพทย์ผู้เข้าสอบและผู้ป่วย 

 Pace - ประเมินจังหวะการพูดและการหยุดพูดอย่างเหมาะสม 
 Clarity - ประเมินความชัดเจนของเนื้อหาท่ีได้มา สามารถแสดงปัญหาของผู้ป่วยได้  
1.2. Communication process ประเมินการสื่อสารระหว่างแพทย์ผู้เข้าสอบและผู้ป่วย 

- การประเมินในหัวข้อนี้กรรมการคุมสอบสามารถใช้ข้อมูลการประเมินเพิมเติมในขณะที่แพทย์แพทย์ผู้เข้าสอบ
สื่อสาร/แนะน าผู้ป่วยเรื่องการส่งตรวจเพิ่มเติม , แนวทางการรักษา และเรื่องสาเหตุที่ต้องได้รับการฉายรังสีและ
ผลข้างเคียงของการฉายรังสี (หัวข้อท่ี 3 และ 4) 

1.3. Systemic presentation ประเมินการสื่อสารระหว่างแพทย์ผู้เข้าสอบและกรรมการคุมสอบ 
 - ประเมินความสามารถในการน าเสนอข้อมูลจากผูป้่วยท่ีส าคัญได้อย่างกระชับ เป็นระบบ เข้าใจง่าย ในเวลาที่จ ากัด 

1.4. Correct facts established กรรมการคุมสอบประเมินแพทย์ผู้เข้าสอบ 
- แพทย์ผู้เข้าสอบมึความสามารถในการได้ข้อมูลที่ถูกต้องเพื่อน ามาคิดวิเคราะห์เพื่อส่งตรวจเพิ่มเริมและรักษาได้
อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมในบริบททุกด้านมากท่ีสุด 
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2. Physical examination กรรมการคุมสอบสังเกตและประเมินแพทย์ผู้เข้าสอบ 
 2.1 Systematic and technique  

- Systemic : สังเกตขั้นตอนการตรวจร่างกายอย่างเป็นระบบ 
- Technique :  
 - สังเกต psychomotor skills (ทักษะพิสัย พฤติกรรมที่เกี่ยวกับความสามารถในการปฏิบัติงาน) 
 - สังเกตความมั่นใจของแพทย์ผู้เข้าสอบในการปฏิบัติตัวต่อผู้ปวย 

- สังเกตความทัศนคติ (ท่าทีที่เห็นใจ เคารพสิทธิผูป่วย) ของแพทย์ผู้เข้าสอบในการปฏิบัติตัวต่อผู้ป่วย 
2.2 Correct findings established : แพทย์ผู้เข้าสอบตรวจร่างกายได้ผลที่ถูกต้อง ครบถ้วน มีความส าคัญในการแก้ปัญหา
ให้ผู้ป่วยได้ 

3. Appropriate investigations in a logical sequence 

- กรรมการคุมสอบประเมินความสามารถของแพทย์ผู้เข้าสอบในการส่งตรวจเพิ่มเติมได้อย่างถูกต้อง มีความเหมาะสม มี
ความปลอดภัย และต้องประเมินในด้านความคุ้มค่าและค่าใช้จ่ายร่วมด้วย  

- สามารถประเมินในหัวข้อ 1.2 Communication process ร่วมด้วยได้ เข่นสังเกตการให้ผู้ป่วยมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
ในการรับการตรวจเพิ่มเติม, สังเกตการอธิบายผลประโยชน์ของการตรวจเพิ่มเติมในกับผู้ป่วย หรือสังเกตการอธิบาย
ขั้นตอนการตรวจ เป็นต้น  

- การให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับแพทย์ผู้เข้าสอบนั้น กรรมการคุมสอบทั้งสองท่านต้องมีการก าหนดและตกลงกันไว้ล่วงหน้าแล้ว 
ว่าจะให้ข้อมูลส่วนไหนเพิ่มเติม 

4. Appropriate management  
4.1 Plan of treatment : กรรมการคุมสอบประเมนิแพทย์ผู้เข้าสอบในด้านความสามารถในการวางแผนการรักษาที่ถูกต้อง 
เหมาะสม และชัดเจนโดยค านึงถึงผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง  

 4.2 Radiation planning : กรรมการคุมสอบประเมินแพทย์ผู้เข้าสอบในด้านความสามารถในการวางแผนการรักษาโดยรังสี
ในทุกกระบวนการ  
4.3 Evidence base approach : กรรมการคุมสอบประเมินแพทย์ผู้เข้าสอบในด้านความสามารถในการรักษาด้วยข้อมูลที่
ทันสมัย เหมาะสมกับบริบท และ มีหลักฐานทางวิชาการที่น่าเช่ือถือสนับสนุน 

5. Clinical acumen  
 ประเมินภาพรวมของแพทย์ผู้เข้าสอบในด้านไหวพริบ ปฏิภาน ความเฉียบคม ว่ามีความสามารถในการเก็บรวมรวบ
ข้อมูลที่ส าคัญมาวิเคราะห ์จัดล าดับความส าคญัของปัญหาได้ถูกต้อง มีประสิทธิภาพ มีความสามารถในการหาข้อมูลที่ทันสมัย 
เหมาะสมกับบริบท และ มีหลักฐานทางวิชาการที่น่าเช่ือถือสนับสนุน และสามารถแก้ปัญหาโดยยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง 

 
เกณฑ์การให้คะแนนและการตัดสิน 

• Case difficulty การก าหนดความยากง่ายของผู้ป่วยท่ีน ามาสอบ 
แบ่งเป็น 3 ระดับ 

1. Standard cases : ผู้ป่วยมี 1 ปัญหา  

2. Difficult cases : ผู้ป่วยมี 2-3 ปัญหา 

3. Very difficult cases : ผู้ป่วยมีมากกว่า 3 ปัญหา 
อย่างไรก็ตามมีความเป็นไปได้ที่ผู้ป่วยที่มี 1 ปัญหาอาจเป็น very difficult cases ได้ กรรมการคุมสอบต้องมีการตกลง
ร่วมกันทั้ง 2 ท่าน ว่าจะจัดผู้ปวยอยู่ในระดับไหน โดยการประเมินความยากง่ายของผู้ป่วยต้องท าก่อนสอบ 
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• Grading and Marking  
 Grading (performance grade)  

 แบ่งเป็น 3 ระดับ 
 P+ very good/excellent  
 P pass/bare pass  
 P- below pass  

 กรรมการคุมสอบต้องพิจารณาให้ grade ในแต่ละหัวข้อ และหลังจากนั้นต้องสรุป grade รวม 
 Marking  

 เป็นการให้คะแนนโดยรวม (มีค าอธิบายการให้คะแนนตามรูปภาพท่ี 2) 
กรรมการคุมสอบแต่ละท่าน (individual examiner) ต้องให้ grade และ mark แก่แพทย์ผู้เข้าสอบให้เสร็จสิ้นก่อน จึง
ค่อยมาพิจารณาร่วมกับกรรมการคุมสอบอีกท่านหนึ่ง (co-examiner) เพื่อสรุป agreed grade and mark  

• เกณฑ์การตัดสิน  
 เกณฑ์การสอบไม่ผ่านมี 2 กรณี (เข้ากับเกณฑ์ใดเพียงเกณฑืหนึ่งถือว่าสอบไม่ผ่าน)  

   - Agreed grade >  6P – 
   - Agreed mark < 50  

 หากสอบไม่ผ่าน ให้แพทย์ผู้เข้าสอบมีโอกาสสอบซ่อมได้ 1 ครั้ง และต้องเปลี่ยนสถาบันสอบ ภายใน 1 
เดือน ถ้าสอบไม่ผ่านสองครั้ง ต้องสอบซ่อมในปีถัดไป โดยไม่มีสิทธ์ิสอบสอบเพื่อวุฒิบัตรฯในปีท่ีสอบ long 
case examination ไม่ผ่าน 

 
การบริหารจัดการให้ได้มาตรฐานเดียวกัน  
1. กรรมการคุมสอบ 2 ท่าน ประเมินแพทย์ผู้เข้าสอบจากต่างสถาบัน 1 คน  
 แพทย์ผู้เข้าสอบต้องไม่สอบในสถาบันการฝึกอบรมของตัวเอง  
2. อาจารย์แพทย์รังสีรักษาในแต่ละสถาบันจะต้องรับผิดชอบเตรียมผู้ป่วย สถานท่ี เครื่องมือให้ครบถ้วนและเหมาะสม  

ผู้ป่วย  
- เป็นผู้ป่วยท่ีไม่ซับซ้อนมาก เจอได้บ่อยในเวชปฏิบัติทางรังสีรักษา  
- ผู้ป่วยต้องได้รับการแนะน าและได้ยินยอมอย่างเต็มใจมาเป็นผู้ป่วยจ าลอง และต้องร่วมมือในการสอบทุกขั้นตอน 

- ผู้ป่วยต้องไม่อยู่ในภาวะวิกฤต ทั้งทางร่างกายและจิตใจ 

- ถ้าเป็นไปได้ควรจะมีผลการตรวจที่ครบถ้วน พร้อมท่ีจะรับการรักษาด้วยรังสีรักษา 

 สถานท่ี  

- สามารถให้กรรมการคุมสอบสังเกตการณ์และได้ยินการสนทนาได้อย่างชัดเจน 

- มีเครื่องมือการตรวจร่างกายพื้นฐาน 

- มีอุปกรณ์ในการดูภาพ imaging  

- มีคอมพิวเตอร์และระบบการวางแผนการฉายรังสี 
3. ค าแนะน าส าหรับกรรมการคุมสอบ  
 - ท าความรู้จักและเตรียมผู้ป่วยในการให้ข้อมูลกับแพทย์ผู้สอบ 
 - ศึกษาข้อมูลของผู้ป่วย  
 - ศึกษาท าความเข้าใจในการให้คะแนน รวมถึงเกณฑ์การสอบไม่ผ่าน 
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 กรรมการคุมสอบแต่ละท่าน (individual examiner) ต้องให ้grade และ mark แก่แพทย์ผู้เข้าสอบให้เสร็จสิ้นก่อน 
จึงค่อยมาพิจารณาร่วมกับกรรมการคุมสอบอีกท่านหนึ่ง (co-examiner) เพื่อสรุป agreed grade and mark  

 การให้คะแนนควรใช้ระดับความยากง่ายของผู้ป่วยมาช่วยตัดสินด้วย  
 กรรมการคุมสอบต้องไม่ขัดจังหวะหรือแก้ไขข้อมูลที่แพทย์ผู้สอบรายงาน เนื่องจากการสอบนี้ต้องการ

ประเมินกระบวนการ ความสามารถ และการแก้ปัญหาของผู้ป่วยโดยรวม โดยต้องการให้ใกล้เคียงกับการรักษา
ในเวชปฏิบัติจริงมากที่สุด  

 เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการ long case examination ไม่ต้องแจ้งผลสอบให้แพทย์ผู้เข้าสอบทราบ  
 การ feedback ขึ้นกับดุลพินิจของกรรมการคุมสอบ แต่ถ้าแพทย์ผู้เข้าสอบปฏิบัติผิดพลาดอย่างร้ายแรง 

(critical error) ซึ่งจะส่งผลเสียต่อผู้ป่วยได้ในอนาคต สมควรที่จะ feedback แก่แพทย์ผู้เข้าสอบให้ทราบ 
 ส่งแบบประเมินที่ อฝส.ของสถาบันที่จัดสอบน าส่งสมาคมรังสีรักษาเพื่อพิจารณาผลการสอบต่อไป  

 
4. ขั้นตอนการสอบ  

 

บุคคลที่อยู่ในห้องสอบ บทบาทหน้าท่ี เวลา 

แพทย์ผู้เข้าสอบ - อ่านประวตัิที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วยทั้งหมดที่ต่างแผนกปรึกษามา 
- วิเคราะห์ข้อมูล                                           * อนุญาตให้หาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากทกุแหล่งข้อมูล 

60 นาที 

กรรมการคุมสอบ 2 ท่าน
ผู้ป่วย  
แพทย์ผู้เข้าสอบ 

แพทย์ผู้เข้าสอบ 
- ซักประวัติ ตรวจร่างกาย  
- สื่อสารและแนะน าผู้ป่วยในทุกด้าน เช่น การส่งตรวจเพิ่มเติม(ถ้าจ าเป็น)และการรักษา 
(เป้าหมายการรักษา ผลดี/ผลข้างเคียงของการฉายรังสี กระบวนการรักษาโดยการฉายรังสี ) 
เป็นต้น 

20 -30 นาที 

กรรมการคุมสอบ  
- ให้ข้อมูลเพิ่มเติม(ถ้ามี) เช่นผลการส่งตรวจเพิ่มเติม 
- สงัเกตการณ์ และ ประเมินแพทย์ผู้เข้าสอบ 

แพทย์ผู้เข้าสอบ - รวบรวมปัญหา หาข้อมูลเพิ่มเติม วิเคราะห์ช้อมูลทั้งหมด  
* อนญุาตให้หาข้อมลูเพิ่มเติมได้จากทุกแหล่งข้อมูล 

15 นาที 

กรรมการคุมสอบ 2 ท่าน 
แพทย์ผู้เข้าสอบ 

แพทย์ผู้เข้าสอบ 
- อภิปรายข้อมูลที่ส าคัญของผู้ป่วย และวางแผนการรักษาโดยรวม และวางแผนการรักษาโดย
การฉายรังสีอย่างละเอียด  
- แสดงการรักษาโดยการให้รักสีรักษา (radiation planning process) 

30 นาที 

กรรมการคุมสอบ  
- ให้ข้อมูลส าหรับการวางแผนการรักษาโดยการฉายรังสีเช่น CT simulation image หรือ 
plain film เป็นต้น  
- สังเกตการณ์ และ ประเมินแพทย์ผู้เข้าสอบ 



หลักสูตรการฝกึอบรมแพทย์ประจ าบ้าน เพือ่วุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขารังสีรักษาและมะเร็งวทิยา   
สาขาวิชารงัสีรกัษา คณะแพทยศาสตร์ศิรริาชพยาบาล ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561 

122 
 

 
LONG EXAMINATION RECORD 
 
 
วันท่ี………………………………………..  สถานท่ีสอบ…………………..…………………… 
ชือ-สกุล แพทย์ผู้สอบ :  
สถาบันที่แพทย์ผู้สอบฝึกอบรม :  
กรรมการคุมสอบ (individual examiner) ต้องให้ GRADE ในแต่ละหัวข้อ
ด้านล่าง และประเมิณ overall GRADE และ MARK ในเสร็จสิ้นก่อนท่ีจะไปพิจารณากับกรรมการผู้คุมสอบอีกท่าน (co-examiner) 
 
GRADES     MARKS (See over page for specific mark details) 
P+ = VERY GOOD/EXCELLENT  (60-80+) 
P = PASS/BORDERLINE PASS  (50-55) 
P- = BELOW PASS   (35-45) 
 
ADDITIONAL COMMENTS; 
 
Please Tick (x) for CASE DIFFICULTY  

 Individual 
Examiner 

 Agreed Case 
Difficulty 

 INDIVIDUAL EXAMINER  PAIR OF EXAMINERS 

 Standard      OVERALL 
GRADE 

MARK  AGREED 
GRADE 

AGREED 
MARK 

Difficult      

Very 
difficult 

         

 

EXAMINER: ………………………………… 

CO-EXAMINER: ……………………………. 
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Figure 1. Long Case Examination Record (Adapt form OSLER) 

PRESENTATION OF HISTORY  GRADE  AGREED GRADE 

PACE/CLARITY       

COMMUNICATION PROCESS     

SYSTEMATIC PRESENTATION     

CORRECT FACTS ESTABLISHED      

PHYSICAL EXAMINATION     

SYSTEMATIC AND TECHNIQUE     

CORRECT FINDINGS  ESTABLISHED     

     

APPROPRIATE INVESTIGATIONS IN  A LOGICAL 
SEQUENCE 

    

APPROPRIATE MANAGEMENT      

PLAN OF TREATMENT      

RADIATION PLANNING      

     

CLINICAL ACUMEN      
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Figure 2. The long case examination MARKING profile. 

EXTENDED 
CRITERION 
REFERENCED 
GRADING SCHEME 

EXTENDED MARKING SCHEME 

 
P+ 

80 Outstandingly clear and factually correct presentation of the patient’s 
history, demonstration of physical signs and organization of the case 
management. Clearly a candidate displaying outstanding communication 
skills and clinical acumen. First class honors. 

75  Excellent overall case presentation, communication skills, examination 
technique and demonstration of the correct facts and physical signs of the 
case. The candidate may even display outstanding attributes in some but not 
all measurable criteria. First class honors. 

70  Excellent in most respects of overall case presentation, communication 
skills, examination technique and demonstration of the correct facts and 
physical signs of the case; Also excellent communicator and demonstrates 
the ability to investigate and appropriately manage the patient with a very 
well developed clinical acumen. First class honors. 

65 Very good overall presentation covering all major aspects; few omissions, 
good priorities. Very clearly an above average candidate in terms of 
communication and clinical acumen. Second class honor, division 1. 

60  Very good in most respects of presentation and communication but not in 
all aspects. However, a good solid performance in most areas assessed with 
a well developed clinical acumen. Second class honor, division 2. 

P  55 Good sound overall presentation and communication of the case without 
displaying any attributes out of ordinary. The candidate displays an overall 
adequate standard of examination technique. The patient’s problems are 
identified and a reasonable management outline suggested. 

50 Adequate presentation of the case and communication ability. Nothing to 
suggest more than just reaching an acceptable standard in physical 
examination and identification of the patient’s problems and their 
management. Clinical acumen just reaching an acceptable standard. Safe 
borderline candidate who just reaches a pass standard. 
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P- 45 Poor performance in terms of case presentation, communication with the 
patient and demonstration of physical signs. Inadequate attempt at a clear 
identification of the patient’s problem. The candidate may display some 
adequate attributes but does not reach an acceptable pass standard overall. 

35 Veto mark. 
The candidate’s performance in terms of case presentation, clinical and 
communication sills is so poor that the standard required is not even 
remotely approached. Quite clearly this candidate requires a further period 
of trainings. 
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คู่มือการสอบประเมินความรู้พื้นฐานทางรังสีรักษา และมะเร็งวิทยา 
สมาคมรังสีรักษาและมะเร็งวิทยาแห่งประเทศไทย 

 
หลักการและเหตุผล 
 ตามที่สมาคมรังสีรักษาและมะเร็งวิทยาแห่งประเทศไทย ได้จัดท าหลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านเพื่อ
วุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555 
คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (อฝส.) สมาคมรังสีรักษาและมะเร็งวิทยาแห่ง
ประเทศไทย ได้ก าหนดให้แพทย์ประจ าบ้านมีความสามารถปฏิบัติงานทางด้านรังสีรักษา คือ มีความรู้พื้นฐานทางรังสีรักษา และมะเร็ง
วิทยาในโรคมะเร็งต่างๆ 
 
วัตถุประสงค์การประเมินผลความรู้พ้ืนฐานทางรังสีรักษา และมะเร็งวิทยา  
ผู้ถูกประเมินต้องมีความรู้พื้นฐานทางรังสีรักษา และมะเร็งวิทยา ส าหรับโรคมะเร็งต่างๆอย่างถูกต้อง 
 
หัวข้อการประเมิน 

มีความรู้พื้นฐานทางรังสีรักษาในโรคมะเร็ง (Clinical radiation oncology) ในด้านต่างๆดังนี้ 
 Natural history 
 Definition 
 Etiology 
 Principal of molecular biology 
 Epidemiology 
 Spreading of tumor 
 Grading of tumor 
 Method of investigation 
 Classification of tumor 
 Staging of tumor 

            โดยครอบคลุมกลุ่มโรคมะเร็งดังต่อไปนี้ 
1. Skin cancer 

-Basal cell Ca, Squamous cell Ca 
-Malignant melanoma 

2. Alimentary tract cancer 
- Esophagus cancer 
- Colon cancer, rectum cancer anal cancer 
- Stomach cancer 
- Hepatobiliary tumors, pancreatic cancer 

3. Head and neck tumor : 
        - Oral cavity : Lip, buccal mucosa, tongue. Floor of mouth, gum, hard palate 
        - Oropharynx : soft palate, tonsil. Base of tongue 
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        - Nasopharynx 
        - Hypopharynx : pyriform sinus, post cricoid. Posterior pharyngeal wall 
        - Larynx: supra glottic, glottic, sub glottic 
        - Salivary gland 
        - Sinonasal cancer 
        - Thyroid cancer 
        - Management of the neck and the unknown primary site 
4. Eye tumor : 
        -Tumor of lid and conjunctiva 
        - Intraocular tumor, lacrimal gland tumor 
        - Retinoblastoma 
        - Melanoma 
5. Respiratory tract cancer: 

         - Lung cancer 
                      - Mediastinal tumor 
                      - Thymoma 

6. Breast cancer 
7. Cancer of endocrine glands 

 - Thyroid cancer 
- Cancer of adrenal gland 

8. Gynecologic cancer 
- Carcinoma of cervix 
- Endometrium 
- Ovary, fallopian tube 
- Vulva and vagina 

9. Genitourinary cancer 
- Testicular cancer, scrotal cancer. penis 
- Kidney and urethral cancer 
- Bladder and urethra 
- Prostate 

10. Bone and soft tissue tumor 
       - Osteosarcoma, Chondrosarcama. Fibrosarcoma, 
       - Multiple myeloma, plasmacytoma 
       - Ewing’s sarcoma 
       - Giant cell tumor 
       - Metastatic bone tumor 
 -  Soft tissue sarcoma 
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11. Central nervous system (adult and pedriatric) 
- Primary brain tumor 

    - Glia cell tumor : gliomas, astrocytoma, oligodendroglioma, 
       - Pilocytic Astrocytoma 

- PNET : medulloblastoma, ependymoblastoma 
       - Pineal tumor 
  - Ependymoma 
  - Metastatic brain tumor 
  - Spinal cord tumor 
  - Benign central nervous systemic disease 

  - Craniopharyngioma 
  - Meningiomas 
  - Pituitary adenoma 
  - Acoustic neuroma 
  - Arteriovenous malformation 

        12. Rare benign brain tumors 
   - Chordomas 
               - Hemangioblastoma 
               -Temporal bone Chemodectoma 

    13. Hematologic malignancy 
  - Malignant Lymphoma: Hodgkin lymphoma, non-Hodgkin lymphoma 
        - Leukemia 
        - Polycythemia vera 
        - Multiple myeloma, plasmacytoma 
  - Extramedullary hematopoietic 

14. Common pediatric solid tumor : 
       - Neuroblastoma 

        - Wilms’ tumor 
        - Teratoma 
        - Soft tissue and bone tumors 
        - Retinoblastoma 

 
ผู้เข้าสอบ: แพทย์ประจ าบ้านป ี2 ของทุกสถาบัน  
ลักษณะการสอบ: ข้อสอบ MCQ จ านวน 50 ข้อ ในเวลา 1-2 ช่ัวโมง  
ช่วงเวลาที่สอบ:  ประมาณเดือนที่21 ของการฝึกอบรม  
เกณฑ์การประเมิน:  

• ผู้เข้าสอบต้องสอบได้คะแนนมากกว่าหรือเท่ากับ 60% 
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• กรณีสอบไม่ผ่านต้องรอสอบใหม่ในปีต่อไป 

เกณฑ์สถาบันฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านสาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา 

1. เกณฑ์ทั่วไปส าหรับสถาบันฝึกอบรม 
1.1 คุณสมบัติทั่วไป        
1) ได้รับการรับรองคุณภาพ หรือก าลังด าเนินการพัฒนาเพื่อการรับรองคุณภาพ  
2) มีบรรยากาศทางวิชาการในลักษณะสังคมนักวิชาการ เพื่อเสริมสร้างคุณสมบัติในการใฝ่รู้ ให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
3) มีระบบการบริหารจัดการที่ดี มีสถานที่ เครื่องมืออุปกรณ์ และจ านวนผู้ป่วยทั้งประเภท ผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก

พอเหมาะแก่การฝึกอบรม และผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้มีส่วนด าเนินการดูแลรักษาและให้บริการ
กับผู้ป่วยโดยตรง  

4) มีหน่วยงานเทียบเท่าภาควิชาในคณะแพทยศาสตร์  วิทยาลัยแพทยศาสตร์ หรือแผนกใน 
โรงพยาบาล เป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการ โดยผู้บริหารของคณะแพทยศาสตร์  วิทยาลัยแพทยศาสตร์  หรือ
โรงพยาบาล ที่รับผิดชอบด าเนินการต้องไม่มีผลประโยชน์ส่วนตัวที่อาจขัดขวางการบริหารงานและการพัฒนางาน
การฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน 

5) มีปณิธานและพันธกิจระบุไว้ชัดเจนว่ามุ่งผลิตแพทย์ประจ าบ้านที่มีความรู้ความสามารถ และคุณสมบัติสอดคล้องกับ
หลักสูตร และมีความสามารถในการเป็นนักวิชาการและที่จะศึกษาต่อเนื่องได้  และมี
วัตถุประสงค์ของหลักสูตรที่สอดคล้องกับพันธกิจ 

6) มีระบบบริหารงานที่ชัดเจนเพื่อสนับสนุนการจัดการฝึกอบรมให้บรรลุตามปณิธาน ได้แก่ การ
บริหารงานท่ัวไป การบริหารการศึกษา เป็นต้น ระบบบริหารงานดังกล่าวให้ท าเป็นระเบียบของคณะแพทยศาสตร์ 
วิทยาลัยแพทยศาสตร์ สถาบันทางการแพทย์ หรือ โรงพยาบาล และประกาศให้ผู้เกี่ยวข้องทราบทั่วกัน 

7) มีแพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนเพียงพอรับผิดชอบในสาขาที่ฝึกอบรมและในสาขาที่เกี่ยวข้อง (พยาธิแพทย์ แพทย์รังสี
วินิจฉัย อายุรแพทย์โรคมะเร็ง ศัลยแพทย์ แพทย์โสตศอนาสิก และแพทย์นรีเวช) 

8) ในระยะเริ่มแรก (ประมาณ 5 ปี) คณะแพทยศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์ สถาบันทางการแพทย์ หรือโรงพยาบาล
ที่ขอเปิดด าเนินการฝึกอบรม อาจพิจารณาท าความตกลงกับคณะแพทยศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์ สถาบันทาง
การแพทย์ หรือโรงพยาบาลที่มีประสบการณ์ด าเนินการเปิดหลักสูตรการฝึกอบรมมาแล้วไม่ต่ ากว่า 10 ปี ให้ช่วยท า
หน้าท่ีเป็นที่ปรึกษา และช่วยเหลือ หรือเป็นสถาบันสมทบ หรือสถาบันร่วมในการด าเนินการฝึกอบรม 

9) ก่อนเปิดด าเนินการฝึกอบรม คณะแพทยศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์ สถาบันทางการแพทย์ หรือโรงพยาบาล 
จะต้องด าเนินการให้แพทยสภารับรองหลักสูตรของสถาบันฝึกอบรมเพื่อให้ผู้ส าเร็จการฝึกอบรมมีสิทธิ์เข้าสอบเพื่อ
วุฒิบัตรฯ และจะต้องมีความพร้อมในการจัดการฝึกอบรม และทรัพยากรต่างๆ โดยเฉพาะอาจารย์ สื่อการศึกษา
และอุปกรณ์การฝึกอบรม ครบถ้วนตามเกณฑ์ที่ก าหนด ทั้งนี้จะต้องมีแผนด าเนินงานระยะ 5 ปีที่มีความชัดเจนและ
เป็นไปได้ โดยแผนปฏิบัติการจะต้องแสดงให้เห็นว่ามีความพร้อมดังกล่าวก่อนเริ่มการฝึกอบรม แต่ละชั้นปีอย่างน้อย 
1 ปีการศึกษา 

10) ในกรณีที่เป็นสถาบันฝึกอบรมภาคเอกชน นอกจากจะต้องมีคุณสมบัติตามข้อ (ก) ถึง (ฌ) แล้ว จะต้องไม่แสวงหา
ก าไรจากการฝึกอบรม โดยให้จัดตั้งมูลนิธิหรือกองทุนที่มีทุนส ารองเพียงพอในการด าเนินการระยะยาว และให้มี
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ผู้แทนราชวิทยาลัย/วิทยาลัย หรือ สมาคมวชิาชีพท่ีรับผิดชอบดูแลการฝกึอบรม เป็นกรรมการของมูลนิธิหรือกองทุน
โดยต าแหน่ง 

   
1.2 หน่วยงานกลางพ้ืนฐาน สถาบันฝึกอบรมนั้น จะต้องมีหน่วยงานกลางให้บริการดังต่อไปนี้ 

1) ห้องปฏิบัติการส าหรับการชันสูตร สถาบันฝึกอบรมจะต้องมีการให้บริการตรวจทางห้องปฏิบัติการ หรือ
ติดต่อขอรับบริการตรวจทางห้องปฏิบัติการให้ครอบคลุมการชันสูตรประเภทพื้นฐานและประเภทจ าเพาะ
ที่จ าเป็นส าหรับการฝึกอบรม ซึ่งห้องปฏิบัติการต้องมีพยาธิแพทย์หรือแพทย์หรือบุคลากรอื่นที่มีความรู้
ความช านาญเป็นผู้ควบคุม  
 ห้องปฏิบัติการด้านพยาธิวิทยากายวิภาค สามารถที่จะท าการตรวจศพ ตรวจช้ินเนื้อ และสิ่งส่ง
ตรวจทางเซลล์วิทยาที่ได้จากการผ่าตัดหรือการท าหัตถการ  สามารถเตรียมสไลด์ช้ินเนื้อเยื่อและสิ่งส่ง
ตรวจเพื่อตรวจด้วยกล้องจุลทรรศน์ได้เอง พยาธิแพทย์ต้องมีเวลา มีความสามารถ และเต็มใจให้ค าปรึกษา
หารือ หรือ สอนแพทย์ประจ าบ้านทุกสาขาได้ อัตราการตรวจศพซึ่งเปรียบเสมือนดัชนีช้ีบ่งความ
สนใจทางวิชาการ และความใส่ใจในการค้นหาสาเหตุ การด าเนินโรค และ การประเมินผลการรักษา
ของแพทย์ในโรงพยาบาลนั้นจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจ านวนผู้ป่วยที่ถึงแก่กรรม (ไม่รวมการ
ตรวจศพทางด้านนิติเวชศาสตร์) การตรวจศพ การตรวจช้ินเนื้อ และการตรวจทางเซลล์วิทยาต้องกระท า
โดยครบถ้วนจนสามารถให้การวินิจฉัยขั้นสุดท้าย และต้องมีรายงานการตรวจเก็บไว้เป็นหลักฐานทุกราย  
ในกรณีที่อัตราการตรวจศพของสถาบันฝึกอบรมไม่ถึงเกณฑ์ที่ก าหนด สถาบันจะต้องแสดงหลักฐานที่บ่งช้ี
ถึงความสนใจทางวิชาการ และความใส่ใจในการค้นหาสาเหตุ การด าเนินโรค และการประเมิน
ผลการรักษาของแพทย์ในโรงพยาบาล ด้วยการตรวจทางพยาธิวิทยาหรือการตรวจอื่นๆ 
 ห้องปฏิบัติการด้านพยาธิวิทยาคลินิกหรือเวชศาสตร์ชันสูตร สามารถให้บริการตรวจด้านโลหิต
วิทยา เคมีคลินิก จุลทรรศนศาสตร์ จุลชีววิทยา วิทยาภูมิคุ้มกันได้เป็นประจ า รวมทั้งจะต้องมีการ
ให้บริการทางด้านธนาคารเลือดที่จ าเป็นส าหรับการฝึกอบรม 

2) หน่วยรังสีวิทยา สถาบันฝึกอบรมจะต้องมีรังสีแพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิ สามารถตรวจทางรังสีที่จ าเป็นส าหรับ
การฝึกอบรมได้ 

3) ห้องสมุดทางแพทย์ สถาบันฝึกอบรมจะต้องมีห้องสมุดซึ่งมีต ารามาตรฐานทางการแพทย์วารสาร
การแพทย์ที่ใช้บ่อย และหนังสือดรรชนีส าหรับช่วยค้น รายงานที่ตีพิมพ์ในวารสาร ส าหรับให้แพทย์ประจ า
บ้านใช้ได้สะดวก 

4) หน่วยเวชระเบียนและสถิติ สถาบันฝึกอบรมจะต้องจัดให้ผู้ป่วยทุกคนมีแฟ้มประจ าตัว ซึ่งบันทึกประวัติ 
ผลการตรวจร่างกาย การสั่งการรักษาที่เป็นมาตรฐาน และมีระบบการจัดเก็บ ค้นหา และการประมวล
สถิติที่มีประสิทธิภาพ 

1.3 หน่วยงานทางด้านคลินิกที่เกี่ยวกับการดูแลรักษาผู้ป่วยสาขาที่ฝึกอบรม  สถาบันฝึกอบรมจะต้องมีหน่วยงานทาง
คลินิกท่ีส าคัญ ได้แก่ อายุรศาสตร์ ศัลยศาสตร์ กุมารเวชศาสตร์ สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา เพื่อให้การดูแลรักษาผู้ป่วย
ในสาขาท่ีฝึกอบรมหากจ าเป็น 

1.4  กิจกรรมวิชาการ สถาบันฝึกอบรมจะต้องจัดให้มีกิจกรรมวิชาการสม่ าเสมอ ทั้งในหน่วยงานท่ีรับผิดชอบในการสาขา
ที่ฝึกอบรม เช่น กิจกรรม journal club หรือกิจกรรมวิชาการระหว่างหน่วยงานหรือระดับโรงพยาบาลเช่น tissue 
conference, tumor conference, morbidity-mortality conference, clinic-pathological conference  
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นอกจากนี้ สถาบันฝึกอบรมจะต้องจัดหรืออนุญาตให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมไปเรียนวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน
ประยุกต์ หรือวิทยาศาสตร์คลินิกสัมพันธ์ และควรสนับสนุนให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ร่วมประชุมวิชาการนอก
สถาบันฝึกอบรมตามโอกาสสมควร 
 

2. เกณฑ์เฉพาะส าหรับสถาบันฝึกอบรม 
  สถาบันฝึกอบรมสาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา จะต้องได้รับการรับรองจากราชวิทยารังสีแพทย์แห่งประเทศไทย 
โดยมีสถานท่ี เครื่องมืออุปกรณ์ จ านวนผู้ป่วย การบริการ และผู้ด าเนินการฝึกอบรม เป็นไปตามเกณฑ์ที่คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและ
สอบฯ สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยาก าหนด โดยความเห็นชอบของราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทยและแพทยสภาดังนี้ 

2.1  มีจ านวนและคุณวุฒิของแพทย์ผู้ให้การฝึกอบรมที่เหมาะสม 
  สถาบันฝึกอบรมจะต้องมีแพทย์ซึ่งได้รับวุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมัติสาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยาหรือผู้ที่ได้รับการ
รับรองจากคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ และจากราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย ให้เป็นอาจารย์ผู้สอนเต็มเวลาอย่าง
น้อย 2 คน และอาจารย์ผู้ท าหน้าที่หัวหน้าสถาบันฝึกอบรม หรือประธานการฝึกอบรมจะต้องปฏิบัติงานทางด้านสาขารังสีรักษาและ
มะเร็งวิทยามาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี  

2.2 มีสถานท่ีและเครื่องมืออุปกรณ์ที่เพียงพอส าหรับงานบริการและการฝึกอบรมสาขารังสีรักษาและ 
     มะเร็งวิทยา  
 สถานท่ีและเครื่องมืออุปกรณ์ควรมีความเหมาะสม นอกจากน้ีควรมีสถานที่เพียงที่จะช่วยในการค้นคว้า การท างาน

วิจัยด้วย  
  สัดส่วนของ contouring/planning work-station อย่างน้อย 3 คน ต่อ 1 work-station  

2.3 มีงานบริการทางรังสีรักษาท่ีมีคุณภาพ และจ านวนเพียงพอส าหรับการฝึกอบรม สถาบันฝึกอบรมจะต้องเข้าร่วมและ
มีกิจกรรมประกันคุณภาพอย่างใดอย่างหนึ่ง และมีปริมาณงานบริการดังนี้ 

  (1)  การให้บริการรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งด้วย เครื่อง Megavoltage teletherapy (2D, 3D-CRT)  
              ไม่น้อยกว่า 500 รายต่อปี 
  (2)  การให้บริการรักษาด้วยรังสีอิเล็กตรอน ไม่น้อยกว่า 20 รายต่อปี 
  (3)  ให้การรักษาด้วยการสอดใส่แร่ Brachytherapy ไม่น้อยกว่า 100 รายต่อปี 

(4)  ให้การรักษาด้วยเทคนิคพิเศษ เช่น เทคนิคสามมิติแบบแปรความเข้ม (IMRT IGRT)  ไม่น้อยกว่า  50 รายต่อปี 
หรือรังสีศัลยกรรม  (SRS, SRT, SBRT)  ไม่น้อยกว่า  10 รายต่อปี 

  (5)  ให้การรักษาตามรายโรค โดยมีจ านวนผู้ป่วยไม่น้อยกว่าที่ก าหนดไว้ใน log book  
  (6)  มีบริการผู้ป่วยในของสถาบันฝึกอบรมส าหรับผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาทางรังสี และผู้เข้ารับ  
      การฝึกอบรมมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาผู้ป่วย 

2.4  ห้องปฏิบัติการและหน่วยงานสนับสนุน  สถาบันฝึกอบรมควรมีห้องปฏิบัติการที่สามารถให้การ สนับสนุนและ
รองรับงานวิจัยได้   

2.5  ห้องสมุดและระบบบริการเวชสารสนเทศท่ีเหมาะสมกับการฝึกอบรม สถาบันฝึกอบรมจะต้องมีห้องสมุดหรือระบบ
บริการเวชสารสนเทศที่เหมาะสมกับการฝึกอบรม เป็นแหล่งค้นคว้าทางด้านการแพทย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้าน
รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา 

2.6 มีกิจกรรมวิชาการ 
  สถาบันฝึกอบรมจะต้องจัดให้มีกิจกรรมวิชาการสม่ าเสมอ ได้แก่ 
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1) Journal club ไม่น้อยกว่าเดือนละ 1 ครั้ง 
2) การประชุมร่วมระหว่างภาควิชา / หน่วยงาน ไม่น้อยกว่าเดือนละ 2 ครั้ง 
3) การประชุมวางแผนการรักษา ( Chart Round) ไม่น้อยกว่าเดือนละ 1 ครั้ง 
4) การประชุมวิชาการในลักษณะอื่นๆ  

 สถาบันฝึกอบรมใดขาดหน่วยงานหรือคุณสมบัติข้อใดก็อาจใช้สถาบันอื่นร่วมด้วย  โดยความเห็นชอบของ
คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยาที่แต่งตั้งโดยแพทยสภา 
  2.7  สถานภาพของสถาบันฝึกอบรม 
          สถาบันฝึกอบรมอาจมีสถานภาพหลายอย่าง ตามบทบาทหน้าท่ีในการฝึกอบรม ดังนี ้

     (1)  สถาบันฝึกอบรมหลัก ได้แก่ สถาบันฝึกอบรมที่ด าเนินการจดัท าหลักสตูรการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน และ
ได้รับอนมุัติจากแพทยสภาใหเ้ปิดเป็นสถาบันฝึกอบรม โดยจัดใหผู้้เขา้รับการฝึกอบรมไดร้ับประสบการณ์จากสถาบันฝึกอบรมตลอด
หลักสตูร หรือเป็นเวลาไมต่่ ากว่าระยะเวลา 2 ใน 3 ของหลักสูตร  
    (2) สถาบันฝึกอบรมสมทบ ได้แก่ สถาบันฝึกอบรมที่ได้รับอนุมัติจากแพทยสภาให้เป็นสถาบันฝึกอบรมสมทบกับ
สถาบันหลัก เพื่อจัดการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านในส่วนท่ีสถาบันหลักไม่สามารถจัดประสบการณ์ได้ โดยกิจกรรมดังกล่าวเมื่อรวมกัน
แล้วต้องมีระยะเวลารวมกันไม่ต่ ากว่า 3 เดือน และไม่เกิน 1 ใน 3 ของระยะเวลาของหลักสูตร 
              (3)  สถาบันร่วมฝึกอบรม ได้แก่ สถาบันฝึกอบรมตั้งแต่ 2 แห่งขึ้นไปที่ด าเนินการจัดท าหลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์
ประจ าบ้านและได้รับอนุมัติจากแพทยสภาให้เปิดเป็นสถาบันฝึกอบรมร่วมกัน โดยจัดให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับประสบการณ์จากทุก
สถาบัน โดยแต่ละแห่งมีเวลาไม่ต่ ากว่า 1 ใน 3 ของระยะเวลาของหลักสูตร 
   (4) สถาบันฝึกอบรมกิจกรรมเลือก ได้แก่ สถาบันฝึกอบรมที่ได้รับความเห็นชอบจากราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่ง
ประเทศไทย โดยการพิจารณาของคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา ให้เป็นสถาบันฝึกอบรมที่จัด
ประสบการณ์เพิ่มเติมให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่สนใจได้ในลักษณะของกิจกรรมเลือก (Elective) โดยมีระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน  
       หลักสูตรอาจจัดให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับประสบการณ์เพิ่มเติมจากสถาบันฝึกอบรมกิจกรรมเลือกได้ โดยจะต้อง
มีระยะเวลารวมกันตลอดหลักสูตรไม่เกินระยะเวลาที่คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ รังสีรักษาและมะเร็งวิทยาและราชวิทยาลัย
รังสีแพทย์แห่งประเทศไทยก าหนด 
 

 3.  การขออนุมัติเป็นสถาบันฝึกอบรม 
  คณะแพทยศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์ สถาบันทางการแพทย์ หรือโรงพยาบาลใดที่มีความประสงค์จะเปิดเป็น
สถาบันฝึกอบรมในรังสีรักษาและมะเร็งวิทยา ถ้าเป็นการจัดการฝึกอบรมที่มีหรอืไมม่ีสถาบนัฝึกอบรมสมทบ ให้สถาบันฝึกอบรมหลักเปน็
ผู้ด าเนินการจัดท าข้อมูล หากเป็นการจัดการฝึกอบรมในลักษณะที่มีสถาบันร่วมฝึกอบรม ให้ทุกสถาบันฝึกอบรมร่วมรับผิดชอบเป็น
ผู้ด าเนินการจัดท าข้อมูลตามเกณฑ์หลักสูตรการฝึกอบรมที่ได้รับอนุมัตินั้น เสนอแพทยสภาเพื่อส่งให้ราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศ
ไทยประสานงานกับคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ ตรวจรับรองการเปิดเป็นสถาบันฝึกอบรมและก าหนดศักยภาพของสถาบัน
ฝึกอบรมหลักและสถาบันสมทบ (ถ้ามี) หรือสถาบันร่วมฝึกอบรม ตามเกณฑ์หลักสูตรและจ านวนความต้องการของแพทย์เฉพาะทาง
สาขานั้น แล้วให้น าเสนอราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทยพิจารณาเสนอให้แพทยสภาอนุมัติต่อไป 

 
4.  การติดตามก ากับดูแลสถาบันฝึกอบรม 
 ราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทยจะติดตามก ากับดูแลสถาบันฝึกอบรมหลัก สถาบันฝึกอบรมสมทบ สถาบัน

ร่วมฝึกอบรม ที่ได้รับอนุมัติให้เปิดการฝึกอบรมเป็นระยะๆ โดยการมอบหมายให้คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ เป็นผู้ด าเนินการ
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ตามแนวทางที่แพทยสภาก าหนด และเสนอรายงานผ่านราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทยเพื่อเสนอให้แพทยสภารับทราบเป็น
ระยะๆ 

 หากคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯพบว่าสถาบันฝึกอบรมหลัก หรือสถาบันร่วมฝึกอบรมใด ไม่มีผู้สมัครเข้า
รับการฝึกอบรมในหลักสูตรใดติดต่อกันเกิน 5 ปีให้ “พัก” การประกาศรับสมัครแพทย์ประจ าบ้านส าหรับหลักสูตรนั้นของสถาบัน
ฝึกอบรมหลักหรือสถาบันร่วมฝึกอบรมนั้นไว้ก่อน จนกว่าคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯจะได้ประเมินสถาบันฝึกอบรมนั้นว่ายังมี
ความพร้อมในการฝึกอบรมตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

 หากคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯพบว่า สถาบันฝึกอบรมหลักหรือสถาบันร่วมฝึกอบรมใด  ไม่มีผู้สมัครเข้า
รับการฝึกอบรมในหลักสูตรใดติดต่อกันเกิน 10 ปีให้ “ยกเลิก” การเป็นสถาบันฝึกอบรมของสถาบันฝึกอบรมหลักหรือของสถาบันร่วม
ฝึกอบรมกลุ่มนั้น และให้ท าเรื่องแจ้งราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทยเสนอแพทยสภาเพื่ออนุมัติ  หากสถาบันฝึกอบรมมีความ
ประสงค์จะขอเป็นสถาบันฝึกอบรมอีก ให้ด าเนินการตามข้อ 3 
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ภาคผนวกที ่14  

คณะกรรมการการศึกษา 

 

1. ประกาศสาขาฯ เรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการการศึกษา 
2. ประกาศสาขาฯ เรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการร่างและปรับปรุงหลกัสูตร 
3. ประกาศสาขาฯ เรื่องคุณสมบัติของคณะอนุกรรมการคัดเลือกแทย์ประจ าบ้าน 
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ภาคผนวกที ่15 

หลักเกณฑ์การรับและคัดเลือกแพทย์ประจ าบ้าน 
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ภาคผนวกที ่16 

หลักเกณฑ์และวิธีการรับอาจารย์และผู้ช่วยอาจารย์คลินิก 
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ภาคผนวกที ่17 

ภาระหน้าที่อาจารย์และผู้ช่วยอาจารย์คลินิก 

 

1. ประกาศสาขาวิชาฯเรื่องภาระหนา้ที่ของอาจารย์แพทย์ 
2. ประกาศสาขาวิชาฯเรื่องภาระหนา้ที่ของผู้ช่วยอาจารย์คลินิก 
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ภาคผนวกที่ 18 

การอุทธรณ์และร้องเรียน 

 
1. ประกาศสาขาวิชาฯเรื่องแนวทางจัดการข้อร้องเรยีนด้านการศึกษา 
2. ประกาศสาขาวิชาฯเรื่องแนวทางการอุทธรณผ์ลการสอบ/การประเมิน 
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