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หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน 
เพ่ือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

 สาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์ ภาควิชารังสีวิทยา  
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 

ฉบับ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

๑. ชื่อหลักสูตร 
(ภาษาไทย)   หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านเพ่ือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญในการ 

ประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
   (ภาษาอังกฤษ)  Siriraj Residency Training Curriculum in Nuclear Medicine 

๒. ชื่อวุฒิบัตร 
    ชื่อเต็ม 
   (ภาษาไทย) วุฒิบัตรเพ่ือแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์

นิวเคลียร์ 
   (ภาษาอังกฤษ)  Diploma of the Thai Board of Nuclear Medicine 
   ชื่อย่อ 
    (ภาษาไทย)   ว.ว. สาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์ 
    (ภาษาอังกฤษ)  Diploma Thai Board of Nuclear Medicine 

๓. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 สาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์ ภาควิชารังสีวิทยา  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 

๔. พันธกิจของหลักสูตรการฝึกอบรม 
     ๔.๑ ความเป็นมา  

            เพ่ือฝึกอบรมวิชาเวชศาสตร์นิวเคลียร์ซึ่งเป็นสาขาวิชาทางการแพทย์เฉพาะทางที่ต้องอาศัยความรู้
อย่างกว้างขวางและลึกซึ้ง ร่วมกับความสามารถในการท าหัตถการที่ประณีตและซับซ้อน ในการดูแลผู้ป่วยก่อน ใน
ระหว่าง และหลังการตรวจหรือรักษาด้วยสารเภสัชรังสี รวมถึงการป้องกันอันตรายจากรังสีทั้งแก่ผู้ป่วย บุคคล
แวดล้อมที่เกี่ยวข้อง และสภาพแวดล้อม แพทย์ผู้เข้าฝึกอบรมผู้เชี่ยวชาญสาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์จึงควรมีความรู้
ครอบคลุมเนื้อหาดังกล่าวทั้งในด้านทฤษฎีและปฏิบัติ 

            นอกจากความรู้และทักษะด้านเวชศาสตร์นิวเคลียร์แล้ว แพทย์สาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์ควรมี
ความสามารถด้านอื่นๆที่ส าคัญได้แก่ ความสามารถในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ความสามารถด้านการวิจัยเพ่ือ
สร้างองค์ความรู้ การสื่อสารและปฏิสัมพันธ์ การท างานเป็นทีม การปฏิบัติงานแบบสหวิชาชีพ การบริหารจัดการ
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กระบวนการคุณภาพและความปลอดภัยเพ่ือให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนมีความรับผิดชอบ มีจริยธรรม
ทัศนคติ และเจตคติที่ดีต่อผู้ป่วย ผู้ร่วมงาน และองค์กร มีความรู้ความเข้าใจในระบบสุขภาพทั้งในแง่องค์รวมและ
ระบบสุขภาพของประเทศ เพ่ือให้การบริการทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ก่อประโยชน์สูงสุดและมีความปลอดภัยต่อ
ประชาชน ต่อสังคมและการสาธารณสุขของประเทศ รวมทั้งส่งเสริมให้วิชาการด้านเวชศาสตร์นิวเคลียร์ในประเทศ
ไทย เจริญเติบโต และมีมาตรฐานทัดเทียมกับสากลนิยม 

          ทั้งนี้ในปัจจุบันมีความต้องการแพทย์เวชศาสตร์นิวเคลียร์เพื่อไปปฏิบัติงานในระบบสาธารณสุขเพ่ิมขึ้น 
โดยจากข้อมูลปี ๒๕๕๙ มีแพทย์เวชศาสตร์นิวเคลียร์ประมาณ ๖๓ คนทั่วประเทศ ดังนั้นการเพ่ิมการผลิตแพทย์
เวชศาสตร์นิวเคลียร์จึงมีผลต่อระบบการสาธารณสุขในประเทศ 

          การฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านเวชศาสตร์นิวเคลียร์ของประเทศไทย เริ่มด าเนินการในประเทศไทย
เป็นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.๒๕๓๐ ทีส่าขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์ ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
ภายใต้การดูแลของราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย โดยมีคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบความรู้ความ
ช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์เป็นผู้จัดท าหลักสูตรการฝึกอบรม 

          ส าหรับสาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์ ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเป็นหน่วย 
เวชศาสตร์นิวเคลียร์แห่งแรกของประเทศไทย โดยเปิดให้บริการการตรวจรักษาทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ตั้งแต่ปี
พ.ศ.๒๔๙๘ เป็นสถาบันที่มีเครื่องมือทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ที่ทันสมัยและมีการด าเนินงานของศูนย์ไซโคลตรอน 
เพ่ือให้บริการการตรวจ Positron Emission Tomography (PET) ในระดับโมเลกุลอย่างครบวงจร โดยใน
ปัจจุบันมีการผลิตสารเภสัชรังสีชนิดใหม่ๆเพ่ือน ามาใช้ในการตรวจรักษาผู้ป่วย อาทิเช่น F-18 labelled amyloid 
เพ่ือน ามาใช้ในการตรวจวินิจฉัยผู้ป่วยที่มีภาวะสมองเสื่อม โดยได้รับการสนับสนุนจากส านักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ (วช.) และทบวงการปรมาณูระหว่างประเทศ ทั้งนี้ได้ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ในการพัฒนาเพ่ือเป็นหนึ่งในสถาบันชั้นน าทางด้าน neuroimaging ในภูมิภาค, F-18 
fluorocholine เพ่ือใช้ในการตรวจผู้ป่วย prostate cancer และ gestational trophoblastic disease 
นอกจากนี้ยังมีการให้บริการตรวจ PET ด้วยสาร F-18 dihydroxyalanine (DOPA) เพ่ือใช้ในการตรวจวินิจฉัย
ผู้ป่วย parkinsonism,  F-18 labelled prostate specific membrane antifen (PSMA) และ Ga-68 
labelled PSMA เพ่ือให้การวินิจฉัยผู้ป่วยมะเร็งต่อมลูกหมากท่ีมีภาวะมะเร็งแพร่กระจายไปยังอวัยวะต่างๆอีก
ด้วย 

    ๔.๒ พันธกิจของหลักสูตร 
๑. จัดการฝึกอบรมเพ่ือให้ผู้รับการฝึกอบรมส าเร็จเป็นแพทย์เวชศาสตร์นิวเคลียร์ที่ 

สามารถให้การบริการอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพและใส่ใจในความปลอดภัยโดยยึดถือ
ผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง 

๒. ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีเจตนารมณ์และเตรียมพร้อมที่จะเรียนรู้ตลอดชีวิตและ 
สามารถพัฒนาวิชาชีพมุ่งสู่ความเป็นเลิศระดับสากล 

๓. ส่งเสริมผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้มีการท างานวิจัยที่ได้มาตรฐาน มีพื้นฐานของการ 



หลกัสูตรการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้นสาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล พ.ศ. ๒๕๖๑       ๓ 

 

ท าวิจัยและสามารถน าความรู้ที่ได้ไปพัฒนาต่อยอดในอนาคต 
๔. ปลูกฝังผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้มีคุณธรรมจริยธรรม มีความเอ้ืออาทรและมี 

จิตส านึกในการบริการ 
           โดยในด้านการผลิตแพทย์เวชศาสตร์นิวเคลียร์ที่มีคุณภาพ สาขาวิชาฯ ต้องการให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม  
มีทักษะความรู้ทางด้านเวชศาสตร์นิวเคลียร์ มีความรู้ในเรื่องการป้องกันทางรังสี มีความสามารถในการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่อง มีความสามารถด้านการวิจัย มีทักษะในการสื่อสาร สามารถท างานเป็นทีม มีความเป็นผู้น า รู้จักการบริหาร
จัดการ มีความรู้ความเข้าใจในระบบสุขภาพ กระบวนการคุณภาพและความเสี่ยง มีความรับผิดชอบ มีจริยธรรมอันดี
เหมาะสมแก่การเป็นแพทย์เวชศาสตร์นิวเคลียร์ เพ่ือเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาระบบการแพทย์และการสาธารณสุข
ของประเทศต่อไป 
          สาขาวิชาฯ ใช้หลักการของการก ากับดูแล (supervision) การประเมินค่า (appraisal) และการให้
ข้อมูลป้อนกลับ (feedback) รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้แสดงความคิดเห็น มีส่วนร่วมในการจัดการ
เรียนการสอน แสดงความรับผิดชอบต่อกระบวนการเรียนรู้และได้สะท้อนการเรียนรู้นั้น (self-reflection) อย่างเป็น
ระบบ 

๕. ผลลัพธ์ของการฝึกอบรม/หลักสูตร 
แพทย์ที่จบการฝึกอบรมเป็นแพทย์เวชศาสตร์นิวเคลียร์ ต้องมีคุณสมบัติและความรู้ความสามารถขั้นต่ าตาม

สมรรถนะหลักทั้ง ๖ ด้านดังนี้ 
  ๑)   การดูแลรักษาผู้ป่วย (Patient care) 
 ๑.๑  Become familiar with NM clinic   มีความคุ้นเคยกับหน่วยตรวจรักษาทางเวชศาสตร์  
             นวิเคลียร ์
 ๑.๒  Assume responsibility in NM clinic มีหน้าที่ความรับผิดชอบในหน่วยตรวจรักษาทางเวช 
             ศาสตร์นิวเคลียร ์
 ๑.๓  Know NM regulations and laws ทราบถึงกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆทางเวชศาสตร์ 

         นวิเคลียร ์
 ๑.๔  Know basic radiation therapy ทราบถึงวิธีการให้การรักษาด้วยสารเภสัชรังสีขั้นพ้ืนฐาน 
 ๑.๕  Know how to interview patients มีทักษะในการซักประวัติผู้ป่วยที่มารับบริการตรวจ 

         รักษาทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ 
          ๑.๖  Supervise NM studies สามารถเป็นผู้ให้การควบคุมดูแลการตรวจรักษาทางเวชศาสตร์ 
                 นวิเคลียร์ได้ 
  ๒)  ความรู้ทางการแพทย์ (Medical knowledge) 
 ๒.๑  Take medical radiation physics and radiation biology examination by the  
            Royal College of Radiology ได้รับความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับ radiation physics และ 
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                 radiobiology ที่จัดสอนและสอบโดยราชวิทยาลัยรังสีแพทย์ 
 ๒.๒  Know basic physics มีความรู้พ้ืนฐานทางด้านฟิสิกส์ 
  ๒.๓  Know basic radiopharmacy มีความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับสารเภสัชรังสีทั่วไป 
 ๒.๔  Know PET radiopharmacy มีความรู้เกี่ยวกับสารเภสัชรังสีที่ใช้ในการตรวจ PET 
 ๒.๕  Know basic NM instrumentation มีความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับเครื่องมือที่ใช้ในเวชศาสตร์ 

         นวิเคลียร ์
 ๒.๖  Know how to interpret NM studies มีทักษะในการแปลผลการตรวจทางเวชศาสตร์ 

         นวิเคลียร ์
 ๒.๗  Know how to interpret SPECT/CT studies มีทักษะในการแปลผลการตรวจทางเวช 
                 ศาสตร์นิวเคลียร์ด้วยเครื่อง SPECT/CT  
 ๒.๘  Know how to interpret PET/CT studies มีทักษะในการแปลผลการตรวจ PET/CT  
 ๒.๙  Participate in journal clubs มีส่วนร่วมในกิจกรรมวิชาการต่างๆที่สาขาจัดขึ้น เช่น journal 

         club, interesting case conference, imaging conference, seminar เป็นต้น 
  ๓)  การเรียนรู้จากการปฏิบัติและการพัฒนาตนเอง (Practice-based learning and improvement) 
 ๓.๑  Know how to use Microsoft Word and Power Point มีทักษะในการใช้โปรแกรม  
             Microsoft Word and Power Point 
 ๓.๒  Understand need for accurate communication มีความเข้าใจในความส าคัญของการ 
        สื่อสารที่ถูกต้อง 
 ๓.๓  Participate in NM consultations มีส่วนร่วมในการเป็นผู้ให้ค าปรึกษาทางเวชศาสตร์ 
             นวิเคลียร์ได้ 
 ๓.๔  Participate in intra- and interdepartmental conferences มีส่วนร่วมในการประชุม 

         ภายในและระหว่างสาขาวิชาได้ 
   ๔)  ทักษะปฏิสัมพันธ์และการสื่อสาร (Interpersonal and communication skills) 
 ๔.๑  Use computer technology and internet มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์

         และอินเตอร์เน็ต 
 ๔.๒  Review patient follow-up สามารถให้การดูแลผู้ป่วยที่มาตรวจติดตาม 
 ๔.๓  Discuss on quality assurance มีประสบการณ์การเรียนรู้เกี่ยวกับระบบประกันคุณภาพ 

         ต่างๆ อาทิเช่น ระบบคุณภาพของโรงพยาบาล (HA) และระบบประกันสุขภาพของชาติ เป็น
         ต้น 

 ๔.๔  Participate in NM peer review process มีส่วนร่วมในกระบวนการทบทวนดูแลรักษา 
         ผู้ป่วยที่รับการรักษาด้วยสารเภสัชรังส ี
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 ๔.๕  Participate in post graduate medical education มีส่วนร่วมในการสอนแพทย์ประจ า 
         บ้านรุ่นหลังได้ 

 ๔.๖  Become familiar with practice performance guidelines มีความคุ้นเคยกับแนว 
         ทางการปฏิบัติงานทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ 

 ๕)   ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism) 
 ๕.๑  Understand how to be committed, ethical, and professionally responsible   
             physician มีความเข้าใจต่อการเป็นแพทย์ที่มีจริยธรรมและความรับผิดชอบอย่างมืออาชีพ 
 ๕.๒  Understand patient privacy issues มีความเข้าใจในเรื่องสิทธิผู้ป่วย 
 ๕.๓  Apply for Thai Board of Nuclear Medicine certification examination เข้ารับการ 

         สอบเพ่ือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาเวชศาสตร์ 
                 นวิเคลียร ์
 ๕.๔  Pursue membership and involvement in NM societies เป็นสมาชิกและมีส่วนร่วมใน

         สมาคมเวชศาสตร์นิวเคลียร์ 
  ๖)   การปฏิบัติงานให้เข้ากับระบบ (System-based practice) 
 ๖.๑  Know how to use all relevant computer system ทราบถึงวิธีการใช้งานระบบ 
             คอมพิวเตอร์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ 
 ๖.๒  Begin research project ริเริ่มโครงการวิจัย 
 ๖.๓  Present research project at national meeting สามารถน าเสนอโครงการวิจัยในงาน 
             ประชุมวิชาการระดับชาติได้ 
 ๖.๔  Understand cost-effectiveness มีความเข้าใจเกี่ยวกับต้นทุน 

๖. แผนการฝึกอบรม/หลักสูตร 
    ๖.๑ เนื้อหาการฝึกอบรม 
          ๑) การดูแลรักษาผู้ป่วย (Patient Care) 

     ก. แพทย์ประจ าบ้านปีที่ ๑ เรียนรู้เกี่ยวกับการดูแลทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ระดับพื้นฐาน ได้แก่ 
          - การบริการการตรวจทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ทั่วไป 

- การบริการการรักษาทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ เช่น การรักษาไทรอยด์เป็นพิษ มะเร็งไทรอยด์  
  เป็นต้น 
- การดูแลผู้ป่วยทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ทั่วไปหลังการตรวจและรักษา 
- เข้าใจและมีความรู้พ้ืนฐานทางคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้อง 
- สามารถแปลผลการตรวจทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ระดับพ้ืนฐาน ได้แก่ conventional nuclear  
  medicine, SPECT scan และสามารถให้การวินิจฉัยหรือวินิจฉัยแยกโรคได้อย่างเหมาะสม 
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- การป้องกันอันตรายทางรังสีหลังการตรวจและรักษาระดับพ้ืนฐาน 
      ข. แพทย์ประจ าบ้านปีที่ ๒, ๓ เรียนรู้เกี่ยวกับการท างานเวชศาสตร์นิวเคลียร์ในระดับซับซ้อน ได้แก่ 

- การบริการทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ในระดับที่ซับซ้อน 
- สามารถแปลผลการตรวจทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ได้ทุกชนิด ได้แก่ conventional nuclear  
  medicine, SPECT, SPECT/CT และ PET/CT scan และสามารถให้การวินิจฉัยหรือวินิจฉัยแยก   
  โรคได้อย่างเหมาะสม 
- การบริการการรักษาทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ที่นอกเหนือจากโรคของต่อมไทรอยด์ เช่น การ 
  บรรเทาอาการปวดกระดูกจากการแพร่กระจายของมะเร็ง การรักษามะเร็งตับ มะเร็งกลุ่มนิวโรเอ็น   
  โดครายน์และมะเร็งต่อมน้ าเหลือง เป็นต้น 
- การป้องกันอันตรายทางรังสีในงานเวชศาสตร์นิวเคลียร์ทั้งแก่ผู้ป่วย บุคคลแวดล้อมที่เก่ียวข้อง  
  และสภาพแวดล้อม 
- เลือกรับการศึกษาและฝึกฝนตามวิชาเลือกที่มี 

ค. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องมีประสบการณ์การตรวจรักษาตามเกณฑ์ขั้นต่ าตามท่ีระบุไว้ใน 
    ภาคผนวก ๑ 

๒) ความรู้ทางการแพทย์ (Medical Knowledge) 
ก.  แพทย์ประจ าบ้านปีที่ ๑ เรียนวิทยาศาสตร์การแพทย์พ้ืนฐานประยุกต์ (correlated basic medical  
     science) ฟิสิกส์รังสี (radiation physics) ชีววิทยารังส ี(radiation biology) รังสีวินิจฉัย รังสีรักษา   
     และมะเร็งวิทยาและเวชศาสตร์นิวเคลียร์ 
ข.  แพทย์ประจ าบ้านปีที่ ๒, ๓ เรียนและปฏิบัติงานในสาขาวิชาเฉพาะทางต่างๆ ของเวชศาสตร์นิวเคลียร์
ค.  แพทย์ประจ าบ้านทุกชั้นปี เข้าร่วมในกิจกรรมทางวิชาการ เช่น interesting case, imaging    
    conference, journal club เป็นต้น 

    ง.  แพทย์ประจ าบ้านทุกชั้นปี ไดร้ับการฝึกอบรมเกี่ยวกับหัตถการและเครื่องมือใหม่ๆ ที่ใช้ในเวช 
                   ศาสตร์นิวเคลียร์ 

 ๓) การเรียนรู้จากการปฏิบตัิ และการพัฒนาตนเอง (Practice-based Learning and   
     Improvement) แพทย์ประจ ำบ้ำนทุกชั้นปีต้อง 

ก. ปฏิบัติงานเพื่อสร้างเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ในการดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม และสหวิชาชีพ 
   เช่น เข้าร่วมสัมมนาระหว่างภาควิชา ให้ค าปรึกษาระหว่างภาควิชา เป็นต้น 

ข. ปฏิบัติงานช่วยสอนนิสิตนักศึกษาแพทย์ หรือนักศึกษารังสีเทคนิค (ถ้ามี) หรือแพทย์ประจ าบ้าน 
รุ่นหลังได้ 

ค. บันทึกข้อมูลในเวชระเบียนผู้ป่วยได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์ 
ง. ท างานวิจัยตามมาตรฐานหลักสูตร (ภาคผนวกท่ี ๒) 
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 ๔) ทักษะปฏิสัมพันธ์ และการสื่อสาร (Interpersonal and Communication Skills)  แพทย์ประจ ำ 
    บ้ำนทุกชั้นปีต้อง 

ก. ฝึกปฏิบัติเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับทักษะปฏิสัมพันธ์ และการสื่อสาร 
ข. ปฏิบัติงานช่วยสอนนิสิต/นักศึกษาแพทย์ นักศึกษารังสีเทคนิค และแพทย์ประจ าบ้านรุ่นหลัง 
ค. น าเสนอข้อมูลผู้ป่วย และอภิปรายปัญหาในกิจกรรมวิชาการได้ เช่น case conference เป็นต้น 

 ๕) ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism) แพทย์ประจ ำบ้ำนทุกชั้นปีต้อง 
ก. เข้าร่วมกิจกรรมการให้ความรู้ทางด้านบูรณาการทางการแพทย์ 
ข. พัฒนาตนเองให้มีเจตคติท่ีดีระหว่างการปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วย 
ค. มีคุณธรรม จริยธรรม เจตคติที่ดีต่อผู้ป่วย ญาติ ผู้ร่วมงาน เพ่ือนร่วมงาน 

 ๖) การปฏิบัติงานให้เข้ากับระบบ (System-based Practice) 
  แพทย์ประจ าบ้านทุกชั้นปี เข้าร่วมกิจกรรมประสบการณ์การเรียนรู้เกี่ยวกับ ระบบคุณภาพของ 

    โรงพยาบาล (HA) ระบบประกันสุขภาพของชาติ และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
     ๖.๒ เนื้อหาของหลักสูตรการฝึกอบรม 

 ๑)  ความรู้พื้นฐานของเวชศาสตร์นิวเคลียร์และระบบที่เกี่ยวข้อง ในภาคผนวกท่ี ๓ 
 ๒)  ปฏิบัติการ การตรวจวินิจฉัยและรักษา (ตามภาคผนวกท่ี ๑) 
 ๓)  การท าวิจัย 

แพทย์ประจ าบ้านต้องท างานวิจัย อย่างน้อย ๑ เรื่อง ในระหว่างการปฏิบัติงาน ๓ ปี โดยเป็น 
      ผูว้ิจัยหลัก (ดูรายละเอียดในภาคผนวกท่ี ๒, ๔ และ ๕) 
 ๔) การรับรองวุฒิบัตรสาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์ ให้มีคุณวุฒิ “เทียบเท่าปริญญาเอก” 
 ทางสาขาฯยังไม่มีนโยบาย 
 ๕) ความรู้ทางด้านบูรณาการ 
     ก. ทักษะปฏิสัมพันธ์ และกำรสื่อสำร (Interpersonal and Communication Skills) 

๑.  การสื่อสารและการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างแพทย์ ผู้ร่วมงาน ผู้ป่วยและญาติ 
๒.  การให้ความรู้ถึงความปลอดภัยและสิทธิของผู้ป่วย 
๓.  การดูแลผู้ป่วยและญาติในวาระใกล้เสียชีวิต 
๔.  การบอกข่าวร้าย 
๕.  ปัจจัยที่ส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างแพทย์และผู้ป่วย 
๖.  การบริหารจัดการผู้ป่วยกรณีพิเศษ 
๗.  การตระหนักรู้พ้ืนฐานความเชื่อทางสุขภาพท่ีต่างกัน และสามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับแพทย์ 
     ทางเลือกอ่ืนๆ 

    ข. ควำมเป็นมืออำชีพ 
 ๑.  การบริบาลโดยมีผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง 
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      - การยึดถือประโยชน์ของผู้ป่วยเป็นหลัก 
 - การรักษาความน่าเชื่อถือแก่ ผู้ป่วย สังคม โดยการรักษามาตรฐานการดูแลรักษาผู้ป่วยให้ดีที่สุด 

      - การให้เกียรติและยอมรับเพื่อนร่วมวิชาชีพ เพ่ือนร่วมงาน ผู้ป่วย และญาติ 
     - ความสามารถปรับตนเองให้เข้ากับสภาวะหรือเหตุการณ์ท่ีไม่คาดคิดไว้ก่อน 

๒.  พฤตินิสัย 
    - ความรับผิดชอบ ความตรงต่อเวลา ความซื่อสัตย์ และมีวินัย 
    - การแต่งกายให้เหมาะสมกับกาลเทศะ 
๓.  จริยธรรมการแพทย์ 

 - การหลีกเลี่ยงการรับผลประโยชน์ส่วนตัวในทุกกรณี การนับถือให้เกียรติ สิทธิ และรับฟัง 
   ความเห็นของผู้ป่วย ในกรณีผู้ป่วยไม่เห็นด้วยกับการรักษาหรือปฏิเสธการรักษา กรณีญาติและ   
   ผู้ป่วยร้องขอตามสิทธิผู้ป่วย 
 - การขอความยินยอมจากผู้ป่วยในการดูแลรักษาและหัตถการ ในกรณีที่ผู้ป่วย ตัดสินใจไม่ได้ต้อง 
    สามารถเลือกผู้ตัดสินใจแทนผู้ป่วยได้ 

     - การปฏิบัติในกรณีที่ผู้ป่วยร้องขอการรักษาท่ีไม่มีประโยชน์หรือมีอันตราย 
     - การรักษาความลับและการเปิดเผยข้อมูลผู้ป่วย 
     - การประเมินขีดความสามารถ และยอมรับข้อผิดพลาดของตนเอง 
๔. การเรยีนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
     - การก าหนดความต้องการในการเรียนรู้ของตนเอง 
     - การค้นคว้าความรู้ และประเมินความน่าเชื่อถือได้ด้วยตนเอง 
     - การประยุกต์ความรู้ที่ค้นคว้ากับปัญหาของผู้ป่วยได้อย่างเหมาะสม 
     - การวิเคราะห์และวิจารณ์บทความทางวิชาการ 
     - การเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการอย่างสม่ าเสมอ 
     - การใช้ electronic databases และการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการเรียนรู้ 
     - การถ่ายทอดความรู้แก่แพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ นิสิต นักศึกษา ผู้ป่วยและญาติ 

      ค. กำรปฏิบัติงำนให้เข้ำกับระบบ 
- ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายทางการแพทย์ 
- ความรู้เกี่ยวกับระบบสุขภาพและการพัฒนาสาธารณสุขของชาติ 
- ความรู้เกี่ยวกับระบบประกันสุขภาพ เช่น ระบบประกันสุขภาพ ระบบประกันสังคม ระบบ 

                       สวัสดิการการรักษาพยาบาลของข้าราชการ เป็นต้น 
- ความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพ และกระบวนการ hospital accreditation การประเมิน  
  ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดูแลรักษา 
- ความรู้เกี่ยวกับ cost consciousness medicine เช่น นโยบายการใช้ยาระดับชาติ บัญชียาหลัก 
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                       แห่งชาติ การใช้ยาอย่างสมเหตุผล เป็นต้น 
- ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

     ง. กำรพัฒนำตนเองและกำรเรียนรู้จำกกำรปฏิบัติ 
- ทักษะและจริยธรรมในการวิจัย 
- การดูแลรักษาผู้ป่วยแบบทีมสหวิชาชีพ 
- การใช้ยาและทรัพยากรอย่างสมเหตุผล 
- การบันทึกเวชระเบียนครบถ้วนถูกต้อง 
- การมีส่วนร่วมในองค์กร เชน่ ภาควิชา/แผนก/กลุ่มงาน โรงพยาบาล/สถาบัน ราชวิทยาลัย เป็นต้น 

      ๖.๓ จ านวนปีของการฝึกอบรม 
    ก าหนดระยะเวลาฝึกอบรมทั้งหมด ๓ ปี โดยแบ่งการฝึกอบรมในแต่ละปี ดังนี้ 

 เวชศาสตร์นิวเคลียร์ รังสีรักษา 
 

รังสีวินิจฉัย 
 

ปีที่ ๑:  
Imaging & PET 
Thyroid 

 
๒ เดือน 
๒ เดือน  

 
๒ เดือน 

 

 
๖ เดือน 

 
ปีที่ ๒:  
Imaging & PET 
Thyroid  
Elective* 

 
 ๕ เดือน 

  ๕ เดือน 
 ๒ เดือน 

 
 
- 

 
 
- 

ปีที่ ๓:   
Imaging & PET 
Thyroid 
Elective** 

 
๕ เดือน 
๕ เดือน 
๒ เดือน 

 
 
- 
 

 
 
- 

รวม   เวชศาสตร์นิวเคลียร์ ๒๔ เดือน, รังสีวินิจฉัย ๖ เดือน, รังสีรักษา ๒ เดือน, Elective ๔ เดือน 
หมายเหตุ  รังสีวินิจฉัย  : แพทย์ประจ าบ้านจะปฏิบัติงานในหน่วย general radiology, CT, ultrasound, MRI ด้วย
     อัตราส่วน ๒:๒:๑:๑ 

   Elective*:    แพทย์ประจ าบ้านจะเลือกดูงาน medicine หรือ pediatric ในสาขา endocrinology,       
   gastroenterology, cardiology, hematology, neurology, nephrology หรือ oncology  
   Elective**:    แพทย์ประจ าบ้านจะดูงานการฝึกอบรมเวชศาสตร์นิวเคลียร์ในโรงพยาบาลหรือสถาบันอ่ืน 
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      ๖.๔ การบริหารการจัดการฝึกอบรม 
  คณะกรรมการบริหารผู้รับผิดชอบการศึกษาระดับหลักสูตรแพทย์ประจ าบ้าน ดังมีรายชื่อต่อไปนี้ 

รศ.นพ. พิพัฒน์   เชี่ยววิทย์  หัวหน้าภาควิชารังสีวิทยา 
   รศ.พญ. สุนันทา   เชี่ยววิทย์  ประธานหลักสูตรการฝึกอบรม 

ผศ.พญ. เบญจาภา  เขียวหวาน  กรรมการ 
อ.พญ. เฉลิมรัตน์  แก้วพุด   กรรมการ 
ศ.พญ. ภาวนา   ภูสุวรรณ  ที่ปรึกษา 
หัวหน้าแพทย์ประจ าบ้านสาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์แต่ละชั้นปี  

 โดยมีหน้าที่ดูแลประสานงานเกี่ยวกับการบริหารการศึกษา ระบบการจัดการเรียนการสอน  
การปฏิบัติงานในหลักสูตรแพทย์ประจ าบ้าน เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของสาขาวิชาเวชศาสตร์นิวเคลียร์ 
ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ดังนี้ 

๑. ทบทวน ปรับปรุง พัฒนาหลักสูตรและคู่มือการเรียนการสอน การปฏิบัติงานในหลักสูตร  
เข้าร่วมประชุม ventilation ของสาขาฯ 

๒. แจ้งก าหนดการ open house และเกณฑ์การรับสมัครคัดเลือกแพทย์ประจ าบ้าน 
๓. จัดสอบ วิเคราะห์ข้อสอบ ประชุมทบทวนข้อสอบ  
๔. ประมวลผลการประเมินแพทย์ในหลักสูตร 
๕. พัฒนาระบบและปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน 
๖. สรุปข้อมูลผลการประเมินในหลักสูตร 
๗. ประเมินกระบวนการการจัดการหลักสูตร 
๘. ประเมินผู้สอนและการสอนและอ่ืนๆ 
๙. จัดการข้อร้องเรียนทางด้านการศึกษา 
หมายเหตุ : ข้อ ๓ และ ๙ ตัวแทนแพทย์ประจ าบ้านฯ ไม่ต้องเข้าร่วม 

      ๖.๕ สภาวะการปฏิบัติงาน 
            ๖.๕.๑ หลักในการปฏิบัติงานทั่วไป 

- ระยะเวลาการเรียนตลอดหลักสูตร ต้องไม่น้อยกว่า ๓๓ เดือน จึงจะมีสิทธิ์เข้ารับการสอบเพื่อ 
  วุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญในสาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์ ในกรณีที่ปฏิบัติงานไม่ครบตาม   
  เกณฑข์องระยะเวลาฝึกอบรมจะไม่สามารถส่งสอบวุฒิบัตรฯ ตามเวลาที่ก าหนด จ าเป็นต้อง 
  ปฏิบัติงานเพิ่มเติมจนครบจึงจะมีสิทธิ์เข้ารับการสอบเพื่อวุฒิบัตร 
- ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีสิทธิ์ลาพักร้อนได้ไม่เกิน ๑๐ วันต่อปีการศึกษา  
- ในกรณีที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีการลาพัก เช่น การลาคลอดบุตร การเจ็บป่วย การเกณฑ์ทหาร  
   การถูกเรียกฝึกก าลังส ารอง การศึกษาดูงานนอกแผนการฝึกอบรม ให้ใช้เกณฑ์การลาของแพทย์  
   ผู้รับการฝึกอบรม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  พ.ศ. ๒๕๕๕ (ภาคผนวกท่ี ๖) 
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 - ในกรณีที่ลาป่วยเกิน ๓ วันท าการต้องมีใบรับรองแพทย์จากอาจารย์แพทย์ในคณะฯ และยื่น 
   พร้อมใบลาในวันที่มาปฏิบัติงานต่อสาขาวิชาฯ ทันทีท่ีสามารถท าได้ 
- การส่งสอบวุฒิบัตรฯ ขึ้นกับดุลยพินิจของหัวหน้าภาควิชาฯ และคณะกรรมการการศึกษา 
   หลังปริญญา  
- ในการปฏิบัติงานในหอผู้ป่วย หรือหน่วยงานต่างๆ ให้แต่งกายให้สุภาพ เรียบร้อย ตามระเบียบ 
  ของคณะฯ 
- การขอเปลี่ยนตารางการปฏิบัติงาน (rotation) ต้องมีเหตุผลอันสมควร และขออนุมัติจาก 
  คณะกรรมการการศึกษาสาขาฯอย่างน้อย ๑ เดือนก่อนปฏิบัติงานจริง และต้องเขียนใบขอเปลี่ยน   
  ตารางการปฏิบัติงานเป็นลายลักษณ์อักษร 
- การปฏิบัติงานโดยขาดความรับผิดชอบ หากแพทย์ประจ าบ้านปฏิบัติงานอย่างไม่รับผิดชอบ จะมี 
  ขั้นตอนตามระเบียบปฏิบัติ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ว่าด้วยวินัยและบทก าหนดโทษทาง  
   วินัยแกแ่พทย์ผู้รับการ ฝึกอบรม พ.ศ.๒๕๕๑ (ภาคผนวกที่ ๗) ดังนี้ 

   ๑.  ตักเตือน 
   ๒.  ภาคทัณฑ์ 
   ๓.  ให้ปฏิบัติงานเพ่ิมเติม 
   ๔.  ไม่ส่งชื่อเข้าสอบ 
   ๕.  ให้ลาออก 
  - การสิ้นสุดการปฏิบัติงานของแพทย์ประจ าบ้าน เป็นไปตามระเบียบของคณะ (ภาคผนวกท่ี ๗) 
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   ๖.๕.๒ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของแพทย์ประจ าบ้าน  
            ๖.๕.๒.๑  แผนกำรฝึกอบรม 

แพทย์ประจ าบ้าน ปีที่ ๑ ปีที่ ๒ ปีที่ ๓ 
สาขาวิชา/ระยะเวลา เดือน เดือน เดือน 

เวชศาสตร์นิวเคลียร์  4 10 10 
Neuroimaging (CT/MRI) 1 (0.5/0.5) - - 
Abdominal imaging (CT/MRI) 2 (1.5/0.5) - - 
Thoracic imaging 1 - - 
ultrasound 1   
Musculoskeletal imaging 0.5 - - 
KUB imaging 0.5 - - 
รังสีรักษา 2 - - 
Elective (medicine/ pediatrics)  - 2 - 
Elective (โรงพยาบาลหรือสถาบันอ่ืน) - - 2 

รวม 12 12 12 
        รายละเอียดการจัดการเรียนรู้ในหน่วยต่างๆ อยู่ในภาคผนวกท่ี ๘ 
 

  ๖.๕.๒.๒ วธิีกำรให้กำรฝึกอบรม 
   สาขาวิชาฯ จัดวิธีการฝึกอบรมให้สอดคล้องกับเนื้อหาของการฝึกอบรมและการวัดและ 
  ประเมินผลตามสมรรถนะหลักท้ัง ๖ ด้านดังนี้ 

๑. การดูแลรักษาผู้ป่วย (patient care) 
มาตรฐานการเรียนรู้ วิธีให้การฝึกอบรม/กลยุทธ์การ

สอนที่ใช้พัฒนา 
กลยุทธ์การประเมินผลการ
เรียนรู้ในแต่ละด้าน 

1.1 Become familiar with NM clinic  
    มีความคุ้นเคยกับหน่วยตรวจทางเวช
ศาสตร์นิวเคลียร์ 

- จัดการปฏิบัติงานให้ผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมในหน่วยทางเวช
ศาสตร์นิวเคลียร์หมุนเวียนทั้ง
ในคลินิกไทรอยด์และห้อง
ตรวจวินิจฉัยด้วยภาพทางเวช
ศาสตร์นิวเคลียร์ 

- ประเมินจากการใช้แบบ
ประเมิน ๓๖๐ องศา 

- การสังเกตการณ์จากการ
ปฏิบัติงานและมี direct 
feedback 
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1.2 Assume responsibility in NM clinic  
   มีหน้าที่ความรับผิดชอบในหน่วยตรวจทาง
เวชศาสตร์นิวเคลียร์ 

- เรียนรู้จากการปฏิบัติงานดูแล
ผู้ป่วยที่หน่วยตรวจรักษาเวช
ศาสตร์นิวเคลียร์ 

- สังเกตจากการปฏิบัติงาน
ในสถานการณ์จริงและมี 
direct feedback 

- ประเมินจากการใช้แบบ
ประเมิน ๓๖๐ องศา 

- ประเมินจากแบบประเมิน 
EPA 1-4 

1.3 Know NM regulations and laws  
   ทราบถึงกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆทางเวช
ศาสตร์นิวเคลียร์ 
 
 
 
 

- จัดให้มีการสอนบรรยายใน
รายวิชา  radiation physics  
โดยราชวิทยาลัยรังสีแพทย์ 

- จัดให้มีการสอนบรรยาย
ภาคทฤษฎีโดยอาจารย์ฟิสิกส์
วันพุธ เวลา ๘.๐๐-๙.๐๐ น. 

แพทย์ประจ าบ้านชั้นปีที่ ๑ 
- สอบข้อเขียนกลางปีและ

ปลายปี 
- สอบปากเปล่าตอน

ปลายปี 
แพทย์ประจ าบ้านชั้นปีที่ 
๒,๓ 
- สอบข้อเขียนและสอบ

ปากเปล่าปลายปี 
- สังเกตจากการปฏิบัติงาน

ในสถานการณ์จริงและมี 
direct feedback 

- ประเมินจากการใช้แบบ
ประเมิน ๓๖๐ องศา 

1.4 Know basic radiation therapy 
    ทราบถึงวิธีการให้การรักษาด้วยสารเภสัช
รังสีขั้นพ้ืนฐาน 

- จัดให้มีการสอนบรรยาย
ภาคทฤษฎีโดยอาจารย์แพทย์
วันพุธ เวลา ๘.๐๐-๙.๐๐ น. 

- เรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริง
ที่ไทรอยด์คลินิกและหอผู้ป่วย
ใน 

- ประเมินจากแบบประเมิน 
EPA 3-4 โดยมีเกณฑ์ผ่าน
การประเมินในแต่ละชั้นปี
ดังนี้  

แพทย์ประจ าบ้านชั้นปีที่ ๑  
- EPA 3 ต้องได้รับการ

ประเมินศักยภาพระดับ 
๒ 

แพทย์ประจ าบ้านชั้นปีที่ ๒ 
- EPA 3 ต้องได้รับการ

ประเมินศักยภาพระดับ 
๔ 

- EPA 4 ต้องได้รับการ
ประเมินศักยภาพระดับ 
๓ 
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แพทย์ประจ าบ้านชั้นปีที่ ๓ 
- EPA 3 ต้องได้รับการ

ประเมินศักยภาพระดับ 
๕ 

- EPA 4 ต้องได้รับการ
ประเมินศักยภาพระดับ 
๕ 

- สังเกตจากการปฏิบัติงาน
ในสถานการณ์จริงและมี 
direct feedback 

1.5 Know how to interview patients 
    มีทักษะในการซักประวัติผู้ป่วยที่มารับ
บริการตรวจรักษาทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ 

- เรียนรู้จากการปฏิบัติงานดูแล
ผู้ป่วยที่หน่วยตรวจรักษาเวช
ศาสตร์นิวเคลียร์ 

 

- ประเมินด้วยแบบประเมิน 
EPA 1-4 

- สังเกตจากการปฏิบัติงาน
ในสถานการณ์จริงและมี 
direct feedback 

- ประเมินจากการใช้แบบ
ประเมิน ๓๖๐ องศา 

1.6 Supervise NM studies 
     สามารถเป็นผู้ให้การควบคุมดูแลการตรวจ
รักษาทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ได้ 

 
๒. ความรู้และทักษะเวชกรรม (medical knowledge & skills) 

มาตรฐานการเรียนรู้ วิธีให้การฝึกอบรม/กลยุทธ์การ
สอนที่ใช้พัฒนา 

กลยุทธ์การประเมินผลการ
เรียนรู้ในแต่ละด้าน 

2.1 Take medical radiation physics and  
radiation biology examination by the 
Royal College of Radiology 
    ได้รับความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับ radiation 
physics และ radiobiology ที่จัดสอนโดย
ราชวิทยาลัยรังสีแพทย์ 

- จัดให้มีการสอนบรรยายใน  
    รายวิชา radiation physics,  
    radiobiology โดยราช 
    วิทยาลัยรังสีแพทย์ 

- สอบผ่านหลักสูตร  
    medical radiation  
    physics และ    
    radiobiology   โดยราช  
    วิทยาลัยรังสีแพทย์ 

2.2 Know basic physics 
   มีความรู้พ้ืนฐานทางด้านฟิสิกส์ 

- -  จัดให้มีการสอนบรรยายใน  
              รายวิชา radiation physics     
              โดยราชวิทยาลัยรังสีแพทย์ 

- จัดให้มีการสอนบรรยายภาค 
ทฤษฎีโดยอาจารย์ฟิสิกส์วัน
พุธ เวลา ๘.๐๐-๙.๐๐ น. 

-  จัดให้มีการสอนบรรยายใน 
     หัวข้อ imaging system in  
     nuclear medicine และ  

- ประเมินจากการสอบ 
    ข้อเขียนกลางปีและ 
    ปลายป ี
- ประเมินจากการสอบปาก 
     เปล่าปลายป ี
- สังเกตจากการปฏิบัติงาน 
     ในสถานการณ์จริงและมี  
     direct feedback 
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     radiation  protection  
     ในช่วงสัปดาห์แรกของการขึ้น 
     ปฏิบัติงานในแต่ละเดือน 

2.3 Know basic radiopharmacy 
    มีความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับสารเภสัชรังสีทั่วไป 

- จัดให้มีการสอนบรรยาย
ภาคทฤษฎีในหัวข้อ 
Introduction to 
Radiopharmaceuticals 
และภาคปฏิบัติในหัวข้อ In 
vitro Thyroid Function 
Test และ Lab เคมีนิวเคลียร์
โดยอาจารย์ 

- จัดให้มีการสอนบรรยาย
ภาคทฤษฎีโดยอาจารย์นัก
เภสัชรังสีวันพุธ เวลา ๘.๐๐-
๙.๐๐  น. 

- ประเมินจากการสอบลงกอง
แต่ละเดือน 

- ประเมินจากการสอบ
ข้อเขียนกลางปีและปลายปี 

- สอบปากเปล่าปลายปี 

2.4 Know PET radiopharmacy 
    มีความรู้เกี่ยวกับสารเภสัชรังสีที่ใช้ในการ
ตรวจ PET 

2.5 Know basic NM instrumentation 
    มีความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือที่ใช้ในเวชศาสตร์
นิวเคลียร์ 
 
 
 

- จัดให้มีการสอนบรรยาย
ภาคทฤษฎีโดยอาจารย์ฟิสิกส์
วันพุธ เวลา ๘.๐๐-๙.๐๐ น. 

- จัดให้มีการสอนบรรยายใน
หัวข้อ imaging system in 
nuclear medicine ในช่วง
สัปดาห์แรกของการขึ้น
ปฏิบัติงานในแต่ละเดือน 

- สังเกตจากการปฏิบัติงานใน
สถานการณ์จริงและมี 
direct feedback 

- ประเมินจากการสอบ
ข้อเขียนกลางปีและปลายปี 

- สอบปากเปล่าปลายปี 
 

2.6 Know how to interpret NM studies   
     มีทักษะในการแปลผลการตรวจทางเวช 
ศาสตร์นิวเคลียร์ 

- จัดให้มีการสอนบรรยาย
ภาคทฤษฎีโดยอาจารย์แพทย์
วันพุธ เวลา ๘.๐๐-๙.๐๐ น. 

- เรียนรู้จากการปฏิบัติงานดูแล
ผู้ป่วยที่หน่วยตรวจเวชศาสตร์
นิวเคลียร์ 

- ประเมินจากแบบประเมิน 
EPA 1 โดยมีเกณฑ์ผ่านการ
ประเมินในแต่ละชั้นปีดังนี้  
แพทย์ประจ าบ้านชั้นปีที่ ๑  
   ต้องได้รับการประเมิน
ศักยภาพระดับ ๒ 
แพทย์ประจ าบ้านชั้นปีที่ ๒ 
   ต้องได้รับการประเมิน
ศักยภาพระดับ ๔ 
แพทย์ประจ าบ้านชั้นปีที่ ๓ 
   ต้องได้รับการประเมิน
ศักยภาพระดับ ๕ 

- ประเมินจากการสอบ

2.7 Know how to interpret SPECT/CT 
studies 
    มีทักษะในการแปลผลการตรวจทางเวช
ศาสตร์นิวเคลียร์ด้วยเครื่อง SPECT/CT  
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ข้อเขียนและสอบปากเปล่า
ปลายปี 

- สังเกตจากการปฏิบัติงานใน
สถานการณ์จริงและมี 
direct feedback 

2.8 Know how to interpret PET/CT 
studies 
     มีทักษะในการแปลผลการตรวจ PET/CT  

-  จัดให้มีการสอนบรรยายภาค  
    ทฤษฎีโดยอาจารย์แพทย์วันพุธ  
    เวลา ๘.๐๐-๙.๐๐ น. 
- เรียนรู้จากการปฏิบัติงานดูแล

ผู้ป่วยที่หน่วยตรวจ PET/CT  

- -   ประเมินจากแบบประเมิน    
EPA 2 โดยมีเกณฑ์ผ่านการ
ประเมินในแต่ละชั้นปีดังนี้ 
แพทย์ประจ าบ้านชั้นปีที่ ๑    
  ต้องได้รับการประเมิน
ศักยภาพระดับ ๒ 
แพทย์ประจ าบ้านชั้นปีที่ ๒    
   ต้องได้รับการประเมิน
ศักยภาพระดับ ๔ 
แพทย์ประจ าบ้านชั้นปีที่ ๓ 
   ต้องได้รับการประเมิน
ศักยภาพระดับ ๕ 

- ประเมินจากการสอบ
ข้อเขียนและปากเปล่า
ปลายปี 

- สังเกตจากการปฏิบัติงานใน
สถานการณ์จริงและมี 
direct feedback 

2.9 Participate in journal clubs 
     มีส่วนรว่มในกิจกรรมวิชาการต่างๆที่สาขา
จัดขึ้น เช่น journal club, interesting case  
conference, imaging conference, 
seminar เป็นต้น 

- ฝึกการน าเสนอกรณีผู้ป่วยที่ 
น่าสนใจ, งานวิจัยที่น่าสนใจ 
รวมทั้งงานวิจัยของตนเองและ
สามารถอภิปรายในกิจกรรม
ทางวิชาการท่ีสาขาจัดขึ้นให้
ลุล่วงไปด้วยดี  

แพทย์ประจ าบ้านชั้นปีที่ ๑ 
- ประเมินจากการน าเสนอและ

เขียนรายงานผู้ป่วยที่น่าสนใจ
จ านวน ๑ ราย 
แพทย์ประจ าบ้านชั้นปีที่ ๒ 
และ ๓ 
- ประเมินจากหลักฐานการเข้า

ร่วมกิจกรรมวิชาการท่ีบันทึก
ลงใน log book ของผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมแต่ละคนโดย
ต้องผ่านตามเกณฑ์ท่ีราช
วิทยาลัยก าหนด 
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๓. การเรียนรู้จากการปฏิบัติและการพัฒนาตนเอง (Practice-based learning and 
improvement) 

มาตรฐานการเรียนรู้ วิธีให้การฝึกอบรม/กลยุทธ์การ
สอนที่ใช้พัฒนา 

กลยุทธ์การประเมินผลการ
เรียนรู้ในแต่ละด้าน 

3.1 Know how to use Microsoft Word 
and Power Point 
     มีทักษะในการใช้โปรแกรม Microsoft 
Word and Power Point 

- เรียนรู้จากการน าเสนอ
กิจกรรมวิชาการและการท า
รายงานผู้ป่วยที่น่าสนใจ 
โครงการวิจัย 

- สังเกตจากการน าเสนอ 
   และมี direct feedback 
- แบบประเมิน ๓๖๐ องศา 

3.2 Understand need for accurate 
communication 
     มีความเข้าใจในความส าคัญของการ
สื่อสารที่ถูกต้อง 

- เรียนรู้จากการปฏิบัติงานดูแล
ผู้ป่วยที่หน่วยตรวจรักษาเวช
ศาสตร์นิวเคลียร์ 

- ประเมินโดยการใช้แบบ
ประเมิน EPA 1-4 
- แบบประเมิน ๓๖๐ องศา 

3.3 Participate in NM consultations 
     สามารถมีส่วนร่วมในการเป็นผู้ให้
ค าปรึกษาทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ได้ 

- เรียนรู้จากการปฏิบัติงานดูแล
ผู้ป่วยที่หน่วยตรวจเวชศาสตร์
นิวเคลียร์ 

- ประเมินโดยการใช้แบบ
ประเมิน  
    EPA 1-4 

3.4 Participate in intra- and   
interdepartmental conferences 
    มีส่วนร่วมในการประชุมภายในและระหว่าง
สาขาวิชาได้ 

- การน าเสนอกรณีผู้ป่วยที่
น่าสนใจ, และสามารถ
อภิปรายปัญหาในกิจกรรม
ทางวิชาการท่ีสาขาจัดขึ้นให้
ลุล่วงไปด้วยดี 

- ประเมินจากการสังเกต
และมี direct feedback 
ในขณะเข้าร่วมกิจกรรม 

- หลักฐานการเข้าร่วมการ
ประชุมวิชาการต่างๆ โดย
ดูจากที่บันทึกไว้ใน 
portfolio 

 
๔. ทักษะปฏิสัมพันธ์และการสื่อสาร (Interpersonal and communication skills) 

มาตรฐานการเรียนรู้ วิธีให้การฝึกอบรม/กลยุทธ์การ
สอนที่ใช้พัฒนา 

กลยุทธ์การประเมินผลการ
เรียนรู้ในแต่ละด้าน 

4.1 Use computer technology and 
internet 
     มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีทาง
คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต 

- เรียนรู้จากการปฏิบัติงานดูแล
ผู้ป่วยที่หน่วยตรวจเวชศาสตร์
นิวเคลียร์ 

- เรียนรู้จากการน าเสนอ
กิจกรรมวิชาการและการท า
รายงานผู้ป่วยที่น่าสนใจ 
โครงการวิจัย 

- สังเกตจากการปฏิบัติงานใน 
   สถานการณ์จริงและมี   
   direct feedback 
- ประเมิน ๓๖๐ องศา 

4.2 Review patient follow-up 
     สามารถให้การดูแลผู้ป่วยที่มาตรวจ

- เรียนรู้จากการปฏิบัติงานดูแล
ผู้ป่วยที่หน่วยตรวจเวชศาสตร์

- สังเกตจากการปฏิบัติงานใน 
   สถานการณ์จริงและมี   
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ติดตาม นิวเคลียร์และไทรอยด์คลินิก    direct feedback  
- แบบประเมิน ๓๖๐ องศา 

4.3 Discuss on quality assurance 
     มีประสบการณ์การเรียนรู้เกี่ยวกับระบบ
ประกันคุณภาพ ต่างๆ อาทิเช่น ระบบคุณภาพ
ของโรงพยาบาล (HA) และระบบประกัน
สุขภาพของชาติ เป็นต้น 

- การอบรมเชิงปฏิบัติการ 
safety camp และ patient 
safety ที่จัดขึ้นโดยคณะฯ 

- การเรียนรายวิชาบูรณาการ
ทั่วไปที่จัดข้ึนโดยรังสีวิทยา
สมาคม 

- ผ่านการอบรมต่างๆ 
 

4.4 Participate in NM peer review 
process 
     มีส่วนรว่มในกระบวนการทบทวนดูแล
รักษาผู้ป่วยที่รับการรักษาด้วยสารเภสัชรังส ี

- ฝึกการน าเสนอกรณีผู้ป่วยที่
จะเข้ารับการรักษาด้วยสาร
เภสัชรังสีที่โรงพยาบาลใน
กิจกรรม peer review ที่จัด
ขึ้นในขณะที่ขึ้นปฏิบัติงานที่
หน่วยไทรอยด์คลินิก 

- สังเกตจากการปฏิบัติงานใน 
   สถานการณ์จริงและมี   
   direct feedback 
 
 

4.5 Participate in post graduate medical  
education 
     มีส่วนรว่มในการสอนแพทย์ประจ าบ้านรุ่น
หลังได้ 

- ปฏิบัติงานร่วมกับแพทย์
ประจ าบ้านชั้นปีอื่นๆ 

- สังเกตจากการปฏิบัติงาน 
     ในสถานการณ์จริงและมี  
     direct feedback 
- ประเมินโดยการใช้แบบ

ประเมิน EPA 1-4 
4.6 Become familiar with practice 
performance guidelines 
     มีความคุ้นเคยกับแนวทางการปฏิบัติงาน
ทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ 

- เรียนรู้จากการปฏิบัติงานดูแล
ผู้ป่วยที่หน่วยตรวจรักษาเวช
ศาสตร์นิวเคลียร์ 

- สังเกตจากการปฏิบัติงาน   
     ในสถานการณ์จริงและมี   
     direct feedback 
- ประเมินโดยการใช้แบบ

ประเมิน EPA 1-4 
 
 

๕. ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism) 
มาตรฐานการเรียนรู้ วิธีให้การฝึกอบรม/กลยุทธ์การ

สอนที่ใช้พัฒนา 
กลยุทธ์การประเมินผลการ
เรียนรู้ในแต่ละด้าน 

5.1 Understand how to be committed,  
     ethical, and professionally 
responsible physician 
     มีความเข้าใจต่อการเป็นแพทย์ที่มี
จริยธรรมและความรับผิดชอบอย่างมืออาชีพ 

- มีการสอนในรายวิชาวิทยา
ระเบียบวิธีวิจัยส าหรับแพทย์ 
หลักสูตรป.บัณฑิตขั้นสูงสาขา
วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก  

- มีการอบรมความรู้ความเข้าใจ
ด้านจริยธรรมการวิจัยในคนที่
จัดโดยคณะฯ 

- ได้รับประกาศนียบัตร
บัณฑิตชั้นสูงทางวิทยา
ศาตร์การแพทย์ 

- ใบประกาศผ่านการอบรม
จริยธรรมในคน 
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5.2 Understand patient privacy issues 
     มีความเข้าใจในเรื่องสิทธิผู้ป่วย 

- เอกสารความรู้เรื่องสิทธิผู้ป่วย
ในคู่มือแพทย์ประจ าบ้าน 

-  แบบประเมิน ๓๖๐ องศา 
-  สังเกตจากการปฏิบัติงาน 

ในสถานการณ์จริงและมี   
     direct feedback 

5.3 Apply for Thai Board of Nuclear 
Medicine certification examination 
     เข้ารับการสอบเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้
ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
สาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์ 

- การจัดการเรียนการสอนทั้ง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
ตลอดการฝึกอบรม 

- ได้รับวุฒิบัตรแสดงความรู้
ความช านาญในการ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
สาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์ 
ออกโดยแพทยสภา 

5.4 Pursue membership and 
involvement in NM societies 
   เป็นสมาชิกและมีส่วนร่วมในสมาคมเวช
ศาสตร์นิวเคลียร์ 

- ส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมเข้าร่วมการอบรม
หรือการประชุมและสมัคร
เป็นสมาชิกของสมาคมเวช
ศาสตร์นิวเคลียร์ 

- เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆที่
จัดขึ้นโดยสมาคมเวช
ศาสตร์นิวเคลียร์ 

 

๖. การปฏิบัติงานให้เข้ากับระบบ (System-based practice) 
มาตรฐานการเรียนรู้ วิธีให้การฝึกอบรม/กลยุทธ์การ

สอนที่ใช้พัฒนา 
กลยุทธ์การประเมินผลการ
เรียนรู้ในแต่ละด้าน 

6.1 Know how to use all relevant 
computer system 
   ทราบถึงวิธีการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์
ต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับงานทางเวชศาสตร์
นิวเคลียร์ 

- จัดสอนเรื่องระบบ PACS 
และระบบรายงานผลในวัน
ปฐมนิเทศแพทย์ประจ าบ้าน
รังสีวิทยา 

- จัดให้มีการสอนบรรยายใน
หัวข้อ imaging system in 
nuclear medicine ในช่วง
สัปดาห์แรกของการขึ้น
ปฏิบัติงานในแต่ละเดือน 

- เรียนรู้จากการปฏิบัติงานดูแล
ผู้ป่วยที่หน่วยตรวจรักษาเวช
ศาสตร์นิวเคลียร์ 

- สังเกตจากการปฏิบัติงานใน 
   สถานการณ์จริงและมี   
   direct feedback 
- ประเมิน ๓๖๐ องศา 
 

6.2 Begin research project 
    ริเริ่มโครงการวิจัย 

- ท างานวิจัยโดยผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมเป็นผู้วิจัยหลัก ๑ 
เรื่อง 

 

- ติดตามการด าเนินงานวิจัย
ตามเป้าหมายและเวลา 
โดยมีการบันทึก
ความก้าวหน้าของงานวิจัย
ใน portfolio ของผู้เข้ารับ
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การฝึกอบรม 
6.3 Present research project at national  
meeting 
     สามารถน าเสนอโครงการวิจัยในงาน
ประชุมวิชาการระดับชาติได้ 

- น าเสนอผลงานวิจัยของผู้เข้า
รับการฝึกอบรมในงานประชุม
วิชาการ 

- น าเสนองานวิจัยในงาน
ประชุมวิชาการประจ าปี
สมาคมเวชศาสตร์นิวเคลียร์
แห่งประเทศไทย 

6.4 Understand cost-effectiveness 
     มีความเข้าใจเกี่ยวกับต้นทุนและ
ประสิทธิผล 

- การเรียนรายวิชาบูรณาการ
ทั่วไปที่จัดข้ึนโดยรังสีวิทยา
สมาคม 

- การเรียนรายวิชาบริหารทาง
การแพทย์ หลักสูตรป.บัณฑิต
ชั้นสูง ที่จัดโดยคณะฯ 

- ได้รับประกาศนียบัตร
บัณฑิตชั้นสูงทางวิทยา
ศาตร์การแพทย์ 

     
   ๖.๕.๒.๓ กิจกรรมวิชำกำรส ำหรับแพทย์ประจ ำบ้ำน (รายละเอียดดังแสดงในภาคผนวก ๙) 

 Journal club 
 Topic review 
 Interesting case conference 
 Seminar  
 Imaging conference  
 Peer review  
 Interdepartmental conference  
 Lecture (หัวข้อบรรยายแสดงในภาคผนวกท่ี ๑๐) 
 หัวข้อบรรยายตามการขึ้นปฏิบัติงานในแต่ละเดือน 

 Introduction to nuclear medicine 

 Hospital radiopharmacy 

 Imaging system in nuclear medicine 

 Radiation protection 

 Introduction to radiopharmaceuticals and in vitro thyroid function test 
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ตารางกิจกรรมของสาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์ 

 หมายเหตุ : * กิจกรรมร่วมภาควิชารังสีวิทยา,  ** กิจกรรมร่วมโรงพยาบาลหรือสหภาควิชา, *** กิจกรรมร่วมสหสถาบัน 
 ward round ที่หอผู้ป่วย 72 ปี ชั้น 9 ตะวันตก 

                 
 
 
 

วัน / เวลา 7.00-
8.00 น 8.00-9.00 น 9.00 – 12.00 

น. 
12.00-13.00 น 13.00 -16.00น 

จันทร์ 

W
ar

d 
ro

un
d 

Journal club/ topic review/ 
interesting case (2nd, 3rd, 4th 
week) 
อาคารศูนย์โรคหัวใจ ชั้น 13 
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Introduction to nuclear medicine and 
radiotracer injection 
(วันที่ 1 ของทุกเดือน) 
เวลา 13.00-14.00 น. อาคารศูนย์โรคหวัใจ ชั้น 10 
หรือ 13 
Hospital radiopharmacy (วันที่ 1 ของทุกเดือน) 
เวลา 14.00-14.30 น. อาคารศูนย์โรคหวัใจ ชั้น 11  

อังคาร 

Journal club/ topic review/ 
interesting case (2nd, 3rd 
week) 
อาคารศูนย์โรคหัวใจ ชั้น 13 
Imaging conference (4th  
week) 
อาคารศูนย์โรคหัวใจ ชั้น 10 
 

 
กิจกรรมสุนทรียสนทนา 

(3rd  week) 

Radiation protection (อังคารแรกของทุกเดือน) 
เวลา 13.30-14.30 น. อาคารศูนย์โรคหวัใจ ชั้น 10 
หรือ 13 
Peer review: 
thyroid clinic 13.30-14.30 น. 
อาคารศูนย์โรคหัวใจชั้น 11 

พุธ 
NM  lecture (R1) 
อาคารศูนย์โรคหัวใจฯ ชั้น 13 
ห้องประชุมร่มไทร สุวรรณิก 

 

Imaging system in NM 
(วันที่ 2 หรือ 3 ของทุกเดือน) 
เวลา 13.30-14.30 น. 
อาคารศูนย์โรคหัวใจ ชั้น 10 
หรือ 13 

Lecture : Basic 
sciences (R1) 
** 
คณะฯ 
15.00-17.00น 

พฤหัสบด ี

In vitro thyroid function 
test 
(3rd week 8.00-9.00 น.) 
Introduction to 
radiopharmaceuticals 
(3rdweek 9.00-10.00 น.) 

 

Seminar *  
เวลา 14.30-16.00 น. อาคารศูนย์โรคหวัใจ ชั้น 13 
หรือ ห้องประชุมพิณพาทยพ์ิทยาเภท 

ศุกร ์

Interdepartmental 
conference** 
ตึกอัษฎางค์ ชั้น 4 
ห้องประชุมวีกจิ วีรานุวัต ิ

Lecture : medical radiation physics/ 
Radiation biology (R1)*** 
เวลา 13.00 – 16.00 น. 
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    ๖.๕.๒.๔ กำรปฏิบัติงำนในหน่วยต่ำงๆ 
 Imaging แพทย์ประจ าบ้านปฏิบัติงานตรวจและรายงานผลการตรวจทางเวชศาสตร์ 

นิวเคลียร์ทุกชนิดที่อาคารศูนย์โรคหัวใจ ชั้น ๑๐ และ/หรือ ๑๑  
 Heart แพทย์ประจ าบ้านปฏิบัติงานตรวจผู้ป่วยและและรายงานผลการตรวจหัวใจทาง 

เวชศาสตร์นิวเคลียร์ที่อาคารศูนย์โรคหัวใจ ชั้น ๑๐ 
 PET แพทย์ประจ าบ้านปฏิบัติงานตรวจผู้ป่วยและผลการตรวจ PET ที่ศูนย์ภาพ 

รังสีวินิจฉัย ตึกผู้ป่วยนอก ชั้นพ้ืนดิน 
 ไทรอยด์คลินิก แพทย์ประจ าบ้านปฏิบัติงานตรวจรักษาผู้ป่วยที่ไทรอยด์คลินิกทั้ง 

ในช่วงเช้าและช่วงบ่าย 
การปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วยในหน่วยต่างๆจะอยู่ในความดูแลและควบคุมของอาจารย์ผู้ให้

การฝึกอบรมตามตารางการปฏิบัติงาน 
          ๖.๕.๒.๕ กิจกรรมอื่นๆ 

 รายงานผู้ป่วยที่น่าสนใจ 
แพทย์ประจ าบ้านเวชศาสตร์นิวเคลียร์ชั้นปีที่ ๑ เขียนรายงานผู้ป่วย interesting 

case จ านวน ๑ ราย และก าหนดให้ส่งรายงานที่เย็บเล่มพร้อมซีดีบันทึกรายงานภายใน
เดือนที่มีการน าเสนอหรืออย่างช้าไม่เกินวันที่ ๓๑ มีนาคม 

 สมุดบันทึกหัตถการและการดูแลผู้ป่วย 
 แพทยป์ระจ าบ้านจะได้รับสมุดบันทึกหัตถการและการดูแลผู้ป่วย ซึ่งจะต้องบันทึก
ข้อมูลลงในสมุดบันทึกหัตถการให้ครบตามเกณฑ์ของหลักสูตรฯ สามารถรับสมุดบันทึก
หัตถการที่คุณศิริลักษณ์ อาคารศูนย์โรคหัวใจชั้น ๑๓ ในวันแรกที่ข้ึนปฏิบัติงาน 

 กิจกรรมสุนทรียสนทนา  
 แพทย์ประจ าบ้านต้องเข้าร่วมในกิจกรรมสุนทรียสนทนาทุกวันอังคารสัปดาห์ที่ ๓ 
ร่วมกับอาจารย์การศึกษาสาขาฯ เวลา ๑๒.๐๐–๑๓.๐๐ น. 

     ๖.๖ การวัดและประเมินผล 
  ๖.๖.๑  การวัดและประเมินผลตามหลักสูตรแพทย์ประจ าบ้านเวชศาตร์นิวเคลียร์ 
  สาขาวิชาฯ มีนโยบายท าให้เชื่อมั่นได้ว่าการวัดและประเมินผลครอบคลุมทั้งทางด้านความรู้, ด้าน  
    ทักษะ, ด้านเจตคตแิละด้านการท างานวิจัยดังต่อไปนี้ 

   ๖.๖.๑.๑   ด้านความรู้  
                 ๑) การประเมินผลระหว่างการฝึกอบรม (formative assessment) เพ่ือให้รู้จุดเด่น จุดที่ต้อง
   ปรับปรุงโดยใช้วิธีการและเครื่องมือที่หลากหลาย เช่น การสังเกต การซักถาม case  
   discussion ในช่วงเวลาที่ปฏิบัติงานจริง โดยเนื้อหาและกรอบเวลาของการประเมินให้ 
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   ครอบคลุมตาม “กิจกรรมที่ให้ความมั่นใจว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพ (Entrustable  
   Professional Activity: EPA)” ที่ก าหนดไว้ในภาคผนวกท่ี ๑๑  
    โดยหลักสูตรก าหนด EPA ซึ่งแพทยป์ระจ าบ้านเวชศาสตร์นิวเคลียร์ทุกคนต้อง 
   แสดงให้เห็นว่าสามารถท าได้ในระหว่างการฝึกอบรมดังนี้ 
   EPA 1. Perform diagnostic general NM imaging (patient evaluation, procedure    
    selection, monitoring and interpretation)  
   EPA 2. Perform molecular imaging (patient evaluation, procedure selection,   
              monitoring and interpretation) 
   EPA 3. Perform radioiodine therapy for thyroid diseases (patient evaluation,  
    procedure performance and follow-up) 
   EPA 4. Perform other radionuclide therapy (patient evaluation, procedure  
              performance and follow up) 
    ประเมินด้วยแบบประเมิน EPA 1-4 โดยผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องได้รับการ 
   ประเมินในแต่ละ EPA ให้ได้ตามเกณฑ์อย่างน้อย ๑ ครั้ง/ปี โดยจะต้องมีอาจารย์ผู้ท าการ
   ประเมิน ๒ ท่าน/ครั้ง และอาจารย์ทั้ง ๒ ท่านจะมาลงความเห็นและให้ข้อสรุปว่าใน EPA 
   นั้นๆจะให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีระดับศักยภาพเป็นระดับไหน โดยมีเกณฑ์ผ่านดังนี้ 
   แพทย์ประจ ำบ้ำนชั้นปีที่ ๑ 

  EPA  รายละเอียด    ระดับศักยภาพท่ีต้องผ่าน 
  1 Perform diagnostic general NM   2 
  2 Perform molecular imaging    2 
  3 Perform radioiodine therapy    2 
  4 Perform other radionuclide therapy  ยังไม่ต้องประเมิน 
  แพทย์ประจ ำบ้ำนชั้นปีที่ ๒ 
  EPA  รายละเอียด    ระดับศักยภาพท่ีต้องผ่าน 
  1 Perform diagnostic general NM   4 
  2 Perform molecular imaging    4 
  3 Perform radioiodine therapy    4 
  4 Perform other radionuclide therapy   3 
  แพทย์ประจ ำบ้ำนชั้นปีที่ ๓ 
  EPA  รายละเอียด    ระดับศักยภาพท่ีต้องผ่าน 
  1 Perform diagnostic general NM   5 
  2 Perform molecular imaging    5 
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  3 Perform radioiodine therapy    5 
  4 Perform other radionuclide therapy   5 

                 ๒) ประเมินโดยการสอบข้อเขียนและสอบปากเปล่าผู้เข้ารับการฝึกอบรมแต่ละชั้นปี  
   (summative assessment) รายละเอียดดังนี้ 
   แพทย์ประจ ำบ้ำนชั้นปีที่ ๑ 

  o สอบข้อเขียนกลางปีและปลายปี โดยเป็นข้อสอบปรนัย ๔ ตัวเลือก จ านวน ๗๐-
   ๘๐ ข้อ  เวลาสอบประมาณ ๙๐ นาที ซึ่งขอ้สอบจะมีการวิเคราะห์ข้อสอบโดยทีม
   การศึกษาหลังปริญญาแล้วว่ามีความเท่ียงตรง เชื่อถือได้ และทางสาขาวิชาจะมี 
   การช าระข้อสอบทุกครั้งก่อนท าการสอบโดยคณาจารย์ในสาขาวิชา รวมทั้งมี 
   นโยบายที่จะจัดท าคลังข้อสอบ โดยจะคิดเป็นร้อยละ ๖๐ โดยน าไปรวมกับ 
   คะแนนการเขา้เรียนที่ทางสาขาฯ จัดขึ้นทุกวันพุธเวลา ๘.๐๐-๙.๐๐ น. (ร้อยละ 
   ๒๐) โดยต้องเข้าเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ และเมื่อน าไปรวมกับคะแนนการ 
   สอบข้อเขียนแล้วจะต้องได้คะแนนมากกว่าร้อยละ ๖๐ จึงจะถือว่าผ่านเกณฑ์การ
   ประเมิน โดยหากผู้เข้ารับการฝึกอบรมคะแนนไม่ผ่านตามเกณฑจ์ะต้องท าการสอบ
   ข้อเขียนใหม่อีกครั้ง ซึ่งสามารถท าการสอบแก้ตัวได้จ านวน ๒ ครั้ง ภายใน ๒  
   สัปดาห์หลังจากทราบผลคะแนน 
  o สอบปากเปล่าตอนปลายปี โดยอาจารย์จ านวน ๖ ท่าน ใช้เวลาสอบท่านละ ๑๐ 
   นาที แล้วน าคะแนนทั้งหมดที่ได้มาหาค่าเฉลี่ย โดยจะคิดเป็นร้อยละ ๔๐ แล้ว 
   น าไปรวมกับคะแนนจากการปฏิบัติงาน (ร้อยละ ๔๐) และคะแนนการน าเสนอ 
   และท ารายงานกรณีผู้ป่วยที่น่าสนใจ (ร้อยละ ๒๐) เกณฑ์การผ่านการประเมินคือผู้
   เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องได้คะแนนรวมมากกว่าร้อยละ ๖๐  
  แพทย์ประจ ำบ้ำนชั้นปีที่ ๒ และ ๓ 
  o สอบข้อเขียนปลายปี โดยเป็นข้อสอบปรนัย ๔ ตัวเลือก จ านวน ๑๕๐ ข้อ เวลา 
   สอบประมาณ ๓ ชั่วโมง โดยผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องได้คะแนนมากกว่าร้อยละ 
   ๖๐ ในการสอบแต่ละครั้ง จึงจะถือว่าผ่านเกณฑ์การประเมิน โดยหากผู้เข้ารับการ
   ฝึกอบรมคะแนนไม่ผ่านตามเกณฑ์จะต้องท าการสอบข้อเขียนใหม่อีกครั้ง ซึ่ง 
   สามารถท าการสอบแก้ตัวได้จ านวน ๒ ครั้ง ภายใน ๒ สัปดาห์  
  o สอบปากเปล่าปลายปี โดยอาจารย์แพทย์ในสาขา ใช้เวลาสอบท่านละ ๑๕ นาที 
   แล้วน าคะแนนที่ได้มาหาค่าเฉลี่ย โดยผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องได้คะแนน 
   มากกว่าร้อยละ  ๖๐ 
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           ๖.๖.๑.๒  ด้านทักษะ 
  - ทักษะการตรวจรักษาและแปลผลการตรวจทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ โดยใช้แบบประเมิน 
   EPA 1-4 และมี direct feedback โดยอาจารย์ผู้ก ากับดูแล 
  - ทักษะในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน การติดต่อสื่อสารและการรับปรึกษา ใช้แบบประเมิน ๓๖๐ 
   องศา (ภาคผนวกท่ี ๑๒) โดยประเมินจากผู้ร่วมงานทั้งอาจารย์, พยาบาล, นักรังสีเทคนิค
   และหัวหน้าแพทย์ประจ าบ้านหลังจากลงแต่ละ rotation และประเมินด้วยแบบประเมิน 
   EPA 1-4 ตามรายละเอียดดังข้างต้น 
  - ทักษะในการพัฒนาความรู้ความสามารถทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง ประเมินจากการใช้ระบบ
   แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio) เพ่ือรวบรวมข้อสรุป ติดตาม บันทึกแนวทางการปรับปรุง 
   การเรียนและวางแผนร่วมกันระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษาและผู้เรียน (self-reflection) ทุก ๓ 
   เดือน 
          ๖.๖.๑.๓   ด้านเจตคติ 
  - ความประพฤติ เจตคติ คุณธรรม และจริยธรรมแห่งวิชาชีพ ใช้แบบประเมิน ๓๖๐ องศา 
          ๖.๖.๑.๔    ด้านการท างานวิจัย 
  - ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ต้องส่งผลงานวิจัย ๑ เรื่องให้คณะอนุกรรมการฯ พิจารณาการสอบ
   ป้องกันวิทยานิพนธ์ ภายในต้นเดือนกุมภาพันธ์ของปีที่จะสอบเพื่อวุฒิบัตร ซึ่งงานวิจัย 
   ดังกล่าวจะต้องผ่านการ 
   o น าเสนอโครงร่างงานวิจัยในเดือนมีนาคมขณะที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมอยู่ชั้นปีที่ ๑ 
   o น าเสนอเป็น oral presentation ในการประชุมวิชาการประจ าปีของสมาคมเวช
    ศาสตร์นิวเคลียร์แห่งประเทศไทยในปีที่จะสอบวุฒิบัตร 
  - ก าหนดการสอบวิทยานิพนธ์ภายในสัปดาห์ที่ ๑ ของเดือนมีนาคม 
  - หากคณะอนุกรรมการฯมีมติ* ให้แก้ไขรายงานผลงานวิจัย ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้อง 
   ด าเนินการแก้ไขให้เสร็จและส่งร่างวิทยานิพนธ์ที่แก้ไขเรียบร้อยแล้วให้คณะอนุกรรมการฯ 
   พิจารณาใหม่ภายใน ๓ สัปดาห์ 
  - ผู้เข้ารับการฝึกอบรมไม่มีสิทธิ์เข้าสอบ ถ้าคณะอนุกรรมการฯมีมติ* ว่าผลงานวิจัยนั้นไม่ 
   ผ่านการรับรองของอนุกรรมการฯ 
  * มติคณะอนุกรรมการฯ หมายถึง อย่างน้อย ๓ ใน ๔ ของคณะอนุกรรมการฯทั้งหมด   
  ๖.๖.๒    การวัดและประเมินผลเพื่อวุฒิบัตรฯ 

   (๑) การวัดและประเมินผลเพ่ือวุฒิบัตรฯ แนวทางและเงื่อนไขการสมัครสอบและสอบเพ่ือวุฒิบัตร 
     สาขาเวชศาสตร์นิวเคลียรด์ังนี้ 

๑. วิชาบังคับแพทย์ประจ าบ้านชั้นปีที่ ๑ ต้องสอบผ่านหลักสูตร วิชา medical radiation  
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physics, วิชา radiation biology ของรังสีวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย และ
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ ในกรณีไม่ผ่านเกณฑ์ จะต้อง
มีการสอบแก้ตัวก่อนการสมัครสอบ 

           ๒. งานวิจัย  
ก. ต้องส่งผลงานวิจัย ๑ เรื่องให้คณะอนุกรรมการฯ พิจารณาก่อนการสอบ

ป้องกันวิทยานิพนธ์ ภายในต้นเดือนกุมภาพันธ์ของปีที่จะสอบเพื่อวุฒิบัตร ซ่ึง
งานวิจัยดังกล่าวจะต้องผ่านการ: 

 น าเสนอโครงร่างงานวิจัยในเดือนมีนาคมขณะที่ผู้สมัครสอบศึกษาเป็น 
แพทย์ประจ าบ้านปีที่ ๑ 

 น าเสนอเป็น oral presentation ในการประชุมวิชาการประจ าปี 
ของสมาคมเวชศาสตร์นิวเคลียร์แห่งประเทศไทยในปีที่จะสอบวุฒิบัตร 

ก. ก าหนดการสอบวิทยานิพนธ์ภายในสัปดาห์ที่ ๑ ของเดือนมีนาคม 
ข. หากคณะอนุกรรมการฯมีมติ*ให้แก้ไขรายงานผลงานวิจัย ผูส้มัครสอบจะต้อง 

ด าเนินการแก้ไขให้เสร็จและส่งร่างวิทยานิพนธ์ที่แก้ไขเรียบร้อยแล้วให้
คณะอนุกรรมการฯ พิจารณาใหม่ภายใน ๓ สัปดาห์ 

ค. ผู้สมัครไม่มีสิทธิ์เข้าสอบ ถ้าคณะอนุกรรมการฯมีมติ* ว่าผลงานวิจัยนั้นไม่ผ่าน 
การรับรองของอนุกรรมการฯ 

* มติคณะอนุกรรมการฯ หมายถึง อย่างน้อย ๓ ใน ๔ ของคณะอนุกรรมการฯ 
ทั้งหมด 

๓. หลักฐานการฝึกอบรม ในวันสอบข้อเขียนผู้สมัครสอบต้องส่งหลักฐานการฝึกอบรม  
(log book) ที่มีลายเซ็นรับรองของอาจารย์ในสถาบันฝึกอบรม โดยมีรายละเอียดตาม
เกณฑ์ของหลักสูตร คือ 

    ก. จ านวนหัตถการ ตามภาคผนวกท่ี ๑ 
    ข. จ านวน journal club                 ๒๐ เรื่อง / ๓ ป ี
    ค. จ านวน interesting case/case study          ๘ เรื่อง / ๓ ป ี
    ง. จ านวน literature review/seminar          ๒ เรื่อง / ๓ ป ี
          ๔. การสอบข้อเขียน  ใช้เวลาสอบ ๖ ชั่วโมง เกณฑ์ตัดสิน ร้อยละ ๖๐ 

    ถ้าสอบไม่ผ่าน การขอสอบแก้ตัวให้เป็นไปตามข้อก าหนดของราชวิทยาลัยรังสีแพทย์ 
๕. การสอบปากเปล่า ใช้เวลาสอบ ๑/๒ ชั่วโมง ต่ออนุกรรมการ ๑ ท่าน เกณฑ์ตัดสิน  
    ร้อยละ ๖๐ ผู้เข้าสอบจะต้องสอบกับอนุกรรมการทุกท่าน 

                    ถ้าสอบไม่ผ่าน การขอสอบแก้ตัวให้เป็นไปตามข้อก าหนดของราชวิทยาลัยรังสีแพทย์ 
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    (๒) คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ 
   - ผ่านการฝึกอบรมครบตามหลักสูตรต้องไม่น้อยกว่า ๓๓ เดือน  
   - สถาบันฝึกอบรมเห็นสมควรให้เข้าสอบ  
    (๓) เอกสารประกอบ 
   - เอกสารรับรองประสบการณ์ภาคปฏิบัติจากสถาบันฝึกอบรมตามท่ีก าหนด 
   - บทความงานวิจัย และใบรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 
   - เอกสารรับรองการปฏิบัติงานตามแฟ้มสะสมผลงาน 
    (๔) วิธีการประเมินประกอบด้วย 

- การประเมินผลงานวิจัย ผู้สมัครไม่มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียนและปากเปล่า ถ้า 
  คณะอนุกรรมการฯมีมติว่าผลงานวิจัยนั้นไม่ผ่านการรับรองของอนุกรรมการฯ (มต ิ
  คณะอนุกรรมการฯ หมายถึง อย่างน้อย ๓ ใน ๔ ของคณะอนุกรรมการฯทั้งหมด) 
- ประเมินภาคปฏิบัติ คือการประเมินผลการปฏิบัติงานจากสถาบันฝึกอบรม เช่น แฟ้ม 
  สะสมผลงาน (portfolio) ผู้สมัครไม่มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียนและปากเปล่า ถ้า   
  คณะอนุกรรมการฯมีมติว่าผลการปฏิบัติงานจากสถาบันฝึกอบรมไม่ผ่านตามเกณฑ์ 

   - การสอบข้อเขียน ต้องผ่านเกณฑ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ 
   - การสอบปากเปล่า ต้องผ่านเกณฑ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ 

๗. การรับและคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
     ๗.๑ คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
 ๑) ได้รับปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต หรือเทียบเท่าที่แพทยสภารับรองได้รับการข้ึนทะเบียนประกอบ 

    วิชาชีพเวชกรรมจากแพทยสภาแล้ว และ 
    ๒) มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์แพทยสภาในการเข้ารับการฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทาง หรือ 
 ๓) ผู้ที่ได้รับวุฒิบัตรเพ่ือแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขารังสีวินิจฉัย  

    รังสีวิทยาทั่วไป หรือ รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา  
       ๗.๒ การคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
  ๑)  คณะกรรมการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม ดังมีรายชื่อต่อไปนี้ 
   รศ.พญ. สุนันทา   เชี่ยววิทย์ ประธานหลักสูตรการฝึกอบรม 

ผศ.พญ. เบญจาภา เขียวหวาน กรรมการ 
อ.พญ.  เฉลิมรัตน์  แก้วพุด  กรรมการ 
ศ.พญ. ภาวนา   ภูสุวรรณ ที่ปรึกษา 

  ๒) เกณฑ์การให้คะแนนเพ่ือรับผู้เข้าฝึกอบรม    
      โดยพิจารณาจากคุณสมบัติต่างๆดังต่อไปนี้ (รายละเอียดเกณฑ์การให้คะแนนเพ่ือรับผู้เข้า 
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ฝึกอบรม ในภาคผนวกที่ ๑๓) 
 คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต (GPA) 
 จ านวนปีที่ท างานเป็นแพทย์ใช้ทุน 
 ประวัติการเคยมาฝึกอบรมดูงาน (elective) ที่สาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์ ภาควิชารังสีวิทยา  

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
 เคยมาเข้าร่วมกิจกรรม open house ที่ทางภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราช 

พยาบาล ได้จัดขึ้นเป็นประจ าทุกปี 
 คะแนนสอบใบประกอบโรคศิลป์ (NT) ทั้งส่วนที่ ๑ และส่วนที่ ๒ 
 ประวัติการท ากิจกรรมพิเศษอ่ืนๆ อาทิเช่น ประธาน ประธานชมรม ผอ.เก่า บ าเพ็ญ 

ประโยชน์ต่างๆที่แสดงให้เห็นความสามารถในการเป็นผู้น ากลุ่ม เป็นต้น 
 คะแนนสอบสัมภาษณ์ 

    ๗.๓ จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
สาขาฯ ปฏิบัติตามหลักสูตรของราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทยและแพทยสภา ซึ่งก าหนด 

สัดส่วนศักยภาพการฝึกอบรม ต่อจ านวนอาจารย์ จ านวนผู้ป่วย และจ านวนหัตถการ จากการประเมิน
ศักยภาพในการรับแพทย์ประจ าบ้าน มีอาจารย์แพทย์ผู้ให้การฝึกอบรมเต็มเวลาตามท่ีแพทยสภาก าหนด
จ านวน ๑๐ คน ดังนั้นทางสาขาฯ มีศักยภาพในการรับแพทย์ประจ าบ้านได้จ านวน ๕ คนต่อปี  

แตท่ั้งนีท้างสาขาวิชาฯ มีนโยบายให้คงจ านวนต าแหน่งการรับแพทย์ประจ าบ้านจ านวน ๔ คนต่อปี  

๘. คณะกรรมการการฝึกอบรม 
 ๘.๑  คณะกรรมการบริหารผู้รับผิดชอบการศึกษาระดับหลักสูตรแพทย์ประจ าบ้าน 
   รศ.พญ.  สุนันทา   เชี่ยววิทย์ ประธานหลักสูตรการฝึกอบรม 

ผศ.พญ. เบญจาภา  เขียวหวาน กรรมการ 
อ.พญ.   เฉลิมรัตน์  แก้วพุด  กรรมการ 
ศ.พญ.  ภาวนา   ภูสุวรรณ ที่ปรึกษา 

   หัวหน้าแพทย์ประจ าบ้านสาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์แต่ละชั้นปี       
 โดยมีหน้าที่ดูแลประสานงานเกี่ยวกับการบริหารการศึกษา ระบบการจัดการเรียนการสอน  
การปฏิบัติงานของในหลักสูตรแพทย์ประจ าบ้าน เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของสาขาวิชาเวชศาสตร์นิวเคลียร์ 
ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ดังนี้ 

๑. ทบทวนปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรและคู่มือการเรียนการสอน การปฏิบัติงานในหลักสูตร เข้าร่วม
ประชุม ventilation ของสาขาฯ 

๒. แจ้งก าหนดการ open house และเกณฑ์การรับสมัครคัดเลือกแพทย์ประจ าบ้าน 
๓. จัดสอบ วิเคราะห์ข้อสอบ ประชุมทบทวนข้อสอบ  
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๔. ประมวลผลการประเมินแพทย์ในหลักสูตร 
๕. พัฒนาระบบและปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน 
๖. สรุปข้อมูลผลการประเมินในหลักสูตร 
๗. ประเมินกระบวนการการจัดการหลักสูตร 
๘. ประมวลผลการประเมินผู้สอน การสอนและอ่ืนๆ 

   หมายเหตุ : ข้อ ๓ ตัวแทนแพทย์ประจ าบ้านฯ ไม่ต้องเข้าร่วมประชุม  
    ๘.๒   อาจารย์ผู้สอน   
   คุณสมบัติของอำจำรย์ผู้ให้กำรฝึกอบรม 

- ได้รับวุฒิบัตร หรือหนังสืออนุมัติเพ่ือแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขา
เวชศาสตร์นิวเคลียร์  

- มีคุณธรรม จริยธรรม ไม่มีข้อร้องเรียน ที่ท าให้เสื่อมเสียชื่อเสียง 
- ได้รับคัดเลือกให้เป็นอาจารย์ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง

อาจารย์ใหม่ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล พ.ศ.๒๕๖๑ (ภาคผนวก ๑๔)   
    ปัจจุบันทางสาขาวิชาฯ มีอาจารย์แพทย์ทีไ่ด้รับวุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมัติฯ ที่ปฏิบัติงานเต็มเวลา 
      จ านวน ๑๐ คนและอาจารย์ฟิสิกส์ที่ปฏิบัติงานเต็มเวลาอีกจ านวน ๒ คน (ภาคผนวก ๑๕) 
       หน้ำที่ของอำจำรย์ 
  ๑)  หน้าที่ด้านการสอนในหลักสูตรต่างๆที่เก่ียวข้องกับสาขาวิชาฯ ภาควิชาฯ และคณะ  
       แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  
  ๒)  หน้าที่ด้านการวิจัย และการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาในการท าวิจัยของผู้เข้ารับการฝึกอบรมใน 
       หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง 

   ๓)  หน้าที่ด้านการบริการ ให้การตรวจและวินิจฉัยผู้ป่วย 
   ๔)  หน้าที่ด้านบริการวิชาการ เข้าร่วมประชุมวิเคราะห์ ทบทวนข้อสอบ ทั้งระดับหลักสูตรนักศึกษา  
        แพทย์และแพทย์ประจ าบ้าน 
   ๕)  หน้าที่ด้านบริหาร 
   ๖)  ให้ค าปรึกษาและแนะน าผู้เข้ารับการฝึกอบรมในด้านต่างๆ ในกรณีที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา  
        แพทย์ประจ าบ้าน มีหน้าที่ให้ค าปรึกษา สนับสนุนการฝึกอบรมของแพทย์ประจ าบ้าน รวมถึง 
        แนะแนวด้านอาชีพและการวางแผนในอนาคต โดยในการให้ค าปรึกษาต้องรักษาความลับของ 
        แพทย์ประจ าบ้าน 
    ๗)  หน้าที่ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
    ๘)  ภาระท่ีได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
    ๙)  ปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
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๙. ทรัพยากรทางการศึกษา 
ทางสาขาฯ มีส านักงานฝ่ายการศึกษาสาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์ อยู่ที่อาคารศูนย์โรคหัวใจชั้น ๑๓  

ซึ่งประกอบด้วยห้องท างานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการศึกษา ห้องสมุดและห้องประชุม ขนาด ๑๐๐ ที่นั่ง จ านวน ๑ ห้อง, 
ห้องเรียนขนาด ๓๐ ที่นั่ง จ านวน ๑ ห้อง และห้องเรียนขนาด ๒๐ ที่นั่ง จ านวน ๑ ห้องส าหรับการเรียนการสอน 
มี computer, visualizer เพ่ือน าเสนองานต่างๆ มี computer และ internet wifi สามารถคน้คว้าหาวารสาร
ทางวิชาการได้ มีหมายเลขโทรศัพท์ส าคัญของภาควิชา แพทย์ประจ าบ้าน อาจารย์และเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องทุก
ฝ่าย 
สถานที่ปฏิบัติงาน 

 หน่วยตรวจด้วยเครื่องมือทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์และบริเวณให้ยาผู้ป่วยรังสีโดยการฉีด อาคารศูนย์โรคหัวใจ
ชั้น ๑๐ โดยมีแพทย์ประจ าบ้านที่อยู่ rotation imaging เป็นผู้ปฏิบัติงาน 

 ห้องตรวจผู้ป่วยไทรอยด์คลินิก อาคารศูนย์โรคหัวใจ ชั้น ๑๑ โดยมีแพทย์ประจ าบ้านที่อยู่ rotation thyroid 
เป็นผู้ปฏิบัติงาน 

 ห้องปฏิบัติการรังสี (hot lab) บริเวณท่ีเก็บสารกัมมันตรังสี ตู้ควัน (laminar flow fume hood) อุปกรณ์
ก าบังรังสีและบริเวณให้ยาผู้ป่วยรังสีโดยการฉีดและรับประทาน อาคารศูนย์โรคหัวใจ ชั้น ๑๑ 

 บริเวณเก็บกากกัมมันตรังสี 

 หอผู้ป่วยใน ที่ตึก ๗๒ ปี ชั้น ๙ ตะวันตก รับผู้ป่วย ๕ ห้องที่ได้รับการรักษาด้วยไอโอดี นรังสีไว้ดูแลที่
โรงพยาบาล โดยมีจ านวน ๕ ห้อง โดยจะมีแพทย์ประจ าบ้านที่อยู่ rotation thyroid ดูแลในเวลาราชการ 
และเพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ์การเรียนรู้จึงได้จัดให้แพทย์ประจ าบ้านทุกคนที่ปฏิบัติงานที่สาขาเวชศาสตร์
นิวเคลียร์ในแต่ละเดือนอยู่เวรนอกเวลาราชการเป็นผู้รับผิดชอบดูแลผู้ป่วยที่หอผู้ป่วยใน ภายใต้การดูแลของ
อาจารย์ที่อยู่เวรนอกเวลาราชการ 

 ห้องปฏิบัติการเคมีนิวเคลียร์ อาคารศูนย์โรคหัวใจชั้น ๑๔ เพ่ือตรวจ thyroid function test และ 
thyroglobulin และเป็นสถานที่เรียนการปฏิบัติงานเคมีนิวเคลียร์ส าหรับแพทย์ประจ าบ้านชั้นปีที่ ๑  
ที่มาปฏิบัติงานใน rotation thyroid  
เครื่องมือและอุปกรณ์ทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ ประกอบด้วยดังนี้ 

 เครื่องถ่ายภาพ SPECT    จ านวน    ๑   เครื่อง 

 เครื่องถ่ายภาพ SPECT/CT       จ านวน     ๔  เครื่อง 

 PET/CT                        จ านวน    ๑  เครื่อง 

 Cyclotron      จ านวน    ๑  เครื่อง 

 Bone densitometry    จ านวน     ๑  เครื่อง 

 Thyroid uptake system   จ านวน     ๒  เครื่อง 

 Dose calibrator    จ านวน     ๔ เครื่อง 
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 Survey meter     จ านวน    ๕ เครื่อง 

 Personal radiation monitoring devices  จ านวน    ๙ เครือ่ง 

 Syringe shield  
บุคลากรในสาขาฯ 

 แพทย์      จ านวน  ๑๐ อัตรา 

 นักฟิสิกส์การแพทย์    จ านวน     ๖ อัตรา 

 นักเภสัชรังสี     จ านวน     ๖ อัตรา 

 บุคลากรทางด้านรังสีเทคนิค    จ านวน     ๘ อัตรา 

 พยาบาล     จ านวน     ๖  อัตรา 

๑๐. การประเมินแผนการฝึกอบรม/หลักสูตร 
สาขาฯ ต้องก ากับดูแลการฝึกอบรมให้เป็นไปตามแผนการฝึกอบรม/หลักสูตรเป็นประจ า มีกลไก

ส าหรับการประเมินหลักสูตรและน าไปใช้จริง การประเมินแผนการฝึกอบรม/หลักสูตร ต้องครอบคลุม 
 1. พันธกิจของแผนการฝึกอบรม/หลักสูตร 
 2. ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่พึงประสงค์ 
 3. แผนการฝึกอบรม 
 4. ขั้นตอนการด าเนินงานของแผนการฝึกอบรม 
 5. การวัดและประเมินผล 
 6. พัฒนาการของผู้รับการฝึกอบรม 
 7. ทรัพยากรทางการศึกษา 
 8. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม 

นอกจากนี้ยังมีการวางแผนด าเนินการหาข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการฝึกอบรมจากผู้ใช้บัณฑิตและ
แพทย์เวชศาสตร์นิวเคลียร์ที่ส าเร็จการฝึกอบรมไปท างานเพ่ิมประสบการณ์อย่างน้อย ๖ เดือนขึ้นไป เพื่อใช้
ประเมินการฝึกอบรม 

๑๑. การทบทวน / พัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรม 
หลังจากได้ข้อมูลการประเมินหลักสูตรแล้วจะน าเข้าที่ประชุมสาขาฯ เพ่ือท าการทบทวน วิเคราะห์ 

สรุปปัญหาและน ามาปรับปรุงแผนการสอนและน าเสนอที่ประชุมเพ่ือเปลี่ยนแปลงในปีการศึกษาต่อไป 
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๑๒. ธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการ 
๑.  คณะอนุกรรมการฯบริหารจัดการหลักสูตรให้สอดคล้องกับกฎระเบียบที่ก าหนดไว้ในด้านต่างๆ 

ได้แก่ การรับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรม (เกณฑ์การคัดเลือกและจ านวนที่รับ) กระบวนการฝึกอบรม 
การวัดและประเมินผลและผลลัพธ์ของการฝึกอบรมที่พึงประสงค์  

๒. คณะฯ ออกเอกสารที่แสดงถึงการส าเร็จการฝึกอบรมในหรือหลักฐานอย่างเป็นทางการอ่ืนๆ ที ่
สามารถใช้เป็นหลักฐานแสดงการผ่านการฝึกอบรมในระดับนั้นได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

๓. สาขาฯ มีอ านาจในการบริหารจัดการงบประมาณของแผนการฝึกอบรม/หลักสูตรให้สอดคล้องกับ 
ความจ าเป็นด้านการฝึกอบรม 

๔. สาขาฯ ก าหนดให้มีบุคลากรที่ปฏิบัติงานและมีความเชี่ยวชาญที่เหมาะสม เพ่ือสนับสนุนการ 
ด าเนินการของการฝึกอบรมและกิจกรรมอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง การบริหารจัดการที่ดีและใช้ทรัพยากรได้
อย่างเหมาะสม  

๑๓. การประกันคุณภาพการฝึกอบรม 
ราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย/คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบความรู้ความช านาญใน

การประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์ ก าหนดให้สถาบันฝึกอบรมที่จะได้รับการอนุมัติให้
จัดการฝึกอบรม จะต้องผ่านการประเมินความพร้อมในการเป็นสถาบันฝึกอบรมและสถาบันฝึกอบรมจะต้อง
จัดให้มีการประกันคุณภาพการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องดังนี้ 

 ๑๓.๑ การประกันคุณภาพการฝึกอบรมภายในสถาบันฝึกอบรม 
          มีการตรวจประกันคุณภาพการฝึกอบรมภายใน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลโดยใช้ 
  เกณฑ์ EdPEX ทุกปี  

 ๑๓.๒ การประกันคุณภาพการฝึกอบรมภายนอก 
สถาบันฝึกอบรมจะต้องได้รับการประเมินคุณภาพจากคณะอนุกรรมการฝึกอบรมฯ อย่าง

น้อยทุก ๕ ปี 
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ภาคผนวกที่ ๑ 
เกณฑ์การตรวจรักษาขั้นต่ าที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องมีประสบการณ์ 

 
การตรวจวินิจฉัยโรคทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์  
 - Musculoskeletal system        ๕๐๐  รายต่อปี 
 - Endocrine system (Thyroid scan, I-131 WBS, I-131 uptake etc.)   ๒๐๐    รายต่อปี 
 - Genitourinary system           ๕๐   รายต่อปี 
 - Cardiovascular system         ๑๐๐   รายต่อปี 
 - Pulmonary system               ๑๐  รายต่อปี 
 - Gastrointestinal & hepatobiliary systems         ๓๐  รายต่อปี 
 - Tumor (MIBI, Tl, Ga-67, MIBG, Octreotide etc.)       ๑๐  รายต่อปี 
 - Infection and inflammation                 ๕  รายต่อปี 
 - Haematopoietic and lymphatic system           ๕   รายต่อปี 
 - Bone mineral density        ๑๐๐  รายต่อปี 
 - Central nervous system          ๑๐  รายต่อปี 
 - PET/CT scan            ๕๐  รายต่อปี 
       การรักษาโรคทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ 
 - การรักษาโรคด้วยสารกัมมันตรังสี I-131 

 - Hyperthyroidism        ๒๐๐  รายต่อปี 
 - Thyroid carcinoma         ๑๐๐  รายต่อปี 

 - การรักษาโรคด้วยสารกัมมันตรังสีชนิดอื่นๆ          ๑  รายต่อปี 
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ภาคผนวกที่ ๒ 
รายละเอียดเกี่ยวกับงานวิจัย 

ขอบเขตความรับผิดชอบ 

เนื่องจากความสามารถในการท าวิจัยด้วยตนเองเป็นสมรรถนะหนึ่งที่แพทย์ประจ าบ้านเวชศาสตร์นิวเคลียร์
ต้องบรรลุตามหลักสูตรฯ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ และ ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์เป็นองค์ประกอบหนึ่งของการ
ประเมินคุณสมบัติผู้ที่จะได้รับวุฒิบัตรฯเมื่อสิ้นสุดการฝึกอบรม ดังนั้นสถาบันฝึกอบรมจะต้องรับผิดชอบการเตรียม
ความพร้อมให้กับแพทย์ประจ าบ้านของสถาบันตนเองตั้งแต่การเตรียมโครงร่างการวิจัย ไปจนสิ้นสุดการท างานวิจัย
และจัดท ารายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์เพ่ือน าส่งคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบความรู้ความช านาญในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์ ทั้งนี้สถาบันฝึกอบรมจะต้องรายงานชื่องานวิจัย อาจารย์ที่ปรึกษา การ
น าเสนอโครงร่างวิจัย และความคืบหน้าของงานวิจัย ตามกรอบเวลาที่ก าหนดไปยังคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและ
สอบความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์เพื่อให้มีการก ากับดูแลอย่างทั่วถึง 
คุณลักษณะของงานวิจัย 
๑. เป็นผลงานที่ริเริ่มใหม่ หรือเป็นงานวิจัยที่ใช้แนวคิดที่มีการศึกษามาก่อนทั้งในและต่างประเทศ แต่น ามา 
    ดัดแปลงหรือท าซ้ าในบริบทของสถาบัน 
๒. แพทย์ประจ าบ้านและอาจารย์ผู้ด าเนินงานวิจัยทุกคน ควรผ่านการอบรมด้านจริยธรรมการวิจัยในคน และ 
     good clinical practice (GCP) 
๓. งานวิจัยทุกเรื่องต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยฯตามเกณฑ์ของสถาบัน 
๔. งานวิจัยทุกเรื่อง ควรด าเนินภายใต้ข้อก าหนดของ GCP หรือระเบียบวิจัยที่ถูกต้องและเหมาะสมกับค าถาม 
    วิจัย 
๕. ควรใช้ภาษาอังกฤษในการน าเสนอผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โดยเฉพาะในบทคัดย่อ 
    กรอบการด าเนินงานวิจัยในเวลา ๓ ปี (๓๖ เดือนของการฝึกอบรม) 
    ระยะเวลาประมาณการมีดังนี้ 

เดือนที ่     กิจกรรม 
๖    จัดเตรียมค าถามวิจัยและติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษา 
๙    จัดท าโครงร่างงานวิจัย 
๑๑    สอบโครงร่างงานวิจัย 
๑๓    ขออนุมัติจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย, ขอทุนสนับสนุนงานวิจัยจาก 

แหล่งทุนทั้งภายในและนอกสถาบัน (ถ้าต้องการ) 
๑๕          เริ่มเก็บข้อมูล 
๒๑    รายงานความคืบหน้างานวิจัย ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา 
๓๐    วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลงานวิจัย 
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๓๑    จัดท ารายงานวิจัยฉบับร่างให้อาจารย์ที่ปรึกษาปรับแก้ไข 
๓๒    ส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ต่ออนุกรรมการสอบฯให้ท าการประเมินผล 

ส าหรับประกอบคุณสมบัติการเข้าสอบเพ่ือวุฒิบัตรฯ 
 
หมายเหตุ: ก าหนดเวลาดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมและตามความเห็นของ 

คณะอนุกรรมการสอบฯ 
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ภาคผนวกที่ ๓ 
เนื้อหาและผลลัพธ์ของการฝึกอบรม 

A. Theoretical knowledge 
A good general background in medicine (e.g. internal medicine, oncology, cardiology, 

endocrinology, surgery, etc.) is assumed. More detailed knowledge of those conditions which may 
need to be investigated or treated by NM techniques is required. NM specialists also use 
complementary methods related to NM procedures. These include: ultrasound, ECG (including 
dynamic + pharmacological stress testing) and management of emergencies and adverse reactions, 
correlative/multimodality imaging methods, such as CT, MRI and MRS, laboratory assays, bone 
densitometry, other available techniques complementary to NM procedures, such as optical 
imaging. 

NM specialists may cooperate in the assessment, prevention and treatment of physical or 
medical accidental contamination or incorporation of radionuclides. 

Required theoretical knowledge comprises scientific principles, clinical nuclear medicine 
(NM) and integrative objectives: 
(i) Scientific principles: 

  Basic knowledge in physics, statistics, mathematics and computer science 

  Basic knowledge in biology (including molecular biology), physiology and physiopathology 

  Radiation physics 

  Radiobiology 

  Radiochemistry 

  Radiopharmacy 

  Clinical radiopharmacology 

  Tracer kinetic modeling 

  Applications of radiopharmaceuticals and administrable or implantable medical devices: 
 indications, justification, procedures/protocols and results, methodology and dosimetry 

  Radiation protection: justification and optimization [ALARA (as low as reasonably  
 achievable), ALARP (as low as reasonably practicable) and limitation of doses (only for    
 medical workers)] and radiation hazards 

  Instrumentation 

  Quantitative techniques in NM and their standardization. 
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  Principles of radiology modalities including dual energy X ray absorption (DEXA),      
 ultrasound, CT, MRI and MRS 

  Data acquisition and image processing techniques, including SPECT, SPECT/CT, PET, PET/CT 
      and PET/MRI 

  Statistics of radioactive counting 

  Quality control. 
(ii) Clinical Nuclear Medicine: 
1. Radionuclide Imaging or Scintigraphy 

1.1 Patterns of radiopharmaceutical uptake; normal and abnormal appearances of images,   
      normal variants and common artifacts in images of the following clinical areas: 

  Central nervous system 
o Brain 
o  Cerebrospinal fluid 

  Musculoskeletal system 
o Bone and joint 
o  Soft tissue 

  Cardiovascular system 
o  Heart 
o Blood vessel 

  Pulmonary system 

  Gastro-intestinal system 
o  Liver 
o  Biliary system 
o  Gastrointestinal tract 
o Pancreas 
o  Salivary gland 

  Genitourinary system 
o Kidney 
o  Urinary bladder 
o  Testis 

  Endocrine system 
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o Thyroid gland and I-131 total body scan 
o Parathyroid gland 
o  Adrenal gland 

 Reticuloendothelial system (RE system) 
o  Spleen 
o  Bone marrow 

  Lymphatic system 

  Oncology 

  Infection and inflammation 

  Miscellaneous 
1.2  Cross-sectional anatomy - basic clinical CT and MRI including those findings requiring   
      further action. 

     1.3  Comprehensive knowledge of imaging diagnostic thinking (e.g., advantages and limitations  
           of various CT protocols that can be used in PET/CT). 
     1.4  Correlative imaging of NM images and those from other imaging techniques. 
     1.5  Special diagnostic investigations in cardiology, lung disease, gastroenterology, hepatobiliary  

 dysfunction, nephro-urology, neurology and psychiatry, endocrinology, hematology,   
 oncology and infection 

    1.6 Radionuclide-guided surgery techniques 
    1.7 Radiotherapy treatment planning using NM techniques 
    1.8 Types and applications of X-ray contrast materials and gadolinium chelates, 

contraindications of contrast agents and management of their adverse reaction. 
2. Radionuclide Non-imaging Studies 
    2.1  Thyroid function: thyroid uptake, perchlorate discharge test 
    2.2  Renal function: plasma clearance study 
3. Radiopharmaceuticals 
    3.1  Characteristics of an ideal radiopharmaceutical and precautions 
    3.2  Production of radionuclides 

  Reactor-produced radionuclides 

  Cyclotron products 

  Nuclide generators 
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3.3  Preparation of radiopharmaceuticals 

  Preparation of primary chemicals 

  Preparation of labeled compounds in general methods 
o  Exchange reactions 
o Substitution 
o Addition 
o  Replacement 

  Preparation of high specific activity iodine labeled hormones (use in RIA) 

  Preparation of sterile kits for 99mTc-radiopharmaceuticals 

  Preparation of 18F-FDG and other PET radiopharmaceuticals 

  Labeling efficiency 

  Purification of labeled compounds 

 Sterilization and dispensing 
    3.4  Quality control of radiopharmaceuticals 

  Quality control of raw materials required for the production of radiopharmaceutical 

  Quality control of radiopharmaceuticals 

  Radionuclide purity 

  Chemical purity 

  Radiochemical purity 

  Biological controls (including testing for pyrogens, sterility and undue toxicity) 

  Specific tests (in some labeled compounds, kits, colloids) 
   3.5  Stability studies and storage conditions 

  Problems of radiopharmaceuticals during storage 

  Mechanism of decomposition 

  Factors affecting stability of labeled compounds 
   3.6  Complications in the use of radiopharmaceuticals 

  Adverse reactions to radiopharmaceuticals 

  Alterations in radiopharmaceutical biodistribution 
4. Bone Mineral Density 
    4.1  Measurement of bone density 
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    4.2  Peak bone density 
    4.3  Bone density with aging 
    4.4  Trabecular bone score (TBS) 
    4.5  Vertebral fracture assessment 
    4.6  Body composition analysis 
5. Therapeutic Uses of Radionuclides 
    5.1  Basic concept 

  The investigative procedures necessary to establish the need for such therapy 

  Indications and contraindications for the use of therapeutic radionuclides, including their  
 value in relation to other therapeutic approaches 

  Proper techniques of administration 

  Potential early and late adverse reactions 

  Special problems of patient care 

  Isolation and precaution periods for patients 

  General safety precaution 

  Dosimetry to the area of primary interest, to the surrounding areas, other special tissues or   
 organs and the total body exposure 

  Handling of waste 

  Procedures in case of emergency surgery or death 
      5.2  Clinical applications 

  The more common therapeutic applications of radionuclides such as: 

  I-131 treatment of thyroid diseases 

  I-131 MIBG in treatment of neural crest tumors such as malignant pheochromocytoma, 
neuroblastoma, carcinoid, medullary thyroid carcinoma 

  Sr-89, Sm-153, Ra-223 etc. for bone metastasis 

  Radioimmunotherapy 

  Radionuclide therapeutic applications for solid tumors such as hepatoma 

  Radionuclide synovectomy (synoviorthesis): using radiocolloid such as Y-90 colloid by 
intra-articular injection for treatment of rheumatoid arthritis and other inflammatory joint 
diseases 
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  The calculation of therapeutic dose in each specific application 

  The timing of anticipated clinical response 

  The follow up care and evaluation which are needed. 
    5.3 Clinical practice 

  Therapeutic uses of radionuclides 

  Selection and proper management of patients before, during and after radionuclide 
therapy 

(iii) Integrative objectives 

  Obtain a pertinent history and perform an appropriate physical examination. 

  Select the most appropriate nuclear medicine examination to address the clinical 
problem. 

  Integration and evaluation of the diagnostic findings with the clinical data and the results 
of other imaging procedures and laboratory results. 

  Comprehensive knowledge of the diagnostic algorithms in clinical fields with a high added 
value of NM examinations. 

  Recommend further study or treatment as appropriate. 

  Communicate effectively and promptly with patients and referring physicians in both 
written and verbal reports. 

  Methodology for targeted imaging and treatment. 

  Prescription and administration of diagnostic and therapeutic radiopharmaceuticals, as well 
as, administrable or implantable medical devices. 

  Principles of other diagnostic imaging techniques (including ultrasound, CT, MRI, MRS). 

  Basic principles of scientific research methodology including clinical trial design. 

  Radionuclide labelling of cells, sub-cellular structures and biological molecules 

  Participate in lifelong education and development of new skills. 

  Assume responsibility for patient management or be an active participant in the 
management team when nuclear medicine therapy is indicated. 

  Develop and supervise programs for quality assurance and quality control 

  Regulations related to the transportation, storage, disposal and use of radioactive material 
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  Principles and applications of radioimmunological and immunoradiometric techniques in  
vitro (country specific) 

  Organization and management of a NM department. 
B. Practical and clinical skills 

Training in other specialties is required during NM training, for example internal medicine  
and pediatric. The total training period devoted to clinical training in other specialties is two 
months. 

Dedicated training in cross-sectional imaging using CT and MRI is scheduled during the 
sixmonth training in diagnostic radiology. 

Postgraduate trainees are obliged to play an active in-service role in the practice of NM in 
order to familiarize themselves with all the techniques required from a NM practitioner, such as: 

  Protocols of in vivo and therapeutic procedures; 

  Data acquisition and processing with various types of equipment, quality control of 
instruments and labeled agents; 

  Interventional procedures, including physiological, pharmacological and mental stress 
related to diagnostic applications, and also all therapeutic interventions; 

  In vitro protocols and procedures (country specific). 

  At the end of the training program, postgraduate trainees must be able to plan, perform, 
process, analyse report and archive any type of diagnostic procedure in vivo related to the 
clinical areas mentioned in # ii) Clinical Nuclear Medicine. 
Training should include initial evaluation for indication, justification, administration, and 

therapeutic applications of radiopharmaceuticals and administrable or implantable medical 
devices, dosimetry, radiation protection and follow-up after therapy. 

The trainee must complete a minimum recommended number for each procedure per 
year as mentioned in appendix 1. 

Therapeutic applications should cover the following: 
a) Patient selection, including the diagnostic procedures necessary to establish the need for  
    and safety of radionuclide therapy, the indications and contraindications for the use of    
    radionuclide therapeutic procedures, and the effectiveness of these procedures in   
    relation to other therapeutic approaches. 
b) Absorbed radiation dose, including calculation of dose to the target area, to the  
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              surrounding tissue, to other organ systems, and to the total body. 
c) Patient care during radionuclide therapy, including understanding potential early and late  

              adverse reactions, additive toxicity when combined with other therapy, the timing and    
              parameters of anticipated response, and follow-up care and evaluation. 

d) Potential adverse effects of radiation, including carcinogenic, teratogenic, and mutagenic  
    effects and doses to family members and to the general public. 
e) Specific therapeutic applications, including radioiodine treatment in benign and   

malignant thyroid diseases, radionuclides for metastatic bone disease,  
radiosynoviorthesis, radiolabeled antibody therapy, intraarterial radiolabeled 
microspheres for therapy of primary and secondary liver tumors, and radiolabeled 
peptide therapy. 

           The trainee must take part in therapeutic procedures per year as mentioned in appendix 2. 
C. Competences 

The trainee should be prepared to the basic responsibilities of a nuclear medicine 
specialist. 

The trainee should have received education in NM Clinical Audit (including Quality Control 
and Quality Assurance), in the management of NM services and cost-effectiveness of the NM 
procedures. 

The trainee must acquire regulatory expertise in health care problems related to unsealed 
radionuclide sources. 

Further practice and experience of techniques should also be learned in this training 
period: 

  Ethics 

  Research techniques and evaluation 

  Teaching and training 
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ภาคผนวกที่ ๔ 
ขั้นตอนการท าวิทยานิพนธ์ และการสอบวิทยานิพนธ์ 

 
การท าวิทยานิพนธ์ 

 แพทย์ประจ าบ้านชั้นปีที่ ๑ น าเสนอโครงการวิจัยต่อคณะอนุกรรมการฯ ตามค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา 
ภายในเดือนมีนาคม โดยให้ส่งโครงร่างงานวิจัยให้คณะอนุกรรมการฯ 1 เดือนก่อนวันน าเสนอโครงการฯ 

 แพทย์ประจ าบ้านชั้นปีที่ ๓ ขอสอบวิทยานิพนธ์ ได้ต่อเมื่อได้ตรวจสอบว่าปฏิบัติตามเกณฑ์ต่างๆ ต่อไปนี้ 
ครบถ้วนแล้ว 
- ผ่านการปฏิบัติงานตามท่ีก าหนดในหลักสูตรอย่างน้อย ๓๓ เดือน ยกเว้นมีเหตุจ าเป็นอันสมควร และมี  
  จดหมายรับรองจากหัวหน้าสาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์หรือหัวหน้าภาควิชา ของสถาบันที่ฝึกอบรม 
- น าเสนอผลการวิจัยในการประชุมวิชาการประจ าปีของสมาคมเวชศาสตร์นิวเคลียร์แห่งประเทศไทยใน    

            เดือนมีนาคม 
- จัดพิมพ์วิทยานิพนธ์ที่เขียนด้วยภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ และบทคัดย่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  

             ให้คณะอนุกรรมการฯ ภายในวันที่ ๑๕ มีนาคม 

 ก าหนดการสอบวิทยานิพนธ์ในสัปดาห์ที่ ๓ ของเดือนเมษายน หากมีการแก้ไขวิทยานิพนธ์ จะต้องส่งร่าง 
วิทยานิพนธ์ที่แก้ไขเรียบร้อยแล้วให้คณะอนุกรรมการฯ ภายในสามสัปดาห์หลังสอบผ่าน 

การสอบวิทยานิพนธ์ 
การสอบวิทยานิพนธ์มีวัตถุประสงค์เพ่ือพิจารณาความสามารถของผู้วิจัย 
สาระส าคัญ คือ ความสามารถในการท าวิจัย โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับเรื่องที่ท าวิจัยเพ่ือวิทยานิพนธ์ 

ความสามารถในการน าเสนอผลงาน ทั้งในด้านการพูดและการเขียน ความรอบรู้ในเนื้อหาที่เก่ียวกับเรื่องที่ท าการวิจัย 
ความสามารถเชิงความรู้ ความเข้าใจ ความชัดเจน ตลอดจนปฏิภาณและไหวพริบในการตอบค าถาม 
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ภาคผนวกที่ ๕ 
ส่วนประกอบของวิทยานิพนธ์ 

วิทยานิพนธ์ที่เป็นรูปเล่มที่สมบูรณ์มีส่วนประกอบที่ส าคัญ ๓ ส่วน คือ ส่วนน า ส่วนเนื้อความ และส่วนอ้างอิง หรือ 
ส่วนท้าย 
1. ส่วนน า 
ส่วนน าเป็นส่วนที่แสดงรูปลักษณ์และส่วนที่ "ย่อ" เพ่ือให้รู้ตอนหรือ หน้าของวิทยานิพนธ์ที่แสดงเนื้อหาหลักของ 
วิทยานิพนธ์ ส่วนน าของวิทยานิพนธ์ ประกอบด้วยส่วนย่อยหรือหัวข้อดังต่อไปนี้ : ปกนอก หน้าปกในภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ หน้าเสนอ วิทยานิพนธ์ หน้าอนุมัติโดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ กิตติกรรมประกาศ หน้า
บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ สารบัญ สารบัญตาราง สารบัญภาพหรือสารบัญแผนภูมิ และค าอธิบาย
สัญลักษณ์และค าย่อ 
2. ส่วนเนื้อความ 
หมายถึงส่วนที่เป็นเนื้อหาหลักของวิทยานิพนธ์ ส่วนเนื้อความของวิทยานิพนธ์มีองค์ประกอบที่ส าคัญ คือ บทน า 
ตัวเรื่อง ข้อสรุป และข้อเสนอแนะ ซ่ึงแต่ละองค์ประกอบท่ีกล่าวมาน้ียงัมีหัวข้อย่อยอีก 

2.1 บทน ำ จะเป็นการเริ่มต้นของส่วนเนื้อความ กล่าวถึงความเป็นมาหรือเหตุที่ท าการศึกษาวิจัยเรื่องหรือ  
     หัวข้อที่มาท าวิทยานิพนธ์นี้ 
2.2 ตัวเรื่อง เป็นส่วนหลักของส่วนเนื้อความ ซึ่งยังอาจแบ่งเป็นการปริทัศน์วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง วิธีการ 
     วิจัยรายงานผล และอภิปรายผลการวิจัย 
2.3 ข้อสรุป เป็นการรวมความมาเขียนโดยย่อเอาเฉพาะแต่ประเด็นส าคัญที่เป็นผลของการวิจัยเพื่อ 
      วิทยานิพนธ์ 
2.4 ข้อเสนอแนะ เป็นความเห็นที่เป็นผลจากการท าวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ที่จะเป็นประโยชน์ในด้านต่าง ๆ  
     ต่อไป เช่น การน าผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ การชี้แนะหัวข้อหรือประเด็นที่ควรไปศึกษาวิจัยเพิ่มเติม 
     เพ่ือให้ได้ความรู้เพิ่มเติม หรือความรู้ในแนวใหม่ที่อาจจะเป็นประโยชน์มากกว่า หรือเพ่ือหาค าตอบต่อ 
     ประเด็นต่อเนื่องที่เกิดขึ้นใหม่จากการวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์เรื่องนี้ เป็นต้น 

3. ส่วนอ้างอิงหรือส่วนท้าย 
      ประกอบด้วยรายการต่างๆ ดังนี้ 

3.1 รำยกำรเอกสำรอ้ำงอิง ที่ผู้เขียนวิทยานิพนธ์อ้างถึงเพ่ือประกอบเหตุผล หรือเพ่ืออธิบายข้อความหรือ 
      เนื้อความตอนนั้นๆ 
3.2 ภำคผนวก (ถ้ามี) หมายถึง ส่วนเพิ่มเติมที่ใส่เข้าไว้เพ่ือให้เกิดความเข้าใจที่สมบูรณ์ขึ้นในข้อมูล เนื้อหา 
     กระบวนการของการวิจัย และผลของการวิจัย 
3.3 ประวัติผู้วิจัย หมายถึง ประวัติโดยย่อของผู้ท าวิทยานิพนธ์ ซึ่งโดยปรกติจะต้องระบุ ชื่อ นามสกุล วัน  
      เดือนปีเกิด สถานที่เกิด ประวัติการศึกษา รางวัลเรียนดี หรือทุนการศึกษา หรือทุนวิจัยที่ได้รับต าแหน่ง  
      และสถานที่ท างาน 
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ภาคผนวกที่ ๖ 
หลักเกณฑ์การลาของแพทย์ผู้เข้ารับการฝึกอบรม  
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ภาคผนวกที ่๗ 

ระเบียบปฏิบัติคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  
ว่าด้วยวินัยและบทก าหนดโทษทางวินัยแก่แพทย์ผู้รับการฝึกอบรม 
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ภาคผนวกที่ ๘ 
รายละเอียดการจัดการเรียนรู้ในหน่วยต่างๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หลกัสูตรการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้นสาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล พ.ศ. ๒๕๖๑       ๕๘ 

 

                                     ตารางกิจกรรมของสาขารังสีวินจิฉัย 
 

 
 หมายเหตุ : * กิจกรรมร่วมภาควิชารังสีวิทยา,  ** กิจกรรมร่วมโรงพยาบาลหรือสหภาควิชา, *** กิจกรรมร่วมสหสถาบัน 

 

 

 

 

 

 

 

วัน / เวลา 8.00-9.00 น 9.00 – 12.00 น. 12.00-13.00 น 13.00 -16.00น 

จันทร์ 

Journal Club  
ตึก 72 ปี ชั้น 1 ห้องประชุม
พิณพาทย์พิทยาเภท 
Grand Journal* (4th 
week) 
อาคารศูนย์โรคหัวใจ ชั้น 13 

 

 

 GI conference (Med, Surg, Diag)  
ห้องประชุมพิณพาทย์พิทยาเภท 

อังคาร 

 
Conference 
ตึก 72 ปี ชั้น 1 ห้องประชุม
พิณพาทย์พิทยาเภท 
 

Neuroscience 
conference 
ตึก 72 ปี ชั้น 1 
ห้องประชุมพิณพาทย์
พิทยาเภท 
 

 
Research forum 
ห้องประชุมพิณพาทย์
พิทยาเภท 

 

Neuro conference (Surg & Diag) 
ตึกสยามินทร์ ชั้น 12 (หน่วย neuro surg) 

พุธ 

NM  lecture (R1) 
อาคารศูนย์โรคหัวใจฯ ชั้น 
13 ห้องประชุมร่มไทร  
สุวรรณิก 

 Conference 
ตึก 72 ปี ชั้น 1 
ห้องประชุมพิณพาทย์
พิทยาเภท 

 

 

Lecture : Basic 
sciences (R1) ** 
คณะฯ 
15.00-17.00 น. 

พฤหัสบด ี
Conference 
ตึก 72 ปี ชั้น 1 ห้องประชุม
พิณพาทย์พิทยาเภท 

  Seminar *  
เวลา 14.30-16.00 น. อาคารศูนย์โรคหวัใจ ชั้น 13 
หรือ ห้องประชุมพิณพาทยพ์ิทยาเภท 

ศุกร ์

Interdepartmental 
conference** 
ตึกอัษฎางค์ ชั้น 4 
ห้องประชุมวีกจิ วีรานุวัต ิ

 
Chest-med 
conference 
ตึกอัษฎางค์ ชั้น 2 

Sport conference  
ห้องอ่านฟิล์ม 72 ปี ชั้น 2 

Lecture : medical radiation physics/ 
Radiation biology (R1)*** 
เวลา 13.00 – 16.00 น. 



หลกัสูตรการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้นสาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล พ.ศ. ๒๕๖๑       ๕๙ 

 

Neuroimaging 

สถานที ่   ห้องอ่านฟิล์ม อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1 และตึก 72 ปี ชั้น 2  

ระยะเวลาในการฝึกอบรม 4 สัปดาห์ 

ผลลัพธ์  

 สามารถแปลผลการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สมองและให้การวินิจฉัยโรคที่มี
ความส าคัญและพบบ่อยได้อย่างถูกต้องด้วยตนเอง 

 สามารถแปลผลการตรวจคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าสมองและให้การวินิจฉัยโรคที่มี
ความส าคัญและพบบ่อยได้อย่างถูกต้องภายใต้ค าแนะน าของอาจารย์ 

วิธีการฝึกอบรม   

o เริ่มปฏิบัติงานเวลา 8.00 น. โดยหากในวันที่มีเรียนหรือกิจกรรมทางวิชาการของสาขาฯ ให้เริ่ม
ปฏิบัติงานเวลา 9.00 น. 

o แพทย์ประจ าบ้านเวชศาสตร์นิวเคลียร์จะขึ้นปฏิบัติงานดูแลรับผิดชอบผู้ป่วยที่ตรวจเอกซเรย์
คอมพิวเตอร์สมองเป็นเวลา 2 สัปดาห์และผู้ป่วยที่ตรวจคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าสมองเป็นเวลา 2 
สัปดาห์  

o แพทย์ประจ าบ้านเวชศาสตร์นิวเคลียร์จะรับผิดชอบผู้ป่วย โดยแบ่งเคสกับแพทย์ประจ าบ้านรังสี
วิทยาที่ปฏิบัติงานอยู่ใน rotation เดียวกัน 

o รีวิวผลการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สมองและคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าสมองร่วมกับอาจารย์
ประจ าวัน 

o เข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการของหน่วยและที่หน่วยจัดขึ้นร่วมกับแผนกหรือภาควิชาอ่ืนๆ 

วิธีการประเมินผล 

- การประเมินด้านทฤษฎีในการสอบปลายปี 

 

 

 

 

 



หลกัสูตรการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้นสาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล พ.ศ. ๒๕๖๑       ๖๐ 

 

 Abdominal imaging 

สถานที ่ ห้องห้องอ่านฟิล์มศูนย์ภาพรังสีวินิจฉัย ตึกผู้ป่วยนอก ชั้นพ้ืนดิน 

ระยะเวลาในการฝึกอบรม 8 สัปดาห์ 

ผลลัพธ์  

 สามารถแปลผลการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ช่องท้องและให้การวินิจฉัยโรคที่มี
ความส าคัญและพบบ่อยได้อย่างถูกต้องด้วยตนเอง 

 สามารถแปลผลการตรวจคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าช่องท้องและให้การวินิจฉัยโรคที่มี
ความส าคัญและพบบ่อยได้อย่างถูกต้องภายใต้ค าแนะน าของอาจารย์ 

วิธีการฝึกอบรม   

o เริ่มปฏิบัติงานเวลา 8.00 น. โดยหากในวันที่มีเรียนหรือกิจกรรมทางวิชาการของสาขาให้เริ่ม
ปฏิบัติงานเวลา 9.00 น. 

o แพทย์ประจ าบ้านเวชศาสตร์นิวเคลียร์จะขึ้นปฏิบัติงานดูแลรับผิดชอบผู้ป่วยที่ตรวจเอกซเรย์
คอมพิวเตอร์ช่องท้องเป็นเวลา 6 สัปดาห์และผู้ป่วยที่ตรวจคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าช่องท้องเป็นเวลา 
2 สัปดาห์ 

o แพทย์ประจ าบ้านเวชศาสตร์นิวเคลียร์จะรับผิดชอบผู้ป่วย โดยแบ่งเคสกับแพทย์ประจ าบ้านรังสี
วิทยาที่ปฏิบัติงานอยู่ใน rotation เดียวกัน 

o รีวิวผลการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์และคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าช่องท้องร่วมกับอาจารย์ประจ าวัน 
o เข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการของหน่วยและที่หน่วยจัดขึ้นร่วมกับแผนกหรือภาควิชาอ่ืนๆ 

วิธีการประเมินผล 

- การประเมินด้านทฤษฎีในการสอบปลายปี 
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Thoracic imaging 

สถานที ่ ห้องอ่านฟิล์มศูนย์ภาพรังสีวินิจฉัย ตึกผู้ป่วยนอก ชั้นพ้ืนดิน 

ระยะเวลาในการฝึกอบรม 4 สัปดาห์ 

ผลลัพธ์  

 สามารถแปลผลการตรวจ plain radiograph ของช่องอกและให้การวินิจฉัยโรคที่มี
ความส าคัญและพบบ่อยได้อย่างถูกต้องภายใต้ค าแนะน าของอาจารย์ 

 สามารถแปลผลการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ช่องอกและให้การวินิจฉัยโรคที่มี
ความส าคัญและพบบ่อยได้อย่างถูกต้องภายใต้ค าแนะน าของอาจารย์ 

วิธีการฝึกอบรม   

o เริ่มปฏิบัติงานเวลา 8.00 น. โดยหากในวันที่มีเรียนหรือกิจกรรมทางวิชาการของสาขาให้เริ่ม
ปฏิบัติงานเวลา 9.00 น. 

o แพทย์ประจ าบ้านเวชศาสตร์นิวเคลียร์จะขึ้นปฏิบัติงานดูแลรับผิดชอบผู้ป่วยที่ตรวจ plain 
radiograph และเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ช่องอกเป็นเวลา 4 สัปดาห์ 

o  แพทย์ประจ าบ้านเวชศาสตร์นิวเคลียร์จะรับผิดชอบผู้ป่วย โดยแบ่งเคสกับแพทย์ประจ าบ้าน
รังสีวิทยาที่ปฏิบัติงานอยู่ใน rotation เดียวกัน 

o รีวิวผลการตรวจ plain radiograph และเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ช่องอกร่วมกับอาจารย์
ประจ าวัน 

o เข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการของหน่วยและที่หน่วยจัดขึ้นร่วมกับแผนกหรือภาควิชาอ่ืนๆ 

วิธีการประเมินผล 

- การประเมินด้านทฤษฎีในการสอบปลายปี 

 

 

 

 

 



หลกัสูตรการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้นสาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล พ.ศ. ๒๕๖๑       ๖๒ 

 

Musculoskeletal imaging 

สถานที ่ ห้องอ่านฟิล์มศูนย์ภาพรังสีวินิจฉัย ตึกผู้ป่วยนอก ชั้นพื้นดิน 

 ห้องอ่านฟิล์ม ตึก 72 ปี ชั้น 2  

ระยะเวลาในการฝึกอบรม 2 สัปดาห์ 

ผลลัพธ์  

สามารถแปลผลการตรวจ plain radiograph กระดูกและให้การวินิจฉัยโรคที่มี
ความส าคัญและพบบ่อยได้อย่างถูกต้องภายใต้ค าแนะน าของอาจารย์ 

วิธีการฝึกอบรม   

o เริ่มปฏิบัติงานเวลา 8.00 น. โดยหากในวันที่มีเรียนหรือกิจกรรมทางวิชาการของสาขาให้เริ่ม
ปฏิบัติงานเวลา 9.00 น. 

o แพทย์ประจ าบ้านเวชศาสตร์นิวเคลียร์จะขึ้นปฏิบัติงานดูแลรับผิดชอบผู้ป่วยที่ตรวจ plain 
radiograph กระดูก เป็นเวลา 2 สัปดาห์ 

o  แพทย์ประจ าบ้านเวชศาสตร์นิวเคลียร์จะรับผิดชอบผู้ป่วย โดยแบ่งเคสกับแพทย์ประจ าบ้าน
รงัสีวิทยาที่ปฏิบัติงานอยู่ใน rotation เดียวกัน 

o รีวิวผลการตรวจ plain radiograph กระดูกร่วมกับอาจารย์ประจ าวัน 
o เข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการของหน่วยและที่หน่วยจัดขึ้นร่วมกับแผนกหรือภาควิชาอ่ืนๆ 

วิธีการประเมินผล 

- การประเมินด้านทฤษฎีในการสอบปลายปี 
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KUB imaging 

สถานที ่ ห้องอ่านฟิล์ม ตึก 72 ปี ชั้น 2  

ระยะเวลาในการฝึกอบรม 2 สัปดาห์ 

ผลลัพธ์  

 สามารถแปลผลการตรวจ plain radiograph KUB และให้การวินิจฉัยโรคที่มี
ความส าคัญและพบบ่อยได้อย่างถูกต้องภายใต้ค าแนะน าของอาจารย์ 

 สามารถแปลผลการตรวจ IVP และให้การวินิจฉัยโรคที่มีความส าคัญและพบ
บ่อยได้อย่างถูกต้องภายใต้ค าแนะน าของอาจารย์ 

วิธีการฝึกอบรม   

o เริ่มปฏิบัติงานเวลา 8.00 น. โดยหากในวันที่มีเรียนหรือกิจกรรมทางวิชาการของสาขาให้เริ่ม
ปฏิบัติงานเวลา 9.00 น. 

o แพทย์ประจ าบ้านเวชศาสตร์นิวเคลียร์จะขึ้นปฏิบัติงานดูแลรับผิดชอบผู้ป่วยที่ตรวจ plain 
radiograph KUB และ IVP เป็นเวลา 2 สัปดาห์ 

o  แพทย์ประจ าบ้านเวชศาสตร์นิวเคลียร์จะรับผิดชอบผู้ป่วย โดยแบ่งเคสกับแพทย์ประจ าบ้าน
รังสีวิทยาที่ปฏิบัติงานอยู่ใน rotation เดียวกัน 

o รีวิวผลการตรวจ plain radiograph KUB และ IVP ร่วมกับอาจารย์ประจ าวัน 
o เข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการของหน่วยและที่หน่วยจัดขึ้นร่วมกับแผนกหรือภาควิชาอ่ืนๆ 

วิธีการประเมินผล 

- การประเมินด้านทฤษฎีในการสอบปลายปี 
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Ultrasound 

สถานที ่ ห้องตรวจ ultrasound ศูนย์ภาพรังสีวินิจฉัย ตึกผู้ป่วยนอก ชั้น
พ้ืนดิน 

ระยะเวลาในการฝึกอบรม 4 สัปดาห์ 

ผลลัพธ์  

 สามารถแปลผลการตรวจ ultrasound ของช่องท้อง และให้การวินิจฉัยโรคที่มี
ความส าคัญและพบบ่อยได้อย่างถูกต้องภายใต้ค าแนะน าของอาจารย์ 

 สามารถแปลผลการตรวจ ultrasound กรณีผู้ป่วยฉุกเฉินได้อย่างถูกต้องภายใต้การ
ดูแลของอาจารย์ 

วิธีการฝึกอบรม   

o เริ่มปฏิบัติงานเวลา 8.00 น. โดยหากในวันที่มีเรียนหรือกิจกรรมทางวิชาการของสาขาให้เริ่ม
ปฏิบัติงานเวลา 9.00 น. 

o แพทย์ประจ าบ้านเวชศาสตร์นิวเคลียร์จะขึ้นปฏิบัติงานดูแลรับผิดชอบผู้ป่วยที่ตรวจ 
ultrasound เป็นเวลา 4 สัปดาห์ 

o  แพทย์ประจ าบ้านเวชศาสตร์นิวเคลียร์จะรับผิดชอบผู้ป่วย โดยแบ่งเคสกับแพทย์ประจ าบ้าน
รังสีวิทยาที่ปฏิบัติงานอยู่ใน rotation เดียวกัน 

o รีวิวผลการตรวจ ultrasound ร่วมกับอาจารย์ประจ าวัน 
o เข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการของหน่วยและที่หน่วยจัดขึ้นร่วมกับแผนกหรือภาควิชาอ่ืนๆ 

วิธีการประเมินผล 

- การประเมินด้านทฤษฎีในการสอบปลายปี 
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รังสีรักษา 

สถานที ่  หน่วยตรวจโรค ตึก 72 ปีชั้น 1  
     หอผู้ป่วยตึก 72 ปี ชั้น 6 ตะวันออก และ ชั้น 9 ตะวันตก 
     ห้องใส่แร่ ตึก 72 ปี ชั้น 6 ตะวันตก 

ระยะเวลา  8  สัปดาห์  

ผลลัพธ์   

 อธิบายหลักการเบื้องต้นและคุณสมบัติของเครื่องมือทางรังสีรักษาชนิดต่างๆ โดยมี
ความรู้ความเข้าใจในการให้ค าแนะน าในการเลือกใช้เครื่องมือได้อย่างถูกต้อง 

 บอกข้อบ่งชี้ในการให้รังสีรักษาและหลักการเบื้องต้นของการรักษามะเร็งชนิดต่างๆที่
พบบ่อยได้อย่างถูกต้อง 

 อธิบายเรื่องของ radiation effect ต่อเนื้อเยื่อปกติและเนื่อเยื่อมะเร็ง สามารถให้
ค าแนะน าเบื้องต้นในการป้องกันและดูแลรักษาผลข้างเคียงที่เกิดจากการรังสีรักษา
ให้กับผู้ป่วยและญาติได้อย่างถูกต้อง 

วิธีการฝึกอบรม 

o เริ่มปฏิบัติงานเวลา 7.00 น. ร่วมกับแพทย์ประจ าบ้านรังสีรักษาที่ ward โดยต้องรับดูแลผู้ป่วย
ตามท่ีได้รับมอบหมาย และท าการแบ่งรับผู้ป่วยใหม่กับแพทย์ประจ าบ้านรังสีรักษาและรังสีวินิจฉัยที่
อยู่ rotation เดียวกัน ภายใต้การดูแลของอาจารย์ประจ าเดือน 

o เข้าร่วมกิจกรรมวิชาการของสาขารังสีรักษา ดังตาราง 

วิธีการประเมินผล 

- แบบประเมินการปฏิบัติงาน  
- การประเมินด้านทฤษฎีในการสอบปลายปี 
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ตารางกิจกรรมของสาขารังสีรักษา 
 

 
 หมายเหตุ : * กิจกรรมร่วมภาควิชารังสีวิทยา,  ** กิจกรรมร่วมโรงพยาบาลหรือสหภาควิชา, *** กิจกรรมร่วมสหสถาบัน 
 ward round ที่หอผู้ป่วย 72 ปี ชั้น 6 ตะวันออก/ ชั้น 9 ตะวันตก 
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Journal club 
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ปฏิบัติงานในสาขารังสีรักษา  (OPD /RT planning / 
ICRT / Ward work 

อังคาร 

Peer review 
 ตึกรังสีราชนครินทร์ 
ชั้น 2 ห้องประชุมโรจน์ฯ 

 
ปฏิบัติงานในสาขารังสีรักษา  (OPD /RT planning / 
ICRT / Ward work 

พุธ 

NM  lecture (R1) 
อาคารศูนย์โรคหัวใจฯ ชั้น 13 
ห้องประชุมร่มไทร สุวรรณิก 
IMRT conference 
ตึกรังสีราชนครินทร์ 
ชั้น 2 ห้องประชุมโรจน์ฯ 

 
ปฏิบัติงานในสาขารังสีรักษา  
(OPD /RT planning / ICRT 
/ Ward work 

Lecture : Basic 
sciences (R1) ** 
คณะฯ 
15.00-17.00น 

พฤหัสบด ี

Grand round 
หอผู้ป่วย 72 ปีชั้น 6/ ชั้น 9 
Lecture 
ตึกรังสีราชนครินทร์ 
ชั้น 2 ห้องประชุมโรจน์ฯ/ ตึก 72 
ปี ชั้น 1 ห้องประชุมพิณพาทย์
พิทยาเภท 

 

Seminar *  
เวลา 14.30-16.00 น. อาคารศูนย์โรคหวัใจ ชั้น 13 
หรือ ห้องประชุมพิณพาทยพ์ิทยาเภท 

ศุกร ์

Interdepartmental 
conference** 
ตึกอัษฎางค์ ชั้น 4 
ห้องประชุมวีกจิ วีรานุวัต ิ
Lecture 
ตึกรังสีราชนครินทร์ 
ชั้น 2 ห้องประชุมโรจน์ฯ/ ตึก 72 
ปี ชั้น 1 ห้องประชุมพิณพาทย์
พิทยาเภท 

Lecture : medical radiation physics/ 
Radiation biology (R1)*** 
เวลา 13.00 – 16.00 น. 
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ภาคผนวกที่ ๙ 
กิจกรรมวิชาการส าหรับแพทย์ประจ าบ้าน 

 Journal club ก าหนดให้มีการอ่าน วิเคราะห์ วิจารณ์วารสาร จัดในวันจันทร์และอังคารสัปดาห์ที่ ๒ และ 
๓  เวลา ๘.๐๐–๙.๐๐ น. แพทย์ประจ าบ้านชั้นปีที่ ๑ เป็นผู้น าเสนอ โดยมีแพทย์ประจ าบ้านชั้นปีที่ ๒ และ 
๓ เป็นผู้ให้ค าปรึกษาในการคัดเลือกวารสาร และเป็นผู้วิจารณ์หลัก (critical appraisal) และมีอาจารย์ที่
ปรึกษาคอยให้ค าแนะน าเพ่ิมเติม ให้แพทย์ประจ าบ้านน าเสนอใจความส าคัญของวารสารโดยย่อ  เปิดโอกาส
ให้ผู้เข้ารว่มประชุม ซักถามข้อสงสัยและวิเคราะห์ วิจารณ์วารสารนั้น หลังจากนั้นให้แพทย์ประจ าบ้านชั้นปีที่ 
๒ และ ๓ วิจารณ์และสรุปวารสารอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ 

 Topic review เป็นกิจกรรมทบทวนหัวข้อทางวิชาการที่น่าสนใจ หรือมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง จัดในวัน
จันทร์และอังคารสัปดาห์ที่ ๒ และ ๓ เวลา ๘.๐๐–๙.๐๐ น. แพทย์ประจ าบ้านเวชศาสตร์นิวเคลียร์ชั้นปีที่ ๒ 
และ ๓ เลือกหัวข้อเรื่องที่น่าสนใจแล้วน ามาปรึกษาอาจารย์ หลังจากนั้นทบทวนเนื้อหาและวารสารต่างๆที่
เกี่ยวข้องน าเสนอ โดยมีอาจารย์เป็นผู้ควบคุม โดยต้องน าเสนอหัวข้อกิจกรรมวิชาการต่อสาขาฯก่อนอย่าง
น้อย ๑ สัปดาห์ 

 Interesting case conference เป็นการน าเสนอกรณีศึกษาผู้ป่วยที่น่าสนใจ และทบทวนเนื้อหาวิชาการที่
เกี่ยวข้องกับกรณีศึกษาผู้ป่วยนั้น จัดในวันจันทร์และอังคารสัปดาห์ที่ ๒ และ ๓ เวลา ๘.๐๐ – ๙.๐๐ น.โดย
แพทย์ประจ าบ้านชั้นปีที่ ๑ และมีแพทย์ประจ าบ้านชั้นปี ๒ และ ๓ เป็นผู้ให้ค าปรึกษาในการอภิปรายและ
น าเสนอเคส แล้วจึงน าไปปรึกษาอาจารย์ผู้ควบคุมล่วงหน้าอย่างน้อย ๒ สัปดาห์ 

 Seminar เป็นกิจกรรมส าหรับแพทย์ประจ าบ้านภาควิชารังสีวิทยา ทุกสาขา ทุกชั้นปี โดยจัดขึ้นทุกวัน
พฤหัสบดี เวลา ๑๔.๓๐- ๑๖.๐๐ น. เป็นการน าเสนอหัวข้อทางวิชาการที่น่าสนใจ หรือมีการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงใหม่ โดยก าหนดให้แพทย์ประจ าบ้านสาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์ชั้นปีที่ ๑-๓ จะต้องน าเสนอ 
seminar ในหัวข้อที่เกี่ยวกับวิทยานิพนธ์ของตนเองคนละ ๑ ครั้ง/ปี ภายใต้ค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ 

 Imaging conference เป็นกิจกรรมทบทวนภาพการตรวจทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ชนิดต่างๆ ในกรณี
ผู้ป่วยที่น่าสนใจ จัดทุกวันอังคารสัปดาห์ที่ ๔ ของเดือน เวลา ๘.๐๐-๙.๐๐ น. โดยแพทย์ประจ าบ้านเวช
ศาสตร์นิวเคลียร์ชั้นปีที่ ๒ และ ๓ เป็นผู้จัดหาเคสผู้ป่วยที่น่าสนใจ และมีอาจารย์สาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์
เป็นที่ปรึกษา โดยเน้นให้แพทย์ประจ าบ้านทุกชั้นปีได้ฝึกการอ่านและแปลผลการตรวจ รวมทั้งอภิปราย
เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับกรณีผู้ป่วยเล็กน้อย ซึ่งอาจารย์ผู้รับผิดชอบกิจกรรมในแต่ละวันจะท าการสรุปผลการ
ตรวจอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ 

 Lecture เป็นการจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับความรู้ด้านการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคทางเวชศาสตร์
นิวเคลียร์ โดยคณาจารย์ในสาขาวิชาเวชศาสตร์นิวเคลียร์ ส าหรับแพทย์ประจ าบ้านรังสีวิทยาชั้นปีที่ ๑ ทุกวัน
พุธเวลา ๘.๐๐-๙.๐๐ น.  
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 Introduction to nuclear medicine เป็นการเรียนการสอนแพทย์ประจ าบ้านชั้นปีที่ ๑ ที่ขึ้นปฏิบัติงาน
ในสาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์ โดยอาจารย์แพทย์ จัดขึ้นในวันที่ ๑ ของแต่ละเดือน เวลา ๑๓.๐๐-๑๔.๐๐ น. 
โดยมีเนื้อหาทบทวนความรู้ทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ที่ส าคัญก่อนการขึ้นปฏิบัติงาน 

 Hospital radiopharmacy เป็นการเรียนการสอนแพทย์ประจ าบ้านชั้นปีที่ ๑ ที่ขึ้นปฏิบัติงานในสาขาเวช
ศาสตร์นิวเคลียร์ในแต่ละเดือนโดยนักเภสัชรังสีเกี่ยวกับการเตรียมและการบริหารสารเภสัชรังสี จัดขึ้นใน
วันที่ ๑ ของแต่ละเดือน เวลา ๑๔.๐๐-๑๔.๓๐ น. 

 Imaging system in nuclear medicine เป็นการเรียนการสอนแพทย์ประจ าบ้านชั้นปีที่ ๑ ที่ขึ้น
ปฏิบัติงานในสาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์ โดยอาจารย์ฟิสิกส์ จัดขึ้นในวันที่ ๒ หรือ ๓ ของการขึ้นปฏิบัติงานใน
แต่ละเดือน เวลา ๑๓.๓๐-๑๔.๓๐ น. โดยมีเนื้อหาทบทวนความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือและโปรแกรมที่ส าคัญที่
ใช้ทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ก่อนการขึ้นปฏิบัติงาน 

 Radiation protection เป็นการเรียนการสอนแพทย์ประจ าบ้านชั้นปีที่ ๑ ที่ขึ้นปฏิบัติงานในสาขาเวช
ศาสตร์นิวเคลียร์ โดยอาจารย์ฟิสิกส์ จัดขึ้นในวันอังคารสัปดาห์ที่ ๑ ของแต่ละเดือน เวลา ๑๓.๓๐-๑๔.๓๐ 
น.โดยมีเนื้อหาทบทวนความรู้เกี่ยวกับการหลักการป้องกันอันตรายทางรังสีและการบริหารไอโอดีนรังสีแก่
ผู้ป่วยมะเร็งไทรอยด์ที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลที่หอผู้ป่วย ๗๒ ปีชั้น ๙ ตะวันตก 

 Introduction to radiopharmaceuticals และ in vitro thyroid function tests เป็นการเรียนการ
สอนแพทย์ประจ าบ้านชั้นปีที่ ๑ ที่ข้ึนปฏิบัติงานในสาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์โดยอาจารย์เคมีนิวเคลียร์ จัดใน
วันพฤหัสบดีสัปดาห์ที่สามของเดือน เวลา ๘.๐๐-๑๐.๐๐ น. โดยทบทวนเรื่องสารเภสัชรังสีและศึกษาดูงาน
การตรวจ thyroid function test ในห้องปฏิบัติการ 

 Peer review เป็นการน าเสนอการวางแผนการรักษาผู้ป่วยมะเร็งไทรอยด์ด้วยไอโอดีนรังสีและการใช้สาร
เภสัชรังสีรักษาเนื้องอกชนิด neuroendocrine ทุกวันอังคาร เวลา ๑๓.๓๐-๑๔.๓๐ น. โดยแพทย์ประจ า
บ้านที่ปฏิบัติงานในหน่วยไทรอยด์จะท าการเตรียมประวัติ การรักษาและผลการตรวจต่างๆแล้วน าเสนอ โดย
มีอาจารย์แพทย์อย่างน้อย ๒ ท่านเข้าประชุมเพ่ือลงความเห็น 

 Interdepartmental conference เป็นกิจกรรมของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เพ่ือเสริมความรู้
เกี่ยวกับความก้าวหน้าทางการแพทย์ในสาขาต่างๆ ในวันศุกร์เวลา ๘.๐๐-๙.๐๐ น. เดือนละ ๒ ครั้ง เป็น
กิจกรรมส าหรับ อาจารย์แพทย์ แพทย์ประจ าบ้านทุกสาขาวิชา นักศึกษาแพทย์และผู้สนใจ 
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ภาคผนวกที่ ๑๐ 
ตารางบรรยายส าหรับแพทย์ประจ าบ้านปี ๑  

ห้องบรรยายร่มไทร สุวรรณิก (ห้อง ๑๓๐๖) อาคารศูนย์โรคหัวใจ ชั้น ๑๓ วันพุธ เวลา ๘.๐๐ – ๙.๐๐ น. 
สัปดาห์ที่ หัวข้อ อาจารย์ผู้สอน 

๑ Basic Physics in Nuclear Medicine, health physics and radiation safety อ. พจี เจาฑะเกษตริน 
๒ Computer in nuclear medicine อ. ธนพงษ์ ทองประพาฬ 
๓ Gamma camera and SPECT/CT อ. พจี เจาฑะเกษตริน 
๔ PET/CT, PET/MRI and cyclotron อ. ธนพงษ์ ทองประพาฬ 
๕ Radiopharmaceuticals รศ. นภมน ศรีตงกุล 
๖ Iodine metabolism and in vitro tests รศ. นภมน ศรีตงกุล 
๗ Clinical thyroid function tests ศ.พญ. ภาวนา ภูสุวรรณ 
๘ Radionuclide non imaging studies รศ. มลุลี ตัณฑวิรุฬห์ 
๙ Radioiodine therapy in thyroid diseases: hyperthyroid, CA thyroid อ.พญ.พงษ์พิชา ตู้จินดา 

๑๐ Non PET Tumor imaging: parathyroid& neuroendocrine scan อ.นพ. จักรมีเดช เศรษฐนันท์ 
๑๑ Other radionuclide therapy: bone pain, NET treatment, etc อ.พญ. เฉลิมรัตน์ แก้วพุด 
๑๒ Dosimetry in nuclear medicine รศ. มลุลี ตัณฑวิรุฬห์ 
๑๓ สอบกลางปี  
๑๔ Musculoskeletal system รศ.พญ. จิราพร ศรีประภาภรณ์ 
๑๕ Pulmonary and vascular system อ.พญ. เฉลิมรัตน์ แก้วพุด 
๑๖ Gastrointestinal system: GI bleeding รศ.พญ. ธัญญลักษณ์ เธียรธัญญกิจ 
๑๗ Liver: liver RBC scan, spleen and hepatobiliary system อ.พญ.พงษ์พิชา ตู้จินดา 
๑๘ Genitourinary system: renal scan, VUR อ.พญ. อภิชญา คล้ายมนต์ 
๑๙ Pediatric nuclear medicine  ศ.พญ. ภาวนา ภูสุวรรณ 
๒๐ Sentinel node and lymphatic system: lymphoscintigraphy รศ.พญ. สุนันทา เชี่ยววิทย์ 
๒๑ Inflammation and infection รศ.พญ. ธัญญลักษณ์ เธียรธัญญกิจ 
๒๒ Cardiac system: Myocardial perfusion and MUGA scan, PET in cardiology อ.นพ. จักรมีเดช เศรษฐนันท์ 
๒๓ Central nervous system: Brain SPECT and CSF scan รศ.พญ. สุนันทา เชี่ยววิทย์ 
๒๔ PET in neurology รศ.พญ. สุนันทา เชี่ยววิทย์ 
๒๕ Basic PET& normal variants รศ.พญ. จิราพร ศรีประภาภรณ์ 
๒๖ PET in lung neoplasms รศ.พญ. จิราพร ศรีประภาภรณ์ 
๒๗ PET in colon cancer and lymphoma ผศ.พญ. เบญจาภา เขียวหวาน 
๒๘ PET in head and neck cancer and PET in miscellaneous diseases ผศ.พญ. เบญจาภา เขียวหวาน 
๒๙ Non FDG PET studies รศ.พญ. ธัญญลักษณ์ เธียรธัญญกิจ 
๓๐ Basic and principle of bone mineral densitometer  อ.ธนพงษ์ ทองประพาฬ 
๓๑ Clinical applications of bone mineral density อ.พญ. อภิชญา คล้ายมนต์ 

ประมาณ ๔๑–๔๓ สอบปลายปี  
 

 
 
 
 



หลกัสูตรการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้นสาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล พ.ศ. ๒๕๖๑       ๗๐ 

 

ตารางบรรยายส าหรับแพทย์ประจ าบ้านปีท่ี ๒  
ห้องบรรยายร่มไทร สุวรรณิก (ห้อง ๑๓๐๖) อาคารศูนย์โรคหัวใจ ชั้น ๑๓ วันพฤหัสบดี เวลา ๘.๐๐ – ๙.๐๐ น. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

สัปดาห์ที ่ หัวข้อ อาจารยผ์ู้สอน 

๑ Novel trends in PET/CT and PET/MRI technology  อ. ธนพงษ์ ทองประพาฬ 

๓ PET tracers; FDG and non FDG รศ. นภมน ศรีตงกุล 

๕ Dosimetry in radionuclide therapy อ. พจี เจาฑะเกษตริน 

๗ The treatment in refractory thyroid carcinoma อ.พญ. อภิชญา คล้ายมนต ์

๙ Role of MIBG imaging รศ.พญ. จิราพร ศรีประภาภรณ ์

๑๑ The MIBG therapy รศ.พญ. จิราพร ศรีประภาภรณ ์

๑๓ The radionuclide treatment in bony metastases; 
beta and alpha therapies 

ศ.พญ. ภาวนา ภสูุวรรณ 

๑๕ Y-90 SIRT  อ.พญ. อจลญา เตยะธติ ิ

๑๗ Theranostics in prostate cancer; PSMA agents  ผศ.พญ. เบญจาภา เขียวหวาน 

๑๙ Theranostics in neuroendocrine tumor; DOTATATE 
agents 

อ.พญ. เฉลิมรัตน์ แก้วพุด 

๒๑ PET/MRI; clinical applications  ผศ.พญ. เบญจาภา เขียวหวาน 

๒๓ Amyloid imaging in neurodegenerative diseases รศ.พญ. ธัญญลักษณ์ เธียรธญัญกจิ 

๒๕ The quantitative analysis of neuroimaging  อ.นพ. จักรมีเดช เศรษฐนันท์ 

๒๗ The role of dopaminergic imaging in brain diseases  รศ.พญ. สุนันทา เช่ียววิทย ์

๒๙ The nuclear medicine studies in leakage diseases     รศ.พญ. สุนันทา เชี่ยววิทย ์

ประมาณ ๓๘-๔๐ สอบปลายป ี  
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ภาคผนวกที่ ๑๑ 
กิจกรรมที่ให้ความม่ันใจว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพ (Entrustable Professional Activity: EPA) 

 
คือ กิจกรรมที่มีความส าคัญมาก (critical activities) ที่ผู้จะประกอบอาชีพเป็นแพทย์เวชศาสตร์นิวเคลียร์ 
ทุกคนต้องท าได้อย่างถูกต้องและมีความปลอดภัยต่อผู้ป่วย 
ก าหนด EPA ซึ่งแพทย์ประจ าบ้านทุกคนต้องแสดงให้เห็นว่าสามารถท าได้ในระหว่างการฝึกอบรมดังนี้ 
1. Perform diagnostic general NM imaging (Patient evaluation, procedure selection, monitoring and  
    interpretation) 
2. Perform molecular imaging (Patient evaluation, procedure selection, monitoring and  
    interpretation) 
3. Perform radioiodine therapy for thyroid diseases (Patient evaluation, procedure performance  
    and follow-up) 
4. Perform other radionuclide therapy (Patient evaluation, procedure performance and followup) 
 
แนวทางการเรียนรู้และการประเมิน EPA 
1. Level of EPA 
 Level 1: สามารถปฏิบัติงานได้ภายใต้การควบคุมของอาจารย์อย่างใกล้ชิด 
 Level 2: สามารถปฏิบัติงานได้ภายใต้การชี้แนะของอาจารย์ 
 Level 3: สามารถปฏิบัติงานได้โดยมีอาจารย์ให้ความช่วยเหลือเมื่อต้องการ 
 Level 4: สามารถปฏิบัติงานได้ด้วยตนเอง 
 Level 5: สามารถปฏิบัติงานได้ด้วยตนเอง และควบคุมผู้ที่มีประสบการณ์น้อยกว่า 
2. เนื้อหาการเรียนรู้และการประเมิน 
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EPA 1 
Title of the EPA Perform diagnostic general NM imaging (Patient evaluation, 

procedure selection, monitoring and interpretation) 
Specification and limitations 
 

1. Synthesizes patient information and selects appropriate   
    procedures 
2. Propose procedure, patient preparation and basic procedure  
   modification based on examination request and patient 
   information 
3. Recognition normal physiologic distribution of  
   radiopharmaceuticals 
4. Assess completion of and accurately interprets procedures done  
   for common and complex cases 
5. Post-procedure patient care 

Context ambulatory and in-patient setting 
Most relevant domains 
of competence 

Patient care / Medical knowledge and skills / Practice-based 
learning/ Interpersonal and communication skills / Professionalism / 
Systembased practice 

Required experience, 
knowledge, skills, 
attitude, and behavior 
for entrustment 
 

Knowledge: 
Knowledge of relevant radiopharmaceuticals 
Basic computer and NM devices operation 
Knowledge of practice performance guidelines 
Knowledge of basic radiation safety 
Basic knowledge of image processing 
Knowledge of image interpretation 
Skills: Assume responsibility in NM clinic, supervise NM studies, 
interview patients, and NM devices usage e.g. computer, Gamma 
camera, etc. 
Attitude and behavior: professional communication; willingness to 
ask for help if needed, understand how to be committed, ethical, 
and professionally responsible physician and understand patient 
privacy issues 
Experience: see appendix 1 

Assessment information source to assess 
progress and ground a summative 
entrustment decision 

Short practice observations: satisfactory observation of all 
measurements at least once yearly by a qualified healthcare 
professional (physician, nurse, technologist or others) 
Case-base discussions (CBD): one CBD with a qualified healthcare 
professional 
Self- evaluation – E-portfolio 

Entrustment for which level of 
supervision is to be reached at which 
stage of training? 

Under supervised at the end of first year (level 2) 
Unsupervised at the end of second year (level 4) 
Supervise for junior learners in the third year (level 5) 
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EPA 1: Perform diagnostic general NM imaging (Patient evaluation, procedure 
selection, monitoring and interpretation) 

Year of achievement 

Domains of competence Yr 1 Yr 2 Yr 3 
การดูแลรักษาผู้ป่วย (Patient care)    
ก. Become familiar with NM clinic √   
ข. Assume responsibility in NM clinic √   
ค. Know NM regulations and laws   √ 
ง. Know how to perform NM therapy    
จ. Know basic radiation safey √   
ฉ. Know how to interview patients √   
ช. Supervise NM studies  √  
ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และความสามารถในการน าไปใช้แก้ปัญหาและสังคมรอบ 
ด้าน (Medical knowledge and skills) 

   

ก. Know basic physics √   
ข. Know basic radiopharmacy √   
ค. Know PET radiopharmacy    
ง. Know basic NM instrumentation √   
จ. Know how to interpret NM studies  √  
ฉ. Know how to interpret SPECT/CT  √  
ช. Know how to interpret PET/CT    
ซ. Participate in journal clubs √   
การเรียนรู้จากการปฏิบัต ิ(Practice-based learning)    
ก. Know how to use Word and Power Point √   
ข. Understand need for accurate communication √   
ค. Participate in NM consultations  √  
จ. Participate in intra- and interdepartmental conferences √   
ทักษะปฏสิัมพันธ ์และการสื่อสาร (Interpersonal and communication skills)    
ก. Use computer technology and internet √   
ข. Review patient follow-up    
ค. Discuss on quality assurance  √  
ง. Participate in NM peer review process    
จ. Participate in post graduate medical education √   
ฉ. Become familiar with practice performance guidelines √   
ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)    
ก. Understand how to be committed, ethical, and professionally √   
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responsible physician 
ข. Understand patient privacy issues  √   
การปฏิบัติงานให้เข้ากับระบบ (System-based practice)    
ก. Know how to use all relevant computer system √   
ข. Begin research project √   
ค. Understand cost-effectiveness   √ 
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EPA 01: perform diagnostic general nuclear medicine imaging  

ช่ือแพทย์ประจ าบ้าน...........................................................................      วันท่ี........................................................... 

 1.  การประเมินผู้ป่วย ก่อนการตรวจ  

      ☐  1.  ประวตั,ิตรวจร่างกาย Lab และการตรวจอ่ืนๆทีเ่กี่ยวขอ้ง ไม่ครบถ้วน  

      ☐   2.  ได้ประวัต,ิ ตรวจร่างกาย Lab และการตรวจอ่ืนๆทีเ่กี่ยวข้อง ครบถ้วน  
 2.  การเตรียมผู้ป่วย ก่อนการตรวจ  

     ☐   1.  พบจุดบกพร่องที่ส าคัญในการเตรียมผู้ป่วย  

     ☐   2.  พบจุดบกพร่องเล็กน้อยในการเตรียมผู้ป่วย  

     ☐   3.  สามารถเตรียมผู้ป่วยให้พร้อมส าหรับการตรวจได้อย่างถูกต้องครบถ้วน แต่ไมส่ามารถให้ค าแนะน าในการเตรียมตัวก่อน    
                การตรวจได้อย่างถูกต้อง 

     ☐ 4.  สามารถเตรียมการตรวจผู้ป่วยได้อย่างถูกต้องครบถ้วน และให้ค าแนะน าในการเตรียมตัวก่อนการตรวจได้อย่างถูกต้อง 

     ☐  5.  สามารถเตรียมการตรวจผู้ป่วยได้อย่างถูกต้องครบถ้วนและให้ค าแนะน าในการเตรียมตัวก่อนการตรวจได้อย่างถูกต้อง  
                 อีกทั้งสามารถให้ค าแนะน าในการปฏิบตัิแก่ผู้ที่มีประสบการณ์น้อยกว่าได้ 
3.  ชนิดของสารเภสัชรังสี ขนาดของสารเภสัชรังสีและวิธีการบริหารสารเภสัชรังสี 

     ☐   1.  ทราบเพียงชนิดของสารเภสัชรงัสีที่ใช้ 

     ☐   2.  เตรียมสารเภสัชรังสีได้ถูกต้อง มีการ double check เพื่อระบุตวัผู้ป่วยและสารเภสัชรังส ี 

     ☐   3.  เตรียมสารเภสัชรังสีได้ถูกต้องด้วยตนเอง มีการ double check เพื่อระบุตัวผู้ป่วยและสารเภสัชรงัสี รวมถึงบริหารสาร  
                เภสัชรังสีได้ถูกต้องและปลอดภัย  
4.  การวางแผนการถ่ายภาพ  

     ☐   1.  ไม่ทราบเทคนิคการถ่ายภาพ  

     ☐   2.  ทราบ standard technique ของการถ่ายภาพ แต่ไม่ได้ double check ในการเรียกผู้ป่วยถ่ายภาพ 

     ☐   3.  ทราบ standard technique ของการถ่ายภาพ และได้ double check ในการเรยีกผู้ป่วยถ่ายภาพ 

     ☐   4.  ทราบ standard technique ของการถ่ายภาพรวมทั้งสามารถให้การถ่ายภาพเพิ่มเติมในกรณีที่ตอ้งการรายละเอียด   
                 เพิ่มเติมได้อย่างเหมาะสม 
5. การแปลผลภาพถ่ายทางเวชศาสตร์นิวเคลยีร์และการพมิพ์รายงาน 

    ☐   1.  ไม่สามารถแปลภาพถ่ายทางรงัสีได้และ/หรือไม่สามารถพิมพ์รายงานได ้

    ☐   2.  สามารถแปลภาพถ่ายหรือพิมพ์รายงานทางรังสีได้แตผ่ิดพลาดประเด็นส าคญั 

    ☐   3.  สามารถแปลภาพถ่ายและพิมพ์รายงานทางรังสีได้ โดยประเด็นส าคัญถูกต้อง 

    ☐  4.  สามารถแปลภาพถ่ายและพิมพ์รายงานทางรังสีได้ โดยประเด็นส าคัญถูกต้องและสมบูรณ์ 

    ☐  5.  สามารถแปลภาพถ่ายทางรังสแีละพิมพ์รายงานทางรังสีได้ โดยประเด็นส าคญัถูกต้องและสมบรูณ์และสามารถให้   
                ค าแนะน าการตรวจเพิ่มเติมที่เหมาะสมกับผู้ป่วยได้ 
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6. ความถูกต้องของผลการตรวจ 

    ☐   1.  พิมพ์ผิดเป็นส่วนมาก ผลที่รายงานไม่ถูกต้อง 

    ☐   2.  พิมพ์ผิดเป็นส่วนน้อย ผลที่รายงานไม่ถูกต้อง 

    ☐   3.  พิมพ์ผิดเป็นส่วนน้อย ผลที่รายงานถูกต้อง 

    ☐   4.  พิมพ์ไม่ผิดและผลทีร่ายงานถกูต้องครบถ้วน 

    ☐   5.  พิมพ์ไม่ผิดและผลทีร่ายงานถกูต้องครบถ้วนและสามารถให้ค าแนะน าในการปฏิบตัิแก่ผู้ที่มีประสบการณ์น้อยกว่าได้ 
7. ส่งต่อข้อมูลต่อแพทย์เจา้ของไข้  

    ☐    1.  ไม่ตระหนักถึงการส่งต่อข้อมลู 

    ☐    2.  มีการส่งต่อข้อมูลแต่ไม่ครบถ้วน 

    ☐    3.  มีการส่งต่อข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วน 

    ☐    4.  สามารถส่งต่อข้อมลูที่ถูกต้องอย่างเป็นระบบ 

    ☐    5.  สามารถส่งต่อข้อมลูที่ถูกต้องอย่างเป็นระบบและสามารถให้ค าแนะน าแก่ผู้ที่มีประสบการณ์น้อยกว่าได้ 
8. การสื่อสารและประสานงานกับผู้ร่วมงาน  

     ☐  1.  ขาดการสื่อสารและประสานงานกับ ผู้ร่วมงานทุกระดับ  

     ☐  2.  สื่อสารกับผู้ป่วย ญาติ และผู้รว่มงานทุกระดับ เท่าท่ีจ าเป็น   

     ☐  3.  สื่อสารและประสานงานกับ ผูร้่วมงานทุกระดบัไดด้ี  

     ☐  4.  สื่อสารและประสานงานกับ ผูร้่วมงานทุกระดบัไดด้ี มีประสิทธิภาพ  

     ☐  5.  สื่อสารและประสานงานกับผู้ร่วมงานทุกระดับได้ด ีมีประสิทธิภาพ สามารถให้คาแนะนาแก่ผู้ที่มีประสบการณ์น้อยกว่าได ้ 
9. ความรับผดิชอบ: งานท่ีได้รับมอบหมาย ความตรงต่อเวลา 
      ☐  1.  ไม่รับผดิชอบในหน้าท่ีที่ได้รับมอบหมาย 

      ☐  2.  รับผดิชอบในหน้าท่ีที่ได้รับมอบหมายไมส่ม่ าเสมอ 

      ☐  3.  รับผิดชอบในหน้าท่ีที่ได้รับมอบหมายอยา่งเต็มที่และตรงต่อเวลา 

      ☐  4.  รับผิดชอบในหน้าท่ีที่ได้รับมอบหมายอยา่งเต็มที่และสามารถช่วยเหลืองานในหน้าท่ีของผู้อื่นได้อีกด้วย 

      ☐  5.  สามารถแบ่งและมอบหมายงานให้แก่ผู้ที่มีประสบการณ์น้อยกว่าได้อย่างเหมาะสม 
10. การป้องกันทางรังสี  

      ☐  1.  ไม่ทราบแนวทางการป้องกันทางรังส ี

      ☐  2.  ทราบแนวทางการป้องกันทางรังสีต่อตนเอง แต่ไม่ครบถ้วน 

      ☐  3.  ทราบแนวทางการป้องกันทางรังสีต่อตนเองอย่างถูกต้องครบถ้วน แต่ไมส่ามารถให้ค าแนะน าแก่ผู้ป่วยและญาตไิด้ 

      ☐  4.  ทราบแนวทางการป้องกันทางรังสีทั้งต่อตนเองและสามารถให้ค าแนะน าแก่ผู้ป่วยและญาติได้อย่างถูกต้อง 

      ☐  5.  ทราบแนวทางการป้องกันทางรังสีทั้งต่อตนเองและสามารถให้ค าแนะน าแก่ผู้ป่วยและญาติได้อย่างถูกต้อง อีกท้ังสามารถ 
                 ให้ค าแนะน าในการปฏิบัติแก่ผู้ทีม่ีประสบการณ์น้อยกว่าได้ 
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ระดับศักยภาพโดยรวม EPA 01 

☐ Level 1: สามารถปฏิบัติงานได้ภายใต้การควบคุมของอาจารยอ์ย่างใกล้ชิด  

☐ Level 2: สามารถปฏิบัติงานได้ภายใต้การชี้แนะของอาจารย์  

☐ Level 3: สามารถปฏิบัติงานได้โดยมีอาจารย์ให้ความช่วยเหลือเมื่อต้องการ 

☐ Level 4: สามารถปฏิบัติงานได้ด้วยตนเอง  

☐ Level 5: สามารถปฏิบัติงานได้ด้วยตนเอง และควบคุมผู้ที่มีประสบการณ์น้อยกว่า 
 

ชื่ออาจารย์ผู้ประเมิน(ตัวบรรจง)___________________________________ ลงนาม________________________ 
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EPA 2 
Title of the EPA Perform molecular imaging (Patient evaluation, procedure selection, 

monitoring and interpretation) 
Specification and limitations 
 

1. Synthesizes patient information and selects appropriate procedures 
2. Propose procedure, patient preparation and basic procedure   
   modification based on  examination request and patient information 
3. Recognition normal physiologic distribution of radiopharmaceuticals 
4. Assess completion of and accurately interprets procedures done for   
   common and  complex cases 

Context ambulatory and in-patient setting 
Most relevant domains 
of competence 

Patient care / Medical knowledge and skills / Practice-based learning/ 
Interpersonal and communication skills / Professionalism / Systembased 
practice 

Required experience, 
knowledge, skills, 
attitude, and behavior 
for entrustment 
 

Knowledge: 
Knowledge of PET radiopharmacy 
Basic computer and NM devices 
Knowledge of practice performance guidelines 
Knowledge of basic radiation safety 
Basic knowledge of image processing 
Knowledge of PET/CT interpretation 
Skills: Assume responsibility in NM clinic, supervise NM studies, interview 
patients, and NM devices usage e.g. computer, Gamma camera, etc. 
Attitude and behavior: professional communication; willingness to ask for 
help if needed, understand how to be committed, ethical, and 
professionally responsible physician and understand patient privacy issues 
Experience: see appendix 1 

Assessment information source to 
assess progress and ground a 
summative entrustment decision 

Short practice observations: satisfactory observation of all measurements 
at least once yearly by a qualified healthcare professional (physician, 
nurse, technologist or others) 
Case-base discussions (CBD): one CBD with a qualified healthcare 
professional 
Self- evaluation – E-portfolio 

Entrustment for which level of 
supervision is to be reached at 
which stage of training? 

Under supervised at the end of first year (level 2) 
Unsupervised at the end of second year (level 4) 
Supervise for junior learners in the third year (level 5) 
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EPA 2: Perform molecular imaging (Patient evaluation, procedure selection, 
monitoring and interpretation) 

Year of achievement 
 

Domains of competence Yr 1 Yr 2 Yr 3 
การดูแลรักษาผู้ป่วย (Patient care)    
ก. Become familiar with NM clinic √   
ข. Assume responsibility in NM clinic √   
ค. Know NM regulations and laws   √ 
ง. Know how to perform NM therapy    
จ. Know basic radiation safey √   
ฉ. Know how to interview patients √   
ช. Supervise NM studies  √  
ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และความสามารถในการน าไปใช้แก้ปัญหาและสังคมรอบ 
ด้าน (Medical knowledge and skills) 

   

ก. Know basic physics √   
ข. Know basic radiopharmacy √   
ค. Know PET radiopharmacy    
ง. Know basic NM instrumentation √   
จ. Know how to interpret NM studies  √  
ฉ. Know how to interpret SPECT/CT    
ช. Know how to interpret PET/CT  √  
ซ. Participate in journal clubs √   
การเรียนรู้จากการปฏิบัต ิ(Practice-based learning)    
ก. Know how to use Word and Power Point √   
ข. Understand need for accurate communication √   
ค. Participate in NM consultations  √  
จ. Participate in intra- and interdepartmental conferences √   
ทักษะปฏสิัมพันธ ์และการสื่อสาร (Interpersonal and communication skills)    
ก. Use computer technology and internet √   
ข. Review patient follow-up    
ค. Discuss on quality assurance  √  
ง. Participate in NM peer review process    
จ. Participate in post graduate medical education √   
ฉ. Become familiar with practice performance guidelines √   
ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)    
ก. Understand how to be committed, ethical, and professionally √   
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responsible physician 
ข. Understand patient privacy issues  √   
การปฏิบัติงานให้เข้ากับระบบ (System-based practice)    
ก. Know how to use all relevant computer system √   
ข. Begin research project √   
ค. Understand cost-effectiveness   √ 
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EPA 02: perform molecular imaging  
ช่ือแพทย์ประจ าบ้าน...........................................................................      วันที่........................................................... 

1.  การประเมินผู้ป่วย ก่อนการตรวจ  

      ☐  1.  ประวัติ,ตรวจร่างกาย Lab และการตรวจอ่ืนๆทีเ่กี่ยวขอ้ง ไม่ครบถ้วน  

      ☐   2.  ได้ประวัต,ิ ตรวจร่างกาย Lab และการตรวจอ่ืนๆทีเ่กี่ยวข้อง ครบถ้วน  
 2.  การเตรียมผู้ป่วย ก่อนการตรวจ  

     ☐   1.  พบจุดบกพร่องที่ส าคัญในการเตรียมผู้ป่วย  

     ☐   2.  พบจุดบกพร่องเล็กน้อยในการเตรียมผู้ป่วย  

     ☐   3.  สามารถเตรียมผู้ป่วยให้พร้อมส าหรับการตรวจได้อย่างถูกต้องครบถ้วน แต่ไมส่ามารถให้ค าแนะน าในการเตรียมตัวก่อน    
                การตรวจได้อย่างถูกต้อง 

     ☐ 4.  สามารถเตรียมการตรวจผู้ป่วยได้อย่างถูกต้องครบถ้วน และให้ค าแนะน าในการเตรียมตัวก่อนการตรวจได้อย่างถูกต้อง 

     ☐  5.  สามารถเตรียมการตรวจผู้ป่วยได้อย่างถูกต้องครบถ้วนและให้ค าแนะน าในการเตรียมตัวก่อนการตรวจได้อย่างถูกต้อง  
                 อีกทั้งสามารถให้ค าแนะน าในการปฏิบตัิแก่ผู้ที่มีประสบการณ์น้อยกว่าได้ 
3.  ชนิดของสารเภสัชรังสี ขนาดของสารเภสัชรังสีและวิธีการบริหารสารเภสัชรังสี 

     ☐   1.  ทราบเพียงชนิดของสารเภสัชรงัสีที่ใช้ 

     ☐   2.  เตรียมสารเภสัชรังสีได้ถูกต้อง มีการ double check เพื่อระบุตวัผู้ป่วยและสารเภสัชรังส ี 

     ☐   3.  เตรียมสารเภสัชรังสีได้ถูกต้องด้วยตนเอง มีการ double check เพื่อระบุตัวผู้ป่วยและสารเภสัชรงัสี รวมถึงบริหารสาร  
                เภสัชรังสีได้ถูกต้องและปลอดภัย  
4.  การวางแผนการถ่ายภาพ  

     ☐   1.  ไม่ทราบเทคนิคการถ่ายภาพ  

     ☐   2.  ทราบ standard technique ของการถ่ายภาพ แต่ไม่ได้ double check ในการเรียกผู้ป่วยถ่ายภาพ 

     ☐   3.  ทราบ standard technique ของการถ่ายภาพ และได้ double check ในการเรยีกผู้ป่วยถ่ายภาพ 

     ☐   4.  ทราบ standard technique ของการถ่ายภาพรวมทั้งสามารถให้การถ่ายภาพเพิ่มเติมในกรณีที่ตอ้งการรายละเอียด   
                 เพิ่มเติมได้อย่างเหมาะสม 
5. การแปลผลภาพถ่ายทางเวชศาสตร์นิวเคลยีร์และการพมิพ์รายงาน 

    ☐   1.  ไม่สามารถแปลภาพถ่ายทางรงัสีได้และ/หรือไม่สามารถพิมพ์รายงานได ้

    ☐   2.  สามารถแปลภาพถ่ายหรือพิมพ์รายงานทางรังสีได้แตผ่ิดพลาดประเด็นส าคญั 

    ☐   3.  สามารถแปลภาพถ่ายและพิมพ์รายงานทางรังสีได้ โดยประเด็นส าคัญถูกต้อง 

    ☐  4.  สามารถแปลภาพถ่ายและพิมพ์รายงานทางรังสีได้ โดยประเด็นส าคัญถูกต้องและสมบูรณ ์

    ☐  5.  สามารถแปลภาพถ่ายทางรังสแีละพิมพ์รายงานทางรังสีได้ โดยประเด็นส าคญัถูกต้องและสมบรูณ์และสามารถให้   
                ค าแนะน าการตรวจเพิ่มเติมที่เหมาะสมกับผู้ป่วยได ้
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6. ความถูกต้องของผลการตรวจ 

    ☐   1.  พิมพ์ผิดเป็นส่วนมาก ผลที่รายงานไม่ถูกต้อง 

    ☐   2.  พิมพ์ผิดเป็นส่วนน้อย ผลที่รายงานไม่ถูกต้อง 

    ☐   3.  พิมพ์ผิดเป็นส่วนน้อย ผลที่รายงานถูกต้อง 

    ☐   4.  พิมพ์ไม่ผิดและผลทีร่ายงานถกูต้องครบถ้วน 

    ☐   5.  พิมพ์ไม่ผิดและผลทีร่ายงานถกูต้องครบถ้วนและสามารถให้ค าแนะน าในการปฏิบตัิแก่ผู้ที่มีประสบการณ์น้อยกว่าได ้
7. ส่งต่อข้อมูลต่อแพทย์เจา้ของไข้  

    ☐    1.  ไม่ตระหนักถึงการส่งต่อข้อมลู 

    ☐    2.  มีการส่งต่อข้อมูลแต่ไม่ครบถ้วน 

    ☐    3.  มีการส่งต่อข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วน 

    ☐    4.  สามารถส่งต่อข้อมลูที่ถูกต้องอย่างเป็นระบบ 

    ☐    5.  สามารถส่งต่อข้อมลูที่ถูกต้องอย่างเป็นระบบและสามารถให้ค าแนะน าแก่ผู้ที่มีประสบการณ์น้อยกว่าได้ 
8. การตระหนักถึงสถานการณ์และปัญหาที่เกดิขึ้น  

     ☐   1. ไม่ตระหนักถึงสถานการณ์และปญัหาที่เกิดขึ้น  

     ☐   2. ไมส่ามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสมและไม่ขอความช่วยเหลือ  

     ☐   3. ไมส่ามารถแก้ไขปัญหาที่ควรแก้ได ้แต่ปรึกษาขอความช่วยเหลือในเวลาทีเ่หมาะสม  

     ☐   4. แก้ไขปัญหาเหมาะสมกับความสามารถ ของตนเอง และได้ปรึกษาขอความช่วยเหลือในเวลาที่เหมาะสม  

     ☐   5. แก้ไขปัญหาไดด้ีและสามารถให้คาแนะนาแกผู่้ที่มีประสบการณ์น้อยกว่าได ้ 
9. การสื่อสารและประสานงานกับผู้ร่วมงาน  

     ☐  1.  ขาดการสื่อสารและประสานงานกับ ผู้ร่วมงานทุกระดับ  

     ☐  2.  สื่อสารกับผู้ป่วย ญาติ และผู้รว่มงานทุกระดับ เท่าท่ีจ าเป็น   

     ☐  3.  สื่อสารและประสานงานกับ ผูร้่วมงานทุกระดบัไดด้ี  

     ☐  4.  สื่อสารและประสานงานกับ ผูร้่วมงานทุกระดบัไดด้ี มีประสิทธิภาพ  

     ☐  5.  สื่อสารและประสานงานกับผู้ร่วมงานทุกระดับได้ด ีมีประสิทธิภาพ สามารถให้คาแนะนาแก่ผู้ที่มีประสบการณ์น้อยกว่าได ้ 
10. ความรับผิดชอบ: งานท่ีไดร้ับมอบหมาย ความตรงต่อเวลา 
     ☐  1.  ไม่รับผดิชอบในหน้าท่ีที่ได้รับมอบหมาย 

     ☐  2.  รับผิดชอบในหน้าท่ีที่ได้รับมอบหมายไมส่ม่ าเสมอ 

     ☐  3.  รับผิดชอบในหน้าท่ีที่ได้รับมอบหมายอยา่งเต็มที่และตรงต่อเวลา 

     ☐  4.  รับผิดชอบในหน้าท่ีที่ได้รับมอบหมายอยา่งเต็มที่และสามารถช่วยเหลืองานในหน้าท่ีของผู้อื่นได้อีกด้วย 

     ☐  5.  สามารถแบ่งและมอบหมายงานให้แก่ผู้ที่มีประสบการณ์น้อยกว่าได้อย่างเหมาะสม 
11. การป้องกันทางรังสี  

      ☐  1.  ไม่ทราบแนวทางการป้องกันทางรังส ี

      ☐  2.  ทราบแนวทางการป้องกันทางรังสีต่อตนเอง แต่ไม่ครบถ้วน 
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      ☐  3.  ทราบแนวทางการป้องกันทางรังสีต่อตนเองอย่างถูกต้องครบถ้วน แต่ไมส่ามารถให้ค าแนะน าแก่ผู้ป่วยและญาตไิด้ 

      ☐  4.  ทราบแนวทางการป้องกันทางรังสีทั้งต่อตนเองและสามารถให้ค าแนะน าแก่ผู้ป่วยและญาติได้อย่างถูกต้อง 

      ☐  5.  ทราบแนวทางการป้องกันทางรังสีทั้งต่อตนเองและสามารถให้ค าแนะน าแก่ผู้ป่วยและญาติได้อย่างถูกต้อง อีกท้ังสามารถ 
                 ให้ค าแนะน าในการปฏิบัติแก่ผู้ทีม่ีประสบการณ์น้อยกว่าได้ 
 
 
ระดับศักยภาพโดยรวม EPA 02 

☐ Level 1: สามารถปฏิบัติงานได้ภายใต้การควบคุมของอาจารยอ์ย่างใกล้ชิด  

☐ Level 2: สามารถปฏิบัติงานได้ภายใต้การชี้แนะของอาจารย์  

☐ Level 3: สามารถปฏิบัติงานได้โดยมีอาจารย์ให้ความช่วยเหลือเมื่อต้องการ 

☐ Level 4: สามารถปฏิบัติงานได้ด้วยตนเอง  

☐ Level 5: สามารถปฏิบัติงานได้ด้วยตนเอง และควบคุมผู้ที่มีประสบการณ์น้อยกว่า 
 

ชื่ออาจารย์ผู้ประเมิน(ตัวบรรจง)___________________________________ ลงนาม_________________________ 
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EPA 3 
Title of the EPA Perform radioiodine therapy for thyroid diseases (Patient evaluation, 

procedure performance and follow-up) 
Specification and limitations 
 

Synthesizes relevant patient information, formulates therapeutic 
plan, performs the procedure and recommends follow-up strategies 
for routine and complicated situations 

Context ambulatory and in-patient setting 
Most relevant domains 
of competence 

Patient care / Medical knowledge and skills / Practice-based learning/ 
Interpersonal and communication skills / Professionalism / Systembased 
practice 

Required experience, 
knowledge, skills, 
attitude, and behavior 
for entrustment 
 

Knowledge: 
Knowledge of natural history of thyroid diseases 
Knowledge of NM therapy 
Knowledge of relevant radiopharmaceuticals 
Basic computer and NM devices 
Knowledge of practice performance guidelines 
Knowledge of basic radiation safety 
Basic knowledge of image processing 
Knowledge of image interpretation 
Skills: Assume responsibility in NM clinic, supervise NM studies, interview 
patients, and NM devices usage e.g. computer, Gamma camera, etc. 
Attitude and behavior: professional communication; willingness to ask for 
help if needed, understand how to be committed, ethical, and 
professionally responsible physician and understand patient privacy issues 
Experience: see appendix 1 

Assessment information source to 
assess progress and ground a 
summative entrustment decision 

Short practice observations: satisfactory observation of all measurements 
at least once yearly by a qualified healthcare professional (physician, 
nurse, technologist or others) 
Case-base discussions (CBD): one CBD with a qualified healthcare 
professional 
Self- evaluation – E-portfolio 

Entrustment for which level of 
supervision is to be reached at 
which stage of training? 
 

Under supervised at the end of first year (level 2) 
Unsupervised at the end of second year (level 4) 
Supervise for junior learners in the third year (level 5) 
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EPA 3: Perform radioiodine therapy for thyroid diseases (Patient evaluation, 
procedure performance and follow-up) 

Year of achievement 
 

Domains of competence Yr 1 Yr 2 Yr 3 
การดูแลรักษาผู้ป่วย (Patient care)    
ก. Become familiar with NM clinic √   
ข. Assume responsibility in NM clinic √   
ค. Know NM regulations and laws   √ 
ง. Know how to perform NM therapy √   
จ. Know basic radiation safey √   
ฉ. Know how to interview patients √   
ช. Supervise NM studies √   
ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และความสามารถในการน าไปใช้แก้ปัญหาและสังคมรอบ 
ด้าน (Medical knowledge and skills) 

   

ก. Know basic physics √   
ข. Know basic radiopharmacy √   
ค. Know PET radiopharmacy    
ง. Know basic NM instrumentation √   
จ. Know how to interpret NM studies √   
ฉ. Know how to interpret SPECT/CT  √  
ช. Know how to interpret PET/CT    
ซ. Participate in journal clubs √   
การเรียนรู้จากการปฏิบัต ิ(Practice-based learning)    
ก. Know how to use Word and Power Point √   
ข. Understand need for accurate communication √   
ค. Participate in NM consultations  √  
จ. Participate in intra- and interdepartmental conferences √   
ทักษะปฏสิัมพันธ ์และการสื่อสาร (Interpersonal and communication skills)    
ก. Use computer technology and internet √   
ข. Review patient follow-up  √  
ค. Discuss on quality assurance    
ง. Participate in NM peer review process  √  
จ. Participate in post graduate medical education √   
ฉ. Become familiar with practice performance guidelines √   
ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)    
ก. Understand how to be committed, ethical, and professionally √   
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responsible physician 
ข. Understand patient privacy issues  √   
การปฏิบัติงานให้เข้ากับระบบ (System-based practice)    
ก. Know how to use all relevant computer system √   
ข. Begin research project  √  
ค. Understand cost-effectiveness   √ 
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EPA 03 Perform radioiodine therapy for thyroid disease  

ช่ือแพทย์ประจ าบ้าน..................................................................................      วันท่ี........................................................... 

1. การประเมินผู้ป่วยก่อนการรักษา  

☐  1. ประวัติ ตรวจร่างกาย ผลการตรวจ ไม่ครบถ้วน 

☐  2. ได้ประวตัิ ตรวจร่างกาย ผลการตรวจต่างๆ ครบถ้วน 

☐  3. ไดป้ระวตัิ ตรวจร่างกาย ผลการตรวจต่างๆ แตไ่มส่ามารถสรุปปัญหาในผู้ป่วยได้ 

☐  4. ไดป้ระวตัิ ตรวจร่างกาย ผลการตรวจต่างๆครบถ้วนและสามารถสรุปปัญหาในผู้ป่วยได้อย่างถูกต้อง 

☐  5. ไดป้ระวตัิ ตรวจร่างกาย ผลการตรวจต่างๆครบถ้วน สามารถสรุปปญัหาในผู้ป่วยได้อย่างถูกต้องและสามารถให้  
           ค าแนะน าในการปฏิบัติแก่ผู้ที่มีประสบการณ์น้อยกว่าได ้

2. ทราบข้อบ่งช้ีและข้อห้ามในการรกัษาด้วย  I-131 

☐   1.  ไม่ทราบข้อบ่งช้ีในการรักษาด้วย I-131  

☐   2.  ทราบข้อบ่งช้ีในการรักษาด้วย I-131 แต่ไม่ทราบถึงข้อห้าม 

☐   3.  ทราบข้อบ่งช้ีและข้อห้ามในการรักษาด้วย I-131 แต่ไมค่รบถ้วน 

☐   4.  ทราบข้อบ่งช้ีและข้อห้ามในการรักษาด้วย I-131 อย่างครบถ้วน 

☐   5.  ทราบข้อบ่งช้ีและข้อห้ามในการรักษาด้วย I-131 อย่างครบถ้วนและสามารถให้ค าแนะน าแก่ผู้ที่ม ี
             ประสบการณ์น้อยกว่าได้ 

3. การเตรียมผู้ป่วยก่อนการรักษา  

☐  1. พบจุดบกพร่องที่ส าคัญทีส่่งผลกระทบต่อการรักษาในการเตรียมผู้ป่วย 

☐  2. พบจุดบกพร่องทีไ่ม่ส่งผลกระทบต่อการรักษาในการเตรียมผู้ป่วย 

☐  3. สามารถเตรียมการรักษาผู้ป่วยได้อย่างถูกต้องครบถ้วน แตไ่ม่สามารถให้ค าแนะน าในการเตรยีมตัวก่อนการ 
           รักษาได้อย่างถูกต้อง 

☐  4. สามารถเตรียมการรักษาผู้ป่วยได้อย่างถูกต้องครบถ้วน และให้ค าแนะน าในการเตรยีมตัวก่อนการ 
           รักษาได้อย่างถูกต้อง 

☐  5. สามารถเตรียมการรักษาผู้ป่วยได้อย่างถูกต้องครบถ้วนและให้ค าแนะน าในการเตรียมตัวก่อนการ 
           รักษาได้อย่างถูกต้อง อีกทั้งสามารถให้ค าแนะน าในการปฏบิัติแก่ผู้ที่มีประสบการณ์น้อยกว่าได้ 

4. การให้การรักษาด้วย I-131  

☐   1.  ไม่ทราบแนวทางให้การรักษาผู้ป่วย 

☐   2.  ทราบแนวทางให้การรักษา แต่ไม่เป็นไปตามแนวปฏิบตัิทีถู่กต้อง 

☐   3.  ทราบแนวทางให้การรักษาผู้ป่วยตามแนวปฏิบัติที่ถูกต้องครบถ้วน 

☐   4.  สามารถวางแผนการรักษาผู้ป่วยที่มีภาวะแทรกซ้อนท่ีต้องให้การดูแลเป็นพิเศษ 

☐   5.  สามารถวางแผนการรักษาผู้ป่วยที่มีภาวะแทรกซ้อนท่ีต้องให้การดูแลเป็นพิเศษและสามารถให้ค าแนะน าแก่ผู ้
             ที่มีประสบการณ์น้อยกว่าได ้
 



หลกัสูตรการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้นสาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล พ.ศ. ๒๕๖๑       ๘๘ 

 

5. การดูแลผู้ป่วยระหว่างมารับการรกัษาที่โรงพยาบาล  

 ☐   1.  ไม่ทราบแนวทางให้การดูแลผู้ป่วยท่ีมารับการรักษาในโรงพยาบาล 

 ☐   2.  ทราบแนวทางให้การดแูลผู้ป่วยท่ีมารับการรักษาในโรงพยาบาล แตไ่มส่ามารถอธิบายถึงวิธีการปฏิบัตติัว 
            ให้แก่ผู้ป่วยเพื่อป้องกันผลข้างเคยีงจากการรักษาให้แกผู่ป้่วยและญาตไิด้ 

 ☐   3.  ทราบแนวทางให้การดแูลผู้ป่วยท่ีมารับการรักษาในโรงพยาบาล และสามารถอธิบายถึงวิธีการปฏิบัตติัวให้แก่ 
             ผู้ป่วยเพื่อป้องกันผลข้างเคียงจากการรักษาให้แกผู่้ป่วยและญาติได้อย่างถูกต้อง 

 ☐   4.  ทราบแนวทางให้การดูแลผู้ป่วยท่ีมารับการรักษาในโรงพยาบาลที่มภีาวะแทรกซ้อนรุนแรงได้ 

☐   5.  ทราบแนวทางให้การดูแลผู้ป่วยท่ีมารับการรักษาในโรงพยาบาลที่มีภาวะแทรกซ้อนรุนแรงได้และสามารถให้  
             ค าแนะน าแก่ผู้ที่มีประสบการณ์น้อยกว่าได ้

6. แปลผลการตรวจทางเวชศาสตร์นวิเคลียร์  

☐  1.   ไม่สามารถแปลผลการตรวจทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ 

☐  2.   พบข้อผิดพลาดที่ส าคญัในการแปลผลการตรวจทางเวชศาสตร์นิวเคลยีร ์

☐  3.   สามารถแปลผลการตรวจทางเวชศาสตร์นิวเคลยีรไ์ด้อย่างถูกต้องครบถ้วน 

☐  4.   สามารถแปลผลการตรวจทางเวชศาสตร์นิวเคลยีร์ในกรณผีู้ป่วยซับซ้อนได้ 

☐  5.   สามารถแปลผลการตรวจทางเวชศาสตร์นิวเคลยีร์ในกรณผีู้ป่วยซับซ้อนได้และสามารถให้ค าปรึกษาแก่ผู้ที่มี 
            ประสบการณ์น้อยกว่าได้ 

7. ส่งต่อข้อมูลต่อแพทย์เจา้ของไข้  

☐    1.  ไม่ตระหนักถึงการส่งตอ่ข้อมูล 

☐    2.  มีการส่งต่อข้อมูลแตไ่มค่รบถ้วน 

☐    3.  มีการส่งต่อข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วน 

☐    4.  สามารถส่งต่อข้อมลูที่ถูกต้องอย่างเป็นระบบ 

☐    5.  สามารถส่งต่อข้อมลูที่ถูกต้องอย่างเป็นระบบและสามารถให้ค าแนะน าแก่ผู้ที่มีประสบการณน์้อยกว่าได้ 
8. การวางแผนดูแลผู้ป่วยหลังการรักษา  

☐   1. ไม่ทราบว่าต้องท าการนดัติดตามผล 

☐   2. ไม่ทราบว่าต้องท าการนดัติดตามผลอะไรและเมื่อใด 

☐  3.  ทราบว่าต้องท าการนัดตดิตามผลอะไรและระยะเวลาที่นัดตรวจตดิตามได้อย่างถูกต้องครบถว้น 

☐  4.  สามารถวางแผนการรักษาในกรณีผู้ป่วยซับซ้อนได้ 

☐  5.  สามารถวางแผนการรักษาในกรณีผู้ป่วยซับซ้อนได้และสามารถให้ค าแนะน าแก่ผู้ที่มีประสบการณ์น้อยกว่าได้ 
9. การสื่อสารกับผู้ป่วย  

☐   1.  ไมส่ื่อสารกับผู้ป่วย 

☐   2.  มีการสื่อสารกับผู้ป่วยทางเดียว โดยไมเ่ปิดโอกาสให้ผู้ป่วยซักถาม 

☐   3.  มีการสื่อสารกับผู้ป่วยและเปดิโอกาสใหผู้้ป่วยซักถาม 

☐   4.  สามารถสื่อสารในกรณผีู้ป่วยซับซ้อนได้ 
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☐   5.  สามารถสื่อสารในกรณผีู้ป่วยซับซ้อนได้และสามารถให้ค าแนะน าแก่ผู้ที่มีประสบการณ์น้อยกว่าได ้
       10. การสื่อสารกับผู้ร่วมงาน  

☐  1.  ไม่สื่อสารกับผูร้่วมงาน 

☐  2.  สื่อสารกับผูร้่วมงานแต่ขอ้มูลไม่ชัดเจน 

☐  3.  สื่อสารกับผูร้่วมงานได้ดเีป็นส่วนใหญ ่

☐  4.  สื่อสารกับผูร้่วมงานได้อย่างชัดเจนและถูกต้องตลอดเวลา  

☐  5.  สื่อสารกับผูร้่วมงานได้อย่างชัดเจนถูกต้องตลอดเวลาและสามารถให้ค าแนะน าแกผู่้ที่มีประสบการณ์น้อยกว่าได้ 
      11.  การตระหนักถึงสถานการณ์และปญัหาที่เกิดขึ้น  

 ☐  1.   ไม่ตระหนักถึงสถานการณ์และปัญหาที่เกิดขึ้น 

 ☐  2.  ไมส่ามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสมและไม่ขอความช่วยเหลือ 

 ☐  3.   ไม่สามารถแก้ไขปัญหาที่ควรแก้ได้ แต่ปรึกษาขอความช่วยเหลือในเวลาที่เหมาะสม 

 ☐  4.   แก้ไขปัญหาเหมาะสมกบัความสามารถของตนเองและไดป้รึกษาขอความช่วยเหลือในเวลาที่เหมาะสม 

 ☐  5.   แก้ไขปัญหาไดด้ีและสามารถให้ค าแนะน าแก่ผู้ที่มีประสบการณ์น้อยกว่าได้ 
    12.   ความรับผิดชอบ: งานท่ีได้รับมอบหมาย  ความตรงต่อเวลา  

☐  1.  ไม่รับผดิชอบในหน้าท่ีที่ได้รับมอบหมาย 

☐  2.  รับผิดชอบในหน้าท่ีที่ได้รบัมอบหมายไมส่ม่ าเสมอ 

☐  3.  รับผดิชอบในหน้าท่ีที่ได้รบัมอบหมายอย่างเต็มที่และตรงตอ่เวลา 

☐  4.  รับผดิชอบในหน้าท่ีที่ได้รบัมอบหมายอย่างเต็มที่และสามารถช่วยเหลืองานในหน้าท่ีของผู้อื่นได้อีกด้วย 

☐  5   สามารถแบ่งและมอบหมายงานให้แก่ผู้ที่มีประสบการณ์นอ้ยกว่าได้อย่างเหมาะสม 
   13.  การป้องกันทางรังสี  

☐  1.  ไม่ทราบแนวทางการป้องกันทางรังสี 

☐  2.  ทราบแนวทางการป้องกนัทางรังสีต่อตนเอง แตไ่ม่ครบถ้วน 

☐  3.  ทราบแนวทางการป้องกันทางรังสีต่อตนเองอย่างถูกต้องครบถ้วน แต่ไมส่ามารถให้ค าแนะน าแก่ผู้ป่วยและ 
           ญาติได ้

☐  4.  ทราบแนวทางการป้องกนัทางรังสีทั้งต่อตนเองและสามารถให้ค าแนะน าแก่ผู้ป่วยและญาตไิด้อย่างถูกต้อง 

☐  5.  ทราบแนวทางการป้องกนัทางรังสีทั้งต่อตนเองและสามารถให้ค าแนะน าแก่ผู้ป่วยและญาตไิด้อย่างถูกต้อง อีก 
           ทั้งสามารถให้ค าแนะน าในการปฏิบัติแกผู่้ที่มีประสบการณน์้อยกว่าได้ 
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ระดับศักยภาพโดยรวม EPA 03 

☐ Level 1: สามารถปฏิบัติงานได้ภายใต้การควบคุมของอาจารยอ์ย่างใกล้ชิด  

☐ Level 2: สามารถปฏิบัติงานได้ภายใต้การชี้แนะของอาจารย์  

☐ Level 3: สามารถปฏิบัติงานได้โดยมีอาจารย์ให้ความช่วยเหลือเมื่อต้องการ 

☐ Level 4: สามารถปฏิบัติงานได้ด้วยตนเอง  

☐ Level 5: สามารถปฏิบัติงานได้ด้วยตนเอง และควบคุมผู้ที่มีประสบการณ์น้อยกว่า 
 
ชื่ออาจารย์ผู้ประเมิน(ตัวบรรจง)___________________________________ ลงนาม________________________ 
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EPA 4 

Title of the EPA Perform other radionuclide therapy (Patient evaluation, procedure 
performance and follow-up) 

Specification and limitations 
 

Synthesizes relevant patient information, formulates therapeutic 
plan, performs the procedure and recommends follow-up 
strategies for routine and complicated situations 

Context ambulatory and in-patient setting 
Most relevant domains 
of competence 

Patient care / Medical knowledge and skills / Practice-based learning/ 
Interpersonal and communication skills / Professionalism / Systembased 
practice 

Required experience, 
knowledge, skills, 
attitude, and behavior 
for entrustment 
 

Knowledge: 
Knowledge of natural history of thyroid diseases 
Knowledge of NM therapy 
Knowledge of relevant radiopharmaceuticals 
Basic computer and NM devices 
Knowledge of practice performance guidelines 
Knowledge of basic radiation safety 
Basic knowledge of image processing 
Knowledge of image interpretation 
Skills: Assume responsibility in NM clinic, supervise NM studies, interview 
patients, and NM devices usage e.g. computer, Gamma camera, etc. 
Attitude and behavior: professional communication; willingness to ask for 
help if needed, understand how to be committed, ethical, and 
professionally responsible physician and understand patient privacy issues 
Experience: see appendix 1 

Assessment information source to 
assess progress and ground a 
summative entrustment decision 

Short practice observations: satisfactory observation of all measurements 
at least once yearly by a qualified healthcare professional (physician, 
nurse, technologist or others) 
Case-base discussions (CBD): one CBD with a qualified healthcare 
professional 
Self- evaluation – E-portfolio 

Entrustment for which level of 
supervision is to be reached at 
which stage of training? 
 

Unsupervised at the end of second year (level 3) 
Supervise for junior learners in the third year (level 5) 
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EPA 4: Perform other radionuclide therapy (Patient evaluation, procedure 
performance and follow-up) 

Year of achievement 
 

Domains of competence Yr 1 Yr 2 Yr 3 
การดูแลรักษาผู้ป่วย (Patient care)    
ก. Become familiar with NM clinic √   
ข. Assume responsibility in NM clinic √   
ค. Know NM regulations and laws   √ 
ง. Know how to perform NM therapy  √  
จ. Know basic radiation safey √   
ฉ. Know how to interview patients √   
ช. Supervise NM studies   √ 
ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และความสามารถในการน าไปใช้แก้ปัญหาและสังคมรอบ 
ด้าน (Medical knowledge and skills) 

   

ก. Know basic physics √   
ข. Know basic radiopharmacy √   
ค. Know PET radiopharmacy  √  
ง. Know basic NM instrumentation √   
จ. Know how to interpret NM studies √   
ฉ. Know how to interpret SPECT/CT  √  
ช. Know how to interpret PET/CT   √ 
ซ. Participate in journal clubs √   
การเรียนรู้จากการปฏิบัต ิ(Practice-based learning)    
ก. Know how to use Word and Power Point √   
ข. Understand need for accurate communication √   
ค. Participate in NM consultations   √ 
จ. Participate in intra- and interdepartmental conferences √   
ทักษะปฏสิัมพันธ ์และการสื่อสาร (Interpersonal and communication skills)    
ก. Use computer technology and internet √   
ข. Review patient follow-up   √ 
ค. Discuss on quality assurance    
ง. Participate in NM peer review process   √ 
จ. Participate in post graduate medical education √   
ฉ. Become familiar with practice performance guidelines √   
ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)    
ก. Understand how to be committed, ethical, and professionally responsible √   
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physician 
ข. Understand patient privacy issues  √   
การปฏิบัติงานให้เข้ากับระบบ (System-based practice)    
ก. Know how to use all relevant computer system √   
ข. Begin research project  √  
ค. Understand cost-effectiveness   √ 
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EPA 04 Perform other radionuclide therapy 

ช่ือแพทย์ประจ าบ้าน..................................................................................      วันท่ี........................................................... 

1. การประเมินผู้ป่วยก่อนการรักษา  

☐  1. ประวัติ ตรวจร่างกาย ผลการตรวจ ไม่ครบถ้วน 

☐  2. ได้ประวตัิ ตรวจร่างกาย ผลการตรวจต่างๆ ครบถ้วน 

☐  3. ไดป้ระวตัิ ตรวจร่างกาย ผลการตรวจต่างๆ แตไ่มส่ามารถสรุปปัญหาในผู้ป่วยได ้

☐  4. ไดป้ระวตัิ ตรวจร่างกาย ผลการตรวจต่างๆครบถ้วนและสามารถสรุปปัญหาในผู้ป่วยได้อย่างถูกต้อง 

☐  5. ไดป้ระวตัิ ตรวจร่างกาย ผลการตรวจต่างๆครบถ้วน สามารถสรุปปญัหาในผู้ป่วยได้อย่างถูกต้องและสามารถให้  
           ค าแนะน าในการปฏิบัติแก่ผู้ที่มีประสบการณ์น้อยกว่าได ้

2. ทราบข้อบ่งช้ีและข้อห้ามในการรกัษาด้วยสารกัมมันตรังสี  

☐   1.  ไม่ทราบข้อบ่งช้ีในการรักษาด้วยสารกัมมันตรังส ี

☐   2.  ทราบข้อบ่งช้ีในการรักษาด้วยสารกัมมันตรังสี แต่ไม่ทราบถึงข้อห้าม 

☐   3.  ทราบข้อบ่งช้ีและข้อห้ามในการรักษาด้วยสารกัมมันตรังส ีแต่ไม่ครบถ้วน 

☐   4.  ทราบข้อบ่งช้ีและข้อห้ามในการรักษาด้วยสารกัมมันตรังสอีย่างครบถ้วน 

☐   5.  ทราบข้อบ่งช้ีและข้อห้ามในการรักษาด้วยสารกัมมันตรังสอีย่างครบถ้วนและสามารถให้ค าแนะน าแก่ผู้ที่ม ี
             ประสบการณ์น้อยกว่าได้ 

3. การเตรียมผู้ป่วยก่อนการรักษา  

☐  1.  พบจุดบกพร่องที่ส าคัญทีส่่งผลกระทบต่อการรักษาในการเตรียมผู้ป่วย 

☐  2.  พบจุดบกพร่องทีไ่ม่ส่งผลกระทบต่อการรักษาในการเตรียมผู้ป่วย 

☐  3.  สามารถเตรียมการรักษาผู้ป่วยได้อย่างถูกต้องครบถ้วน แตไ่ม่สามารถให้ค าแนะน าในการเตรยีมตัวก่อนการ 
           รักษาได้อย่างถูกต้อง 

☐  4.  สามารถเตรียมการรักษาผู้ป่วยได้อย่างถูกต้องครบถ้วน และให้ค าแนะน าในการเตรยีมตัวก่อนการ 
           รักษาได้อย่างถูกต้อง 

☐  5.  สามารถเตรียมการรักษาผู้ป่วยได้อย่างถูกต้องครบถ้วนและให้ค าแนะน าในการเตรียมตัวก่อนการ 
            รักษาได้อย่างถูกต้อง อีกท้ังสามารถให้ค าแนะน าในการปฏิบัติแก่ผู้ทีม่ีประสบการณ์น้อยกวา่ได้ 

4. การให้การรักษาด้วยสารกัมมันตรงัสี  

☐   1.  ไม่ทราบแนวทางให้การรักษาผู้ป่วย 

☐   2.  ทราบแนวทางให้การรักษา แต่ไม่เป็นไปตามแนวปฏิบตัิทีถู่กต้อง 

☐   3.  ทราบแนวทางให้การรักษาผู้ป่วยตามแนวปฏิบัติที่ถูกต้องครบถ้วน 

☐   4.  สามารถวางแผนการรักษาผู้ป่วยที่มีภาวะแทรกซ้อนท่ีต้องให้การดูแลเป็นพิเศษ 

☐   5.  สามารถวางแผนการรักษาผู้ป่วยที่มีภาวะแทรกซ้อนท่ีต้องให้การดูแลเป็นพิเศษและสามารถให้ค าแนะน าแก่ผู้  
             ที่มีประสบการณ์น้อยกว่าได ้
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5. การดูแลผู้ป่วยระหว่างมารับการรกัษาที่โรงพยาบาล  

☐   1.  ไม่ทราบแนวทางให้การดูแลผูป้่วยท่ีมารบัการรักษาในโรงพยาบาล 

☐   2.  ทราบแนวทางให้การดูแลผู้ป่วยท่ีมารับการรักษาในโรงพยาบาล แตไ่ม่สามารถอธิบายถึงวิธีการปฏิบัตติัว 
            ให้แก่ผู้ป่วยเพื่อป้องกันผลข้างเคยีงจากการรักษาให้แกผู่ป้่วยและญาตไิด้ 

☐   3.  ทราบแนวทางให้การดูแลผู้ป่วยท่ีมารับการรักษาในโรงพยาบาล และสามารถอธิบายถึงวิธีการปฏิบัตติัวให้แก่ 
            ผู้ป่วยเพื่อป้องกันผลข้างเคียงจากการรักษาให้แกผู่้ป่วยและญาติได้อย่างถูกต้อง 

☐   4.  ทราบแนวทางให้การดูแลผู้ป่วยท่ีมารับการรักษาในโรงพยาบาลที่มีภาวะแทรกซ้อนรุนแรงได้ 

☐   5.  ทราบแนวทางให้การดูแลผู้ป่วยท่ีมารับการรักษาในโรงพยาบาลที่มีภาวะแทรกซ้อนรุนแรงได้และสามารถให้    
            ค าแนะน าแก่ผู้ที่มีประสบการณ์น้อยกว่าได ้

6. แปลผลการตรวจทางเวชศาสตร์นิวเคลยีร์  

☐   1.  ไมส่ามารถแปลผลการตรวจทางเวชศาสตร์นิวเคลียร ์

☐   2.  พบข้อผิดพลาดที่ส าคญัในการแปลผลการตรวจทางเวชศาสตร์นิวเคลยีร ์

☐   3.  สามารถแปลผลการตรวจทางเวชศาสตร์นิวเคลยีรไ์ด้อย่างถูกต้องครบถ้วน 

☐   4.  สามารถแปลผลการตรวจทางเวชศาสตร์นิวเคลยีร์ในกรณผีู้ป่วยซับซ้อนได้ 

☐   5.  สามารถแปลผลการตรวจทางเวชศาสตร์นิวเคลยีร์ในกรณผีู้ป่วยซับซ้อนได้และสามารถให้ค าปรึกษาแก่ผู้ที่ม ี
            ประสบการณ์น้อยกว่าได้ 

7. ส่งต่อข้อมูลต่อแพทย์เจา้ของไข้  

☐    1.   ไม่ตระหนักถึงการส่งตอ่ข้อมูล 

☐    2.   มีการส่งต่อข้อมูลแตไ่ม่ครบถ้วน 

☐    3.   มีการส่งต่อข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วน 

☐    4.  สามารถส่งต่อข้อมลูที่ถูกต้องอย่างเป็นระบบ 

    ☐    5.  สามารถส่งต่อข้อมลูที่ถูกต้องอย่างเป็นระบบและสามารถให้ค าแนะน าแก่ผู้ที่มีประสบการณน์้อยกว่าได้ 
8. การวางแผนดูแลผู้ป่วยหลังการรักษา  

☐   1.  ไม่ทราบว่าต้องท าการนดัติดตามผล 

☐   2.  ไม่ทราบว่าต้องท าการนดัติดตามผลอะไรและเมื่อใด 

☐   3.  ทราบว่าต้องท าการนัดติดตามผลอะไรและระยะเวลาที่นัดตรวจติดตามได้อย่างถูกต้องครบถ้วน 

☐   4.  สามารถวางแผนการรักษาในกรณีผู้ป่วยซับซ้อนได้ 

☐   5.  สามารถวางแผนการรักษาในกรณีผู้ป่วยซับซ้อนได้และสามารถให้ค าแนะน าแก่ผู้ที่มีประสบการณ์น้อยกว่าได้ 
      9. การสื่อสารกบัผู้ป่วย  

☐   1.  ไมส่ื่อสารกับผู้ป่วย 

☐   2.  มีการสื่อสารกับผู้ป่วยทางเดียว โดยไมเ่ปิดโอกาสให้ผู้ป่วยซักถาม 

☐   3.  มีการสื่อสารกับผู้ป่วยและเปดิโอกาสใหผู้้ป่วยซักถาม 

☐   4.  สามารถสื่อสารในกรณผีู้ป่วยซับซ้อนได้ 
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☐   5.  สามารถสื่อสารในกรณผีู้ป่วยซับซ้อนได้และสามารถให้ค าแนะน าแก่ผู้ที่มีประสบการณ์น้อยกว่าได 

       10. การสื่อสารกับผู้ร่วมงาน  

 ☐   1.  ไม่สื่อสารกับผู้ร่วมงาน 

 ☐   2.  สื่อสารกับผู้ร่วมงานแตข่้อมูลไม่ชดัเจน 

 ☐   3.  สื่อสารกับผู้ร่วมงานไดด้ีเป็นส่วนใหญ่ 

 ☐   4.  สื่อสารกับผู้ร่วมงานไดอ้ย่างชัดเจนและถูกต้องตลอดเวลา  

 ☐   5.  สื่อสารกับผู้ร่วมงานไดอ้ย่างชัดเจนถูกต้องตลอดเวลาและสามารถให้ค าแนะน าแก่ผู้ที่มีประสบการณ์น้อยกว่าได้ 
       
11.  การตระหนักถึงสถานการณ์และปัญหาที่เกิดขึ้น  

 ☐   1.   ไม่ตระหนักถึงสถานการณ์และปญัหาที่เกิดขึ้น 

 ☐   2.   ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสมและไม่ขอความช่วยเหลือ 

 ☐   3.   ไม่สามารถแก้ไขปัญหาที่ควรแก้ได้ แต่ปรึกษาขอความช่วยเหลือในเวลาที่เหมาะสม 

 ☐   4.   แก้ไขปัญหาเหมาะสมกับความสามารถของตนเองและได้ปรึกษาขอความช่วยเหลือในเวลาที่เหมาะสม 

 ☐   5.   แก้ไขปัญหาได้ดีและสามารถให้ค าแนะน าแก่ผู้ที่มีประสบการณ์น้อยกว่าได ้
    12.   ความรับผิดชอบ : งานท่ีได้รับมอบหมาย  ความตรงต่อเวลา  

☐    1.  ไม่รับผิดชอบในหน้าท่ีที่ได้รับมอบหมาย 

☐    2.  รับผิดชอบในหน้าท่ีที่ได้รับมอบหมายไม่สม่ าเสมอ 

☐    3.  รับผิดชอบในหน้าท่ีที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มที่และตรงต่อเวลา 

☐    4.  รับผิดชอบในหน้าท่ีที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มที่และสามารถช่วยเหลืองานในหน้าท่ีของผู้อื่นได้อีกด้วย 

☐    5   สามารถแบ่งและมอบหมายงานให้แก่ผู้ที่มีประสบการณน์้อยกว่าได้อย่างเหมาะสม 
   13. การป้องกันทางรังสี  

☐   1.  ไม่ทราบแนวทางการป้องกันทางรังสี 

☐   2.  ทราบแนวทางการป้องกันทางรังสีต่อตนเอง แต่ไม่ครบถว้น 

☐   3.  ทราบแนวทางการป้องกันทางรังสีต่อตนเองอย่างถูกต้องครบถ้วน แต่ไม่สามารถให้ค าแนะน าแก่ผู้ป่วยและ 
            ญาติได้ 

☐   4.  ทราบแนวทางการป้องกันทางรังสีทั้งต่อตนเองและสามารถให้ค าแนะน าแกผู่้ป่วยและญาตไิด้อย่างถูกต้อง 

☐   5.  ทราบแนวทางการป้องกันทางรังสีทั้งต่อตนเองและสามารถให้ค าแนะน าแกผู่้ป่วยและญาตไิด้อย่างถูกต้อง อีก 
            ทั้งสามารถให้ค าแนะน าในการปฏิบัติแกผู่้ที่มีประสบการณ์น้อยกว่าได้ 
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ระดับศักยภาพโดยรวม EPA 04 

☐ Level 1: สามารถปฏิบัติงานได้ภายใต้การควบคุมของอาจารยอ์ย่างใกล้ชิด  

☐ Level 2: สามารถปฏิบัติงานได้ภายใต้การชี้แนะของอาจารย์  

☐ Level 3: สามารถปฏิบัติงานได้โดยมีอาจารย์ให้ความช่วยเหลือเมื่อต้องการ 

☐ Level 4: สามารถปฏิบัติงานได้ด้วยตนเอง  

☐ Level 5: สามารถปฏิบัติงานได้ด้วยตนเอง และควบคุมผู้ที่มีประสบการณ์น้อยกว่า 
 
ชื่ออาจารย์ผู้ประเมิน (ตัวบรรจง)___________________________________ ลงนาม________________________ 
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ภาคผนวกที่ ๑๒ 

แบบประเมิน ๓๖๐ องศา 
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ภาคผนวกที่  ๑๓ 
เกณฑ์การให้คะแนนเพ่ือด าเนินการสอบสัมภาษณ์แพทย์ประจ าบ้าน ประจ าปีการศึกษา 2562 

ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
Parameter คะแนนเตม็ Note 

Elective, Open house 5 ไม่เคย = 0                       เคย = 5 
ศิษย์เก่าศิรริาช 5 ไม่เคย = 0                       เคย = 5 
เกรดเฉลี่ยสะสม GPA 10 <2.8 = 0                          2.8-3.2 = 3 

3.2-3.5 = 7                      >3.5 = 10 
จ านวนปีท่ีชดใช้ทุน 10 ไม่ใช้ = 0         ใช้ 1 ปี = 3          ใช้ 2 ปี = 6 

ใช้มากกว่าหรือเท่ากับ 3  = 10    
ผลคะแนนการสอบ ภาษาอังกฤษ  

 
 
 

10 

เทียบกับ toefl paper base 
 <500 = 0        500-550 = 5          >550 = 10 
Toefl computer base 
 <150 = 0       150-210 = 5           >210 = 10 
Toefl internet base 
   <53 = 0        53-79 = 5              >79 = 10 
CU TEP 
   <70 = 0        79-90 = 5              >90 = 10 
IELTS 
    <5 = 0          5-6.5 = 5              > 6.5 = 10    

NT ส่วนท่ี1 (สอบใบประกอบโรคศิลป์ คะแนน
เฉลี่ย) 

 
 
5 

Percentile > 80 = 5 
Percentile 65-80  = 4 
Percentile 50-65 = 3 
Perecentile 30-50 = 2 
Percentile < 30 = 1 

NT ส่วนท่ี 2 (สอบใบประกอบโรคศิลป์ คะแนน
เฉลี่ย) 

 
 
5 

Percentile > 80 = 5 
Percentile 50-80  = 4 
Percentile 30-50 = 3 
Percentile < 30 = 2 

กิจกรรม, ประธานนักเรียน, ประธานชมรม, 
ต าแหน่งผู้อ านวยการ, การบ าเพ็ญประโยชน์ต่างๆที่
แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการเป็นผู้น า 

5 มีแค่ 0 กับ 5 

Interview 40 ให้คะแนนตามคณะกรรมการสัมภาษณ ์  

*หมายเหตุ เง่ือนไขเป็นไปตามที่ฝ่ายการศึกษา ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ก าหนด 
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หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้งอาจารย์ใหม่  
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รายช่ืออาจารย์ท่ีปฏิบัติงานเต็มเวลาและคุณวุฒิ 

 อาจารย ์ คุณวุฒิ 
๑. ศ. พญ. ภาวนา ภูสุวรรณ        พ.บ., วทบ. ป.ช้ันสูง (รังสีวิทยา) 

ว.ว.(รังสีวิทยาทั่วไป)  อ.ว.เวชศาสตร์ครอบครัว 
IAEA fellowship on Clinical Nuclear Medicine, Royal Prince Alfred 
Hospital, Australia 
IAEA fellowship on Clinical Nuclear Medicine, Royal Brishane 
Hospital, Australia 
Certificate in Pediatric Nuclear Medicine, Great Ormond 
StreetChildren Hospital, UK 
IAEA fellowship in Clinical Nuclear Medicine, Klinik und 
Poloklinik fur Nuklesrmedizin, Germany 

๒. รศ. พญ. จิราพร ศรีประภาภรณ์ พ.บ., วทบ. ป.ช้ันสูง (รังสีวิทยา) 
ว.ว. (เวชศาสตร์นิวเคลียร์)  อ.ว.เวชศาสตร์ครอบครัว 
Certificate fellowship in SPECT and PET imaging, University of 
Pennsylvania, USA 

๓. รศ. พญ. สุนันทา เช่ียววิทย์ พ.บ., วทบ. ป.ช้ันสูง (รังสีวิทยา) 
ว.ว. (เวชศาสตร์นิวเคลียร์)  
อ.ว.เวชศาสตร์ครอบครัว 

๔. รศ. พญ. ธัญญลักษณ์ เธียรธัญญกิจ 
 

พ.บ., วทบ. ป.ช้ันสูง (รังสีวิทยา) 
ว.ว. (เวชศาสตร์นิวเคลียร์)  
Certificate IAEA fellowship in PET, Melbourne, Australia 
Fellow of Asian Nuclear Medicine Board (FANMB) 

๕. ผศ. พญ. เบญจาภา เขียวหวาน 
 

พ.บ., วทบ. ป.ช้ันสูง (รังสีวิทยา) 
ว.ว. (เวชศาสตร์นิวเคลียร์)  
Fellow of Asian Nuclear Medocone Board (FANMB) 
Certificate in PET/CT, University of Pennsylvania, USA 
Certificate in PET/CT oncology, MD Anderson Cancer center, USA 
Certified clinical densitrometrist 

๖. อ. พจี เจาฑะเกษตริน วทบ. (ฟิสิกส์), วศ.ม.(นิวเคลียร์เทคโนโลยี) 
Certificate Radionuclides in medicine, Certificate Ionising 
Radioation Protection, Asustralian NuclearScience and 
Technology Organisation, Royal Prince Alfred Hospital, Australia 
IAEA fellowship Physics in Nuclear Medicine, Victoria Hospital, 
Canada 
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๗. อ. ธนพงษ์ ทองประพาฬ วทบ. (ฟิสิกส์), วศ.ม. (นิวเคลียร์เทคโนโลยี) 
Certificate Dastance Assited Training Programe for Nuclear 
Medicine, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
Certificate Radiation Protection for radiation safety supervisor, 
ส านักงานปรมาณูฯ 

๘. อ. พญ. พงษ์พิชา ตู้จินดา 
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Research fellowship in nuclear neurology, University of California 
at Los Angeles, USA 
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MEXT The Nuclear Researchers Exchange Program, The 
University of Tokyo, Japan 
Koh Chang-Soon fellowship, Seoul National University, South 
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เกณฑ์ตัดสินผลการสอบวิทยานิพนธ์ 

 
 ในการตัดสินผลการสอบวิทยานิพนธ์ของคณะอนุกรรมการฯ สอบวิทยานิพนธ์จะใช้เกณฑ์ ดังนี้ 
 “ผ่าน” หมายถึง การที่แพทย์ประจ าบ้านสามารถแสดงผลงานวิทยานิพนธ์ และตอบข้อซักถามได้เป็นที่พอใจ
ของคณะอนุกรรมการฯ ไม่ต้องมีการแก้ไขหรือเพ่ิมเติมสาระส าคัญ แพทย์ประจ าบ้านสามารถจัดพิมพ์รูปเล่ม
วิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ได้ทันที 
 “ผ่านโดยมีเงื่อนไข” หมายถึง การทีแ่พทย์ประจ าบ้านยังไม่สามารถแสดงผลงานวิทยานิพนธ์ หรือตอบข้อ
ซักถามให้เป็นที่พอใจของคณะอนุกรรมการฯ ได้อย่างสมบูรณ์ คณะอนุกรรมการฯ มีความเห็นว่าสมควรให้แก้ไข หรือ
เพ่ิมเติมสาระส าคัญ/หรือแก้ไขวิธีการเรียบเรียงวิทยานิพนธ์ ทั้งนี้คณะอนุกรรมการ จะระบุ เงื่อนไขนั้นๆ พร้อมทั้ง
ระบุระยะเวลาที่ก าหนดให้ด าเนินการแก้ไขปรับปรุง นับตั้งแต่วันที่ทราบผลการตัดสินผลการสอบ หากแพทย์ประจ า
บ้านไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขภายในระยะเวลาที่ก าหนด แพทย์ประจ าบ้านต้องแจ้งเหตุผลพร้อมทั้งขออนุมัติ
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๓. หากแพทย์ประจ าบ้านไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขภายในระยะเวลาที่ก าหนด แพทย์ประจ าบ้านต้องแจ้งเหตุผล 
    พร้อมทั้งขออนุมัติขยายเวลาการส่งวิทยานิพนธ์ มิฉะนั้นคณะอนุกรรมการฯ จะถือว่าผลการสอบเป็น “ตก”   
    แพทย์ประจ าบ้านต้องด าเนินการจัดท าวิทยานิพนธ์ ภายใต้หัวข้อเรื่องใหม่ และเริ่มต้นขั้นตอนการท าวิทยานิพนธ   
   ใหม่ทั้งหมด 
 การส่งวิทยานิพนธ์และแผ่นบันทึกข้อมูลวิทยานิพนธ์ ต้องส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ พร้อมแผ่นบันทึก
ข้อมูลวิทยานิพนธ์ให้คณะอนุกรรมการฯท่านละ ๑ ชุด ภายในระยะเวลาไม่เกิน ๓ สัปดาห์ หลังจากวันที่สอบ
วิทยานิพนธ์ปรากฏผล “ผ่าน” 

 


