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ข้ อมูลเบือ้ งต้ น
คณะแพทยศำสตร์ ศิริรำชพยำบำล
แพทย์ประจำบ้ ำนควรรับทรำบข้ อมูลทัว่ ไปเกี่ยวกับคณะแพทยศำสตร์ ศิริรำชพยำบำล ทังในแง่
้
ของกำรศึกษำ
กำรบริ กำร และกำรวิจยั จำกเว็บไซต์ของคณะฯ คือ http://www.si.mahidol.ac.th/th/

ภำควิชำรังสีวิทยำ คณะแพทยศำสตร์ ศิริรำชพยำบำล
1. วิสยั ทัศน์ภำควิชำรังสีวิทยำ คือ ภำควิชำจะเป็ นส่วนหนึ่งของสถำบันทำงกำรแพทย์ของแผ่นดิน มุ่งสูค่ วำมเป็ น
เลิศระดับสำกล
2. พันธกิ จภำควิชำรั งสีวิทยำ คือ กำรพัฒนำพันธกิ จหลัก ทัง้ 3 ด้ ำน ได้ แก่ งำนวิจัย กำรศึกษำ และกำรบริ กำร
สุขภำพประชำชนให้ ได้ มำตรฐำนสำกล รวมทังเป็
้ นผู้นำในด้ ำนกำรพัฒนำหลักกำร วิธีกำรทำงกำรแพทย์เพื่อชี ้นำ
สังคม โดยตังอยู
้ บ่ นพื ้นฐำนของปั ญหำสำธำรณสุขของประเทศ
3. โครงสร้ ำงภำควิชำรังสีวิทยำ ประกอบไปด้ วย 3 สำขำ ดังต่อไปนี ้
- สำขำวิชำรังสีวินิจฉัย
- สำขำวิชำรังสีรักษำและมะเร็ งวิทยำ
- สำขำวิชำเวชศำสตร์ นิวเคลียร์
4. คณะกรรมกำรบริ หำรภำควิชำรังสีวิทยำ
- รศ.นพ. พิพฒ
ั น์ เชี่ยววิทย์
หัวหน้ ำภำควิชำรังสีวิทยำ
- รศ.นพ. ตรงธรรม ทองดี
หัวหน้ ำสำขำวิชำรังสีวินิจฉัย
- ผศ.นพ. พิทยำ ด่ำนกุลชัย
หัวหน้ ำสำขำวิชำรังสีรักษำและมะเร็ งวิทยำ
- รศ.พญ. สุนนั ทำ เชี่ยววิทย์
หัวหน้ ำสำขำวิชำเวชศำสตร์ นิวเคลียร์
5. หมำยเลขโทรศัพท์สำคัญ
- ในวันปฐมนิเทศ แพทย์ประจำบ้ ำนทุกคนจะได้ รับกำร์ ดที่ระบุหมำยเลขโทรศัพท์สำคัญของภำควิชำรังสี
วิทยำ รวมถึงได้ รับหมำยเลขโทรศัพท์มือถือของแพทย์ประจำบ้ ำน แพทย์ประจำบ้ ำนต่อยอด แพทย์เฟล
โลว์ อำจำรย์และเจ้ ำหน้ ำที่ที่เกี่ยวข้ องกับกำรปฏิบตั ิงำนทุกฝ่ ำย

กฎระเบียบ ข้ อบังคับ ประกำศที่ควรทรำบ
แพทย์ประจำบ้ ำนต้ องรับทรำบ พึงปฏิบตั ิหรื อละเว้ น กำรปฏิบตั ิ ตำมกฎระเบียบ ข้ อบังคับและประกำศแพทย
สภำ, มหำวิทยำลัยมหิดล, คณะแพทยศำสตร์ ศิริรำชพยำบำล และภำควิชำรังสีวิทยำ คณะแพทยศำสตร์ ศิริรำชพยำบำล
ดังต่อไปนี ้
1. คำประกำศสิทธิและข้ อพึงปฎิบตั ิของผู้ป่วยโดยแพทยสภำ (เอกสำรแนบ 1)
2. ประกำศแพทยสภำที่ 11/2555 เรื่ อง เกณฑ์มำตรฐำนผู้ประกอบวิชำชีพเวชกรรม พ.ศ. 2555 (เอกสำรแนบ
2)
3. ข้ อ บัง คับมหำวิท ยำลัยมหิ ดลว่ำด้ วยจรรยำบรรณบุคลำกรและนักศึกษำมหำวิทยำลัยมหิดล และกำร
ดำเนินกำรทำงจริ ยบรรณ ฉบับ 3 พ.ศ. 2557 (เอกสำรแนบ 3)
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4. ระเบียบปฏิบตั ิคณะแพทยศำสตร์ ศิริรำชพยำบำลว่ำด้ วยวินยั และกำรกำหนดบทลงโทษทำงวินยั แก่แพทย์
ผู้รับกำรฝึ กอบรม (เอกสำรแนบ 4)
5. ประกำศคณะแพทยศำสตร์ ศิริรำชพยำบำล เรื่ องกำรแต่งกำยของแพทย์ประจำบ้ ำน (เอกสำรแนบ 5)

บทบำทของแพทย์ ประจำบ้ ำนเวชศำสตร์ นิวเคลียร์
1. แพทย์ประจำบ้ ำนควรเป็ นที่ปรึกษำที่ดีของแพทย์ประจำบ้ ำนรุ่นน้ อง นักศึกษำแพทย์ นักฟิ สกิ ส์รังสี นักรังสีเทคนิค
พยำบำล รวมถึงเจ้ ำหน้ ำที่ที่เกี่ยวข้ องกับกำรบริ กำรและกำรศึกษำ
2. แพทย์ ประจำบ้ ำนควรปฏิบัติตนให้ เหมำะสมเพื่อให้ ได้ ผลลัพธ์ กำรฝึ กอบรมที่ พึงประสงค์ ตำมหลัก สูต รกำร
ฝึ กอบรมที่รำชวิทยำลัยรังสีแพทย์กำหนด เรี ยนรู้ ระเบียบวิธีวิจยั มีจริ ยธรรม และเรี ยนรู้ อย่ำงต่อเนื่องสม่ำเสมอ
ด้ วยตนเอง
3. กำรปฏิบตั ิงำนเป็ นส่วนหนึ่งของกำรฝึ กอบรมแพทย์ประจำบ้ ำน แพทย์ประจำบ้ ำนชัน้ ปี ที่ 1 ต้ องปฏิบตั ิงำนใน
สำขำ วิชำเวชศำสตร์ นิวเคลียร์ เป็ นเวลำ 4 เดือน สำขำวิชำรังสีวินิจฉัย 6 เดือน และสำขำวิชำรังสีรักษำและมะเร็ง
วิทยำ 2 เดือน แพทย์ประจำบ้ ำนชันปี
้ ที่ 2 และ 3 แม้ จะปฏิบตั ิงำนในสำขำวิชำเวชศำสตร์ นิวเคลียร์ เป็ นหลัก แต่ก็
ต้ องมีกำรทำงำนร่ วมกันกับแพทย์ ประจำบ้ ำน แพทย์ ประจำบ้ ำนต่อยอด แพทย์ เฟลโลว์ ในสำขำวิ ชำอื่ น ใน
ภำควิชำฯ ดังนันเพื
้ ่อให้ กำรทำงำนเป็ นไปอย่ำงรำบรื่ น ภำควิชำฯจึงได้ กำหนดให้ มีกำรเลือกตังหั
้ วหน้ ำแพทย์
ประจำบ้ ำนทุกสำขำวิชำ เพื่อเป็ นตัวแทนในกำรออกแบบ วำงแผน ปรับปรุ งแผนกำรฝึ กอบรม ร่ วมดูแลสวัสดิ
ภำพของแพทย์ประจำบ้ ำนและร่วมแก้ ไขปั ญหำร่วมกันกับอำจำรย์ผ้ ดู แู ลแพทย์ประจำบ้ ำน
รำยนำมหัวหน้ ำแพทย์ประจำบ้ ำนและอำจำรย์ผ้ ดู แู ลแพทย์ประจำบ้ ำน ดังต่อไปนี ้
- สาขาวิชารั งสีวินิจฉัย
หัวหน้ ำแพทย์ประจำบ้ ำน
นพ. พิพิธ ปิ ตวุ งศ์
อำจำรย์ผ้ ดู แู ลแพทย์ประจำบ้ ำน
รศ.พญ. จิตรลัดดำ วะศินรัตน์
ผศ.พญ. สุวิมล วงศ์ลกั ษณะพิมล
- สาขาวิชารั งสีรักษาและมะเร็งวิทยา
หัวหน้ ำแพทย์ประจำบ้ ำน
หมุนเวียนทุกสำมเดือน
อำจำรย์ผ้ ดู แู ลแพทย์ประจำบ้ ำน
อ.พญ. อชิรญำ เตยะธิติ
ผศ.พญ. นันทกำนต์ อภิวโรดม
- สาขาวิชาเวชศาสตร์ นิวเคลียร์
หัวหน้ ำแพทย์ประจำบ้ ำน
นพ. ชัยวัฒน์ ศุภศิลป์
อำจำรย์ผ้ ดู แู ลแพทย์ประจำบ้ ำน
ผศ.พญ. เบญจำภำ เขียวหวำน
อ.พญ. เฉลิมรัตน์ แก้ วพุด
หำกแพทย์ประจำบ้ ำนที่ประสบปั ญหำระหว่ำงกำรฝึ กอบรม สำมำรถแจ้ ง ได้ ที่หัวหน้ ำแพทย์ประจำบ้ ำนหรื อ
อำจำรย์ผ้ ดู แู ลแพทย์ประจำบ้ ำน
4. รำยนำมแพทย์ประจำบ้ ำนเวชศำสตร์ นิวเคลียร์
แพทย์ ประจำบ้ ำน
คูม่ ือแพทย์ประจำบ้ ำนสำขำเวชศำสตร์ นิวเคลียร์

หมำยเลขโทรศัพท์
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ชันปี
้ ที่ 3
ชันปี
้ ที่ 2

นพ. ชัยวัฒน์ ศุภศิลป์
087-838-0929
พญ. ภิญญำภรณ์ อ่อนเอกสิทธิ์
089-659-5505
พญ. นันทิกำ วรรณทรัพย์ผล
085-042-7344
นพ. พิคม สิริโสภำอุษำ
084-229-0425
ชันปี
้ ที่ 1
นพ. ศิรวัฒน์ แย้ มทิม
5. รำยนำมอำจำรย์ในสำขำวิชำเวชศำสตร์ นิวเคลียร์ และช่องทำงกำรติดต่อ
อำจำรย์
ศ. คลินิก พญ. ฤดี ปลีจินดำ
ศ. คลินิก นพ. สุธี ณ สงขลำ
ศ. พญ. ภำวนำ ภูสวุ รรณ
รศ. พญ. สุนนั ทำ เชี่ยววิทย์
รศ. มลุลี ตันฑวิรุฬห์
รศ. นภมน ศรี ตงกุล
รศ. พญ. จิรำพร ศรี ประภำภรณ์
รศ. พญ. ธัญญลักษณ์ เธียรธัญญกิจ
ผศ. พญ. เบญจำภำ เขียวหวำน
อ. พจี เจำฑะเกษตริ น
อ. ธนพงษ์ ทองประพำฬ
อ. พญ. พงษ์ พชิ ำ ตู้จินดำ
อ. นพ. จักรมีเดช เศรษฐนันท์
อ. พญ. อภิชญำ คล้ ำยมนต์
อ. พญ. เฉลิมรัตน์ แก้ วพุด
อ. พญ. อจลญำ เตยะธิติ

คูม่ ือแพทย์ประจำบ้ ำนสำขำเวชศำสตร์ นิวเคลียร์

หมำยเลขโทรศัพท์
081-348-3618
081-634-9911
089-516-2303
089-503-0484
96243
96249
089-489-6449
081-690-6413
086-792-2522
081-639-5521
081-822-3804
086-733-2172
084-090-4267
086-885-2210
089-722-0149
081-666-8789

อีเมล์

pawana.pus@mahidol.ac.th
sunanta.chi@mahidol.ac.th
malulee.tun@mahidol.ac.th
napamon.sri@mahidol.ac.th
jiraporn.spp@mahidol.ac.th
stanyalu@hotmail.com
bkhiewvan@yahoo.ocm
pachee.cha@mahidol.ac.th
thonnapong.tho@mahidol.ac.th
pongpija@yahoo.com
chakmeedaj.seh@mahidol.ac.th
apich214@gmail.com
aung_med@hotmail.com
littlecreammy@gmail.com
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หลักสูตรกำรฝึ กอบรม
พันธกิจของหลักสูตร
แพทย์ที่จบกำรฝึ กอบรมเป็ นแพทย์เฉพำะทำงสำขำเวชศำสตร์ นิวเคลียร์ จำกคณะแพทยศำสตร์ ศิริรำชพยำบำล
ต้ องมีคณ
ุ สมบัติและควำมรู้ควำมสำมำรถดังนี ้
1. จัดกำรฝึ กอบรมเพื่อให้ ผ้ รู ับกำรฝึ กอบรมสำเร็ จเป็ นแพทย์เวชศำสตร์ นิวเคลียร์ ที่สำมำรถให้ กำรบริ กำร
อย่ำงเหมำะสม มีประสิทธิภำพ และใส่ใจในควำมปลอดภัยโดยยึดถือผู้ป่วยเป็ นศูนย์กลำง
2. ให้ ผ้ ูเข้ ำรั บกำรฝึ กอบรมมีเจตนำรมณ์ และเตรี ยมพร้ อมที่จะเรี ยนรู้ ตลอดชี วิต และสำมำรถพัฒนำ
วิชำชีพมุง่ สูค่ วำมเป็ นเลิศระดับสำกล
3. ส่งเสริ มผู้เข้ ำรับกำรฝึ กอบรมให้ มีกำรทำงำนวิจยั ที่ได้ มำตรฐำน มีพื ้นฐำนของกำรทำวิจยั และสำมำรถ
นำควำมรู้ที่ได้ ไปพัฒนำต่อยอดในอนำคต
4. ปลูกฝังผู้เข้ ำรับกำรฝึ กอบรมให้ มีคณ
ุ ธรรมจริ ยธรรม มีควำมเอื ้ออำทร และมีจิตสำนึกในกำรบริ กำร

ระยะเวลำในกำรฝึ กอบรม
ระยะเวลำในกำรฝึ กอบรมทังหมด
้
คือ 36 เดือน แพทย์ประจำบ้ ำนต้ องผ่ำนกำรฝึ กอบรมไม่น้อยกว่ำ 33 เดือน จึง
จะมีสทิ ธิเข้ ำรับกำรสอบเพื่อวุฒิบตั รแสดงควำมรู้ควำมชำนำญในสำขำเวชศำสตร์ นิวเคลียร์ ตำมหลักสูตรฉบับ พ.ศ. 2561

เนือ้ หำตำมหลักสูตร
1. แพทย์ประจำบ้ ำนต้ องศึกษำควำมรู้ควำมเข้ ำใจเนื ้อหำตำมข้ อกำหนดของหลักสูตร (เอกสำรแนบ 6)
2. แพทย์ประจำบ้ ำนต้ องมีประสบกำรณ์ ในเชิงปฏิบตั ิ ได้ แก่ กำรตรวจวินิจฉัยและรักษำทำงเวชศำสตร์ นิวเคลียร์
ตำมข้ อกำหนดของหลักสูตร (เอกสำรแนบ 7)
3. แพทย์ประจำบ้ ำนต้ องทำงำนวิจยั อย่ำงน้ อย 1 เรื่ องในระหว่ำงปฏิบตั ิงำน 3 ปี โดยเป็ นผู้วิจยั หลัก (เอกสำรแนบ
8)
4. แพทย์ประจำบ้ ำนต้ องศึกษำควำมรู้ทำงด้ ำนบูรณำกำร ได้ แก่
- กำรฝึ กทักษะในกำรปฏิสมั พันธ์ และกำรสื่อสำร ให้ สำมำรถสื่อสำรและสร้ ำงควำมสัมพันธ์ ที่ดีระหว่ำง
แพทย์ ผู้ร่วมงำน ผู้ป่วยและญำติ ให้ ควำมรู้ ถึงควำมปลอดภัยและสิทธิของผู้ป่วย ดูแลผู้ป่วยและญำติ
ในวำระใกล้ เสียชีวิต และบอกข่ำวร้ ำยได้
- กำรฝึ กควำมเป็ นมืออำชีพ ให้ กำรบริ บำลโดยมีผ้ ปู ่ วยเป็ นศูนย์กลำง มีควำมรับผิดชอบ ตรงต่อเวลำ
ซื่อสัตย์ มีวินยั มีจริ ยธรรมกำรแพทย์ และมีกำรเรี ยนรู้อย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต
- กำรฝึ กปฏิบตั ิงำนให้ เข้ ำกับระบบ เช่น มีควำมรู้เกี่ยวกับระบบสำธำรณสุข ระบบประกันสุขภำพ เป็ นต้ น
- กำรพัฒ นำตนเองและเรี ยนรู้ จำกกำรปฏิ บัติ เช่ น กำรดูแ ลรั ก ษำผู้ป่ วยแบบที ม สหวิช ำชี พ กำรใช้
ทรัพยำกรอย่ำงสมเหตุผล เป็ นต้ น

คูม่ ือแพทย์ประจำบ้ ำนสำขำเวชศำสตร์ นิวเคลียร์
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เนือ้ หำกำรฝึ กอบรมแยกตำมชัน้ ปี
แพทย์ประจำบ้ ำนแต่ละชันปี
้ มีขอบเขตเนื ้อหำและผลลัพธ์ ที่คำดหวังแตกต่ำงกันไป อย่ำงไรก็ตำมแพทย์ประจำ
บ้ ำนทุกชันปี
้ จะต้ องมีควำมสำมำรถขันต
้ ่ำตำมสมรรถนะหลัก 6 ด้ ำน ดังต่อไปนี ้
1. กำรดูแลรักษำผู้ป่วย (Patient Care)
2. ควำมรู้ทำงกำรแพทย์ (Medical Knowledge)
3. กำรเรี ยนรู้จำกกำรปฏิบตั ิ และกำรพัฒนำตนเอง (Practice-based Learning and Improvement)
4. ทักษะปฏิสมั พันธ์ และกำรสือ่ สำร (Interpersonal and Communication Skills)
5. ควำมเป็ นมืออำชีพ (Professionalism)
6. กำรปฏิบตั ิงำนให้ เข้ ำกับระบบ (System-based practice)
กำรฝึ กอบรมเพื่อให้ บรรลุผลลัพธ์ ของหลักสูตรจะประกอบไปด้ วยกำรเรี ยนกำรสอนภำคทฤษฎี กำรปฏิบตั ิงำน
และกิจกรรมทำงวิชำกำร เนื ้อหำกำรฝึ กอบรมสำหรับแพทย์ประจำบ้ ำนชันปี
้ ที่ 1 จะอยูใ่ นรูปแบบของรำยวิชำ ตำมหลักสูตร
ของป.บัณฑิตชันสู
้ ง สำขำวิทยำศำสตร์ กำรแพทย์คลินิก คณะแพทยศำสตร์ ศิริรำชพยำบำล (รำยละเอียดแต่ละรำยวิชำจะ
กล่ำวถึงในส่วนของกำรวัดและประเมินผล) เนือ้ หำกำรฝึ กอบรมสำหรั บแพทย์ประจำบ้ ำนชัน้ ปี ที่ 2 และ 3 ไม่นับเป็ น
รำยวิชำ
แพทย์ ประจาบ้ านชั้นปี ที่ 1
1. กำรดูแลรักษำผู้ป่วย เรี ยนรู้เกี่ยวกับเวชศำสตร์ นิวเคลียร์ ระดับพื ้นฐำน ได้ แก่
- กำรตรวจทำงเวชศำสตร์ นิวเคลียร์ ที่พบบ่อย เช่น กำรสแกนกระดูกทัว่ ตัว
- สำมำรถแปลผลกำรตรวจทำงเวชศำสตร์ นิวเคลียร์ พืน้ ฐำน (เช่น conventional nuclear medicine,
SPECT, SPECT/CT เป็ นต้ น) และสำมำรถให้ กำรวินิจฉัยหรื อวินิจฉัยแยกโรคได้ อย่ำงเหมำะสม
- กำรรักษำทำงเวชศำสตร์ นิวเคลียร์ ที่พบบ่อย ได้ แก่ กำรรักษำไทรอยด์เป็ นพิษและมะเร็ งไทรอยด์
- กำรดูแลผู้ป่วยทำงเวชศำสตร์ นิวเคลียร์ หลังกำรตรวจและรักษำ
- มีควำมรู้ควำมเข้ ำใจพื ้นฐำนทำงคอมพิวเตอร์ ที่เกี่ยวข้ อง
- กำรป้องกันอันตรำยทำงรังสีหลังกำรตรวจและรักษำระดับพื ้นฐำน
2. ควำมรู้ทำงกำรแพทย์ เรี ยนรู้เกี่ยวกับ
- วิทยำศำสตร์ กำรแพทย์พื ้นฐำนประยุกต์ (Correlated basic medical science)
- ฟิ สกิ ส์รังสี (radiation physics)
- ชีววิทยำรังสี (radiation biology)
- รังสีวินิจฉัย
- รังสีรักษำและมะเร็ งวิทยำ
- เวชศำสตร์ นิวเคลียร์
แพทย์ ประจาบ้ านชั้นปี ที่ 2 และ 3
1. กำรดูแลรักษำผู้ป่วย เรี ยนรู้เกี่ยวกับเวชศำสตร์ นิวเคลียร์ ระดับซับซ้ อน ได้ แก่
- กำรตรวจทำงเวชศำสตร์ นิวเคลียร์ ในระดับที่ซบั ซ้ อน

คูม่ ือแพทย์ประจำบ้ ำนสำขำเวชศำสตร์ นิวเคลียร์
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-

สำมำรถแปลผลกำรตรวจทำงเวชศำสตร์ นิวเคลียร์ ทกุ ชนิด (conventional nuclear medicine, SPECT,
SPECT/CT และ PET/CT scan) รวมถึงสำมำรถให้ กำรวินิจฉัยหรื อวินิจฉัยแยกโรคได้ อย่ำงเหมำะสม
- กำรรักษำอื่นๆทำงเวชศำสตร์ นิวเคลียร์ นอกเหนือจำกโรคของต่อมไทรอยด์ เช่น กำรบรรเทำอำกำรปวด
กระดูกจำกกำรแพร่ กระจำยของมะเร็ ง กำรรักษำมะเร็ งตับ มะเร็ งกลุม่ นิวโนเอ็นโดครำยน์ และมะเร็ ง
ต่อมน ้ำเหลือง
- กำรป้ อ งกั น อัน ตรำยทำงรั ง สี ใ นงำนเวชศำสตร์ นิ ว เคลี ย ร์ ทัง้ แก่ ผ้ ู ป่ วย บุ ค คลที่ เ กี่ ย วข้ อง และ
สภำพแวดล้ อม
- เลือกรับกำรศึกษำและฝึ กฝนตำมวิชำเลือกที่มี
2. ควำมรู้ทำงกำรแพทย์ เรี ยนรู้ และปฏิบตั ิงำนในสำขำวิชำเฉพำะทำงต่ำงๆของเวชศำสตร์ นิวเคลียร์
แพทย์ ประจาบ้ านทุกชั้นปี
1. กำรดูแลรั กษำผู้ป่วย แพทย์ ประจำบ้ ำนต้ องมีประสบกำรณ์ ในกำรตรวจและรักษำตำมเกณฑ์ขนต
ั ้ ่ำ ของ
หลักสูตร (เอกสำรแนบ 7)
2. ควำมรู้ทำงกำรแพทย์ แพทย์ประจำบ้ ำนต้ องเข้ ำร่วมในกิจกรรมทำงวิชำกำรของสำขำวิชำ ได้ แก่ interesting
case, imaging conference และ journal club นอกจำกนี ้ แพทย์ ป ระจ ำบ้ ำนควรได้ รั บ กำรฝึ ก อบรม
เกี่ยวกับหัตถกำร และเครื่ องมือใหม่ๆที่ใช้ ในเวชศำสตร์ นิวเคลียร์
3. กำรเรี ยนรู้จำกกำรปฏิบตั ิและกำรพัฒนำตัวเอง แพทย์ประจำบ้ ำนต้ อง
- ปฏิบตั ิงำนเพื่อสร้ ำงเสริ มประสบกำรณ์ กำรเรี ยนรู้ ในกำรดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม และสหวิชำชีพ เช่น
เข้ ำร่วมสัมมนำระหว่ำงภำควิชำ ให้ คำปรึกษำระหว่ำงภำควิชำ เป็ นต้ น
- ปฏิบตั ิงำนช่วยสอนนักศึกษำแพทย์ หรื อนักศึกษำรังสีเทคนิค (ถ้ ำมี) หรื อแพทย์ประจำบ้ ำนรุ่นหลังได้
- บันทึกข้ อมูลในเวชระเบียนผู้ป่วยได้ อย่ำงถูกต้ องสมบูรณ์
- ทำงำนวิจยั ตำมมำตรฐำนหลักสูตร (เอกสำรแนบ 8)
4. ทักษะปฏิสมั พันธ์และกำรสือ่ สำร
- ฝึ กปฏิบตั ิเพื่อเรี ยนรู้เกี่ยวกับทักษะปฏิสมั พันธ์ และกำรสือ่ สำร
- ปฏิบตั ิงำนช่วยสอนนิสติ /นักศึกษำแพทย์ นักศึกษำรังสีเทคนิค และแพทย์ประจำบ้ ำนรุ่นหลัง
- นำเสนอข้ อมูลผู้ป่วย และอภิปรำยปั ญหำในกิจกรรมวิชำกำรได้ เช่น case conference เป็ นต้ น
5. ควำมเป็ นมืออำชีพ
- เข้ ำร่วมกิจกรรมกำรให้ ควำมรู้ทำงด้ ำนบูรณำกำรทำงกำรแพทย์
- พัฒนำตนเองให้ มีเจตคติที่ดีระหว่ำงกำรปฏิบตั ิงำนดูแลผู้ป่วย
6. กำรปฏิบตั ิงำนให้ เข้ ำกับระบบ แพทย์ประจำบ้ ำนต้ องเข้ ำร่วมกิจกรรมประสบกำรณ์กำรเรี ยนรู้เกี่ยวกับระบบ
คุณภำพของโรงพยำบำล (HA) ระบบประกันสุขภำพของชำติ และระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ

คูม่ ือแพทย์ประจำบ้ ำนสำขำเวชศำสตร์ นิวเคลียร์
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กำรปฏิบัตงิ ำนแบบหมุนเวียนตำมหน่ วย (rotation) แยกตำมชัน้ ปี
กำรฝึ กอบรมใช้ กำรปฏิบตั ิงำนแบบ rotation และมีวิชำเลือกเสรี (elective) ทังภำยในและนอกสถำบั
้
นให้ แพทย์
ประจำบ้ ำนเลือกตำมควำมสนใจ แพทย์ ประจำบ้ ำนสำมำรถขอเปลี่ยน rotation ได้ เมื่อมีเหตุอนั สมควร เช่น เจ็บป่ วย
เท่ำนัน้
ทังนี
้ ้ ในระยะเวลำฝึ กอบรม 36 เดือน แพทย์ประจำบ้ ำนต้ องผ่ำนกำรปฏิบตั ิงำนในสำขำวิชำเวชศำสตร์ นิวเคลียร์
รวม 24 เดือน รังสีวินิจฉัย 6 เดือน รังสีรักษำและมะเร็ งวิทยำ 2 เดือน และวิชำเลือกเสรี รวม 4 เดือน โดยมีรำยละเอียด
ดังต่อไปนี ้

คูม่ ือแพทย์ประจำบ้ ำนสำขำเวชศำสตร์ นิวเคลียร์
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แพทย์ ประจาบ้ านชั้นปี ที่ 1
ระยะเวลำ
Rotation
รำยละเอียด
2 เดือน
ไทรอยด์คลินิก
2 เดือน
Imaging
2 เดือน
รั ง สี รั ก ษ ำ แ ล ะ ม ะ เ ร็ ง
วิทยำ*
6 เดือน
รังสีวินิจฉัย*
ปฏิบตั ิงำนในหน่วยต่ำงๆของรังสีวินิจฉัยโดยต้ องเรี ยนรู้กำรแปลผล
general radiology 2 เดือน, CT 2 เดือน, ultrasound 1 เดือน และ
MRI 1 เดือน
รำยละเอียดกำรจัดกำรเรียนรู้และปฏิบตั ิงำนในสำขำรังสีรักษำและมะเร็ งวิทยำ และสำขำวิชำรังสีวนิ ิจฉัย* (เอกสำรแนบ 9)
แพทย์ ประจาบ้ านชั้นปี ที่ 2
ระยะเวลำ
Rotation
5 เดือน
ไทรอยด์คลินิก
5 เดือน
Imaging
2 เดือน
วิชำเลือกเสรี *

รำยละเอียด

รวมถึง PET/CT และ myocardial perfusion imaging
เลือกดูงำนในภำควิชำอำยุรศำสตร์ หรื อ กุมำรเวชศำสตร์ สำขำวิชำ
ดังต่อไปนี ้ endocrinology, cardiology, hematology, neurology,
nephrology, gastroenterology หรื อ oncology
*
รำยละเอียดวิชำเลือกเสรี ในภำควิชำอำยุรศำสตร์ หรื อ กุมำรเวชศำสตร์ (เอกสำรแนบ 10)
แบบประเมินผลกำรปฏิบตั ิงำนวิชำเลือกเสรี (เอกสำรแนบ 11)

แพทย์ ประจาบ้ านชั้นปี ที่ 3
ระยะเวลำ
Rotation
5 เดือน
ไทรอยด์คลินิก
5 เดือน
Imaging
2 เดือน
วิชำเลือกเสรี

รำยละเอียด
รวมถึง PET/CT และ myocardial perfusion imaging
เลือกดูงำนหน่วย หรื อ สำขำวิชำเวชศำสตร์ นิวเคลียร์ ในสถำบันอื่นๆ

กำรวัดและประเมินผลระหว่ ำงกำรฝึ กอบรม
แพทย์ประจำบ้ ำนทุกชันปี
้ จะได้ รับกำรประเมินในมิติตำ่ งๆ 6 มิติ ดังต่อไปนี ้
- มิติที่ 1 ประเมิน clinical skill โดยอำจำรย์
- มิติที่ 2 กำรรำยงำนผลกำรสอบจัดโดยสถำบัน (ผ่ำน/ไม่ผำ่ น)
- มิติที่ 3 กำรรำยงำนประสบกำรณ์เรี ยนรู้จำกผู้ป่วย (portfolio)
- มิติที่ 4 กำรรำยงำนควำมก้ ำวหน้ ำงำนวิจยั
- มิติที่ 5 กำรร่วมกิจกรรมประชุมวิชำกำรทำงเวชศำสตร์ นิวเคลียร์
- มิติที่ 6 กำรประเมินสมรรถนะด้ ำน professionalism และ interpersonal and communication skills
โดยอำจำรย์และผู้ร่วมงำน
คูม่ ือแพทย์ประจำบ้ ำนสำขำเวชศำสตร์ นิวเคลียร์
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ทังนี
้ ้ กำรประเมินผลระหว่ำงกำรเรี ยนกำรสอน ใช้ วิธีกำรดังต่อไปนี ้
1. กำรสอบข้ อเขียนและสอบปำกเปล่ำ
2. กำรปฏิบตั ิงำน
3. กำรเข้ ำร่วมกิจกรรมทำงวิชำกำร
4. กำรใช้ แบบประเมิน “ กิจกรรมที่ให้ ควำมมัน่ ใจว่ำเป็ นผู้เชี่ยวชำญในวิชำชีพ (Entrustable Professional
Activity หรื อ EPA ” โดย EPA ที่แพทย์ประจำบ้ ำนจะต้ องแสดงให้ เห็นว่ำสำมำรถทำได้ ตำมระยะเวลำ
ที่กำหนดในระหว่ำงกำรฝึ กอบรม มี 4 กิจกรรม ได้ แก่
- EPA 1. Perform diagnostic general NM imaging
- EPA 2. Perform molecular imaging
- EPA 3. Perform radioiodine therapy for thyroid diseases
- EPA 4. Perform other radionuclide therapy
(รำยละเอียดแบบประเมิน EPA และกรอบเวลำเอกสำรแนบ 12)
5. กำรใช้ ระบบแฟ้มสะสมผลงำน (portfolio) แพทย์ ประจำบ้ ำนต้ องทำกำรบันทึกรำยกำรดังต่อ ไปนี ้
ตลอดระยะเวลำของกำรฝึ กอบรม เพื่อให้ มนั่ ใจว่ำได้ รับประสบกำรณ์กำรเรี ยนรู้ มำกพอตำมเกณฑ์ขนั ้
ต่ำที่กำหนดไว้ ในหลักสูตร (เอกสำรแนบ 13)
- บันทึกจำนวนผู้ป่วยแยกตำมประเภทของกำรตรวจและกำรรักษำ ตำมที่ได้ เรี ยนรู้ ในแต่ละ
เดือนที่ปฏิบตั ิงำนในสำขำเวชศำสตร์ นิวเคลียร์
- บันทึกกำรนำเสนอกิจกรรมทำงวิชำกำรในสำขำฯและภำควิชำฯ ได้ แก่ journal, interesting
case, topic review, seminar และ imaging conference รวมถึงบันทึกกำรเข้ ำร่ วมกิจกรรม
ทำงวิชำกำรนอกภำควิชำฯ หรื อ คณะฯ
- รำยงำนควำมคืบหน้ ำของกำรฝึ กอบรม (บันทึกสิง่ ที่ได้ เรี ยนรู้ กำรปฏิบตั ิงำน ผลกำรสอบและ
งำนวิ จัย โดยสรุ ป ) และเขี ย นแบบรำยงำนประเมิ น ตนเอง (self-refection) ส่ง อำจำรย์ ที่
ปรึกษำทุก 3 เดือน ได้ แก่ เดือนกันยำยน ธันวำคม มีนำคม และมิถนุ ำยน
รายละเอียดการประเมินสาหรั บแพทย์ ประจาบ้ านชั้นปี ที่ 1
กำรประเมินประกอบไปด้ วย กำรวัดควำมรู้ หรื อทักษะตำมหลักสูตรของป.บัณฑิตชัน้ สูง สำขำวิทยำศำสตร์
กำรแพทย์คลินิก คณะแพทยศำสตร์ ศิริรำชพยำบำล และแบบประเมิน EPA
ทังนี
้ ้ กำรวัดควำมรู้หรื อทักษะตำมหลักสูตรของป.บัณฑิตชันสู
้ งฯ ประกอบด้ วย 3 รำยวิชำดังนี ้
1. ศรรส 531 ควำมรู้พนื ้ ฐำนทำงเวชศำสตร์ นิวเคลียร์
จำนวนหน่วยกิต 2 (2-0-4) หน่วยกิต (บรรยำย-ปฏิบตั ิ-ศึกษำด้ วยตนเอง)
จุดมุ่งหมำยรำยวิชำ คือ เมื่อสิ ้นสุดกำรเรี ยนกำรสอนและกำรศึกษำด้ วยตนเองเพิ่มเติมแล้ ว แพทย์
ประจำบ้ ำนสำมำรถอธิบำย
- ควำมรู้ พืน้ ฐำนทำงเวชศำสตร์ นิวเคลียร์ ที่เกี่ ยวข้ องกับควำมรู้ ทำงฟิ สิกส์ เคมี ชี วเคมี และ
ชีววิทยำ รวมถึงกำรป้องกันอันตรำยจำกรังสีทงของผู
ั้
้ ป่วย บุคลำกร และสิง่ แวดล้ อ ม
คูม่ ือแพทย์ประจำบ้ ำนสำขำเวชศำสตร์ นิวเคลียร์
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-

ควำมรู้พื ้นฐำนทำงคอมพิวเตอร์ ที่เกี่ยวข้ องกับงำนทำงเวชศำสตร์ นิวเคลียร์
ควำมรู้พื ้นฐำนในกำรแปลผลกำรตรวจทำงเวชศำสตร์ นิวเคลียร์ ได้ แก่ conventional nuclear
medicine, SPECT, SPECT/CT, PET/CT และ radionuclide non-imaging studies และมี
พื ้นฐำนในกำรวินิจฉัยหรื อวินิจฉัยแยกโรคอย่ำงเหมำะสม
- ควำมรู้ พื ้นฐำนในกำรรักษำผู้ป่วยด้ วยวิทยำกำรทำงเวชศำสตร์ นิวเคลียร์ เช่น กำรรักษำโรค
ไทรอยด์เป็ นพิษและมะเร็ งไทรอยด์
- หลักกำรเลือกวิธีกำรตรวจและรักษำทำงเวชศำสตร์ นิวเคลียร์ ที่เหมำะสมกับโรคและสภำวะ
ของผู้ป่วย
กำรวัดผลและประเมินผลสัมฤทธิ์ในกำรเรี ยน
- คะแนนจำกกำรสอบข้ อเขียน คิดเป็ นร้ อยละ 60
- คะแนนจำกกำรเข้ ำร่ วมกิจกรรมทำงวิช ำกำรของสำขำฯไม่น้อยกว่ำร้ อยละ 80 ของกิจกรรม
ทังหมด
้
คิดเป็ นร้ อยละ 40
ผลกำรประเมินจะตัดเกรดเป็ น A, B+, B, C+, C, D+, D ,F โดย เกรดเฉลีย่ > B จึงจะถือว่ำสอบผ่ำน
2. ศรรส 532 ทักษะทำงคลินิกพืน้ ฐำนทำงเวชศำสตร์ นิวเคลียร์
จำนวนหน่วยกิต 3 (1-4-4) หน่วยกิต (บรรยำย-ปฏิบตั ิ-ศึกษำด้ วยตนเอง)
จุดมุง่ หมำยรำยวิชำ คือ เมื่อสิ ้นสุดกำรเรี ยนกำรสอนแล้ ว แพทย์ประจำบ้ ำนสำมำรถ
- แปลผลกำรตรวจทำงเวชศำสตร์ นิวเคลียร์ ได้ แก่ conventional nuclear medicine, SPECT,
SPECT/CT, PET/CT และ radionuclide non-imaging studies รวมทั ง้ สำมำรถให้ กำร
วินิจฉัยหรื อวินิจฉัยแยกโรคได้ อย่ำงเหมำะสม
- รักษำผู้ป่วยด้ วยวิทยำกำรทำงเวชศำสตร์ นิวเคลียร์ เช่น กำรรักษำไทรอยด์เป็ นพิษและมะเร็ ง
ไทรอยด์
- ให้ คำปรึ กษำ และเลือกวิธีกำรตรวจและรักษำทำงเวชศำสตร์ นิวเคลียร์ ได้ อย่ำงเหมำะสมกับ
โรคและสภำวะของผู้ป่วย
- ป้องกันอันตรำยจำกรังสีสำหรับ ผู้ป่วย ญำติ บุคลำกรและสภำพแวดล้ อม
กำรวัดผลและประเมินผลสัมฤทธิ์ในกำรเรี ยน
- คะแนนจำกกำรสอบปำกเปล่ำ คิดเป็ นร้ อยละ 40
- คะแนนจำกกำรปฏิบตั ิงำน คิดเป็ นร้ อยละ 40
- คะแนนนำเสนอและรำยงำนผู้ป่วยที่นำ่ สนใจ 1 รำยหรื อนำเสนอ journal คิดเป็ นร้ อยละ 20
ผลกำรประเมินจะตัดเกรดเป็ น A, B+, B, C+, C, D+, D ,F โดย เกรดเฉลีย่ > B จึงจะถือว่ำสอบผ่ำน
3. ศรรส 533 ทักษะทำงคลินิกทำงเวชศำสตร์ นิวเคลียร์
จำนวนหน่วยกิต 1 (0-2-1) หน่วยกิต (บรรยำย-ปฏิบตั ิ-ศึกษำด้ วยตนเอง)
จุดมุง่ หมำยของรำยวิชำ คือ เมื่อสิ ้นสุดกำรเรี ยนกำรสอนแล้ ว แพทย์ประจำบ้ ำนสำมำรถ

คูม่ ือแพทย์ประจำบ้ ำนสำขำเวชศำสตร์ นิวเคลียร์
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-

แปลผลกำรตรวจทำงเวชศำสตร์ นิวเคลียร์ ได้ แก่ conventional nuclear medicine, SPECT,
SPECT/CT, PET/CT และ radionuclide non-imaging studies รวมทั ง้ สำมำรถให้ กำร
วินิจฉัยหรื อวินิจฉัยแยกโรคได้ อย่ำงเหมำะสม
- รักษำผู้ป่วยด้ วยวิทยำกำรทำงด้ ำนเวชศำสตร์ นิวเคลียร์ เช่น กำรรักษำโรคไทรอยด์เป็ นพิษ
และมะเร็ งไทรอยด์ได้ ถกู ต้ องเหมำะสม
- ให้ คำปรึ กษำ และเลือกวิธีกำรตรวจและรักษำทำงเวชศำสตร์ นิวเคลียร์ ได้ อย่ำงเหมำะสมกับ
โรคและสภำวะของผู้ป่วย
- ปฏิบตั ิด้ำนกำรป้องกันอันตรำยจำกรังสีทงของบุ
ั้
คลำกรและผู้ป่วยได้ ถกู ต้ องเหมำะสม
กำรวัดผลและประเมินผลสัมฤทธิ์ในกำรเรี ยน
- คะแนนจำกกำรปฏิบตั ิงำน (competency base) คิดเป็ นร้ อยละ 100
ผลกำรประเมินจะตัดเกรดเป็ น A, B+, B, C+, C, D+, D ,F โดย เกรดเฉลีย่ > B จึงจะถือว่ำสอบผ่ำน
สำหรับกำรประเมิน EPA แพทย์ประจำบ้ ำนชันปี
้ ที่ 1 ต้ องได้ รับกำรประเมินศักยภำพตำมเกณฑ์ ดังต่อไปนี ้
EPA
รำยละเอียด
ระดับศักยภำพที่ต้องผ่ ำน
1
Perform diagnostic general NM
2
2
Perform molecular imaging
2
3
Perform radioiodine therapy
2
4
Perform other radionuclide therapy
ยังไม่ต้องประเมิน
ระดับ 2 คือ สำมำรถปฏิบตั ิงำนได้ ภำยใต้ กำรชี ้แนะของอำจำรย์
รายละเอียดการประเมินสาหรั บแพทย์ ประจาบ้ านชั้นปี ที่ 2
แพทย์ประจำบ้ ำนชันปี
้ ที่ 2 ปฏิบตั ิงำนในสำขำเวชศำสตร์ นิวเคลียร์ เป็ นเวลำ 10 เดือน และศึกษำดูงำนที่ภำควิชำ
อำยุรศำสตร์ หรื อกุมำรเวชศำสตร์ เป็ นเวลำ 2 เดือน
กำรวัดผลและประเมินผลสัมฤทธิ์ในกำรเรี ยน
1. คะแนนสอบข้ อเขียนและสอบปำกเปล่ำปลำยปี กำรศึกษำ คิดเป็ นร้ อยละ 30
2. คะแนนกำรปฏิบตั ิงำน (competency base) โดยใช้ แบบประเมิน 360 องศำ (เอกสำรแนบ 14) คิดเป็ น
ร้ อยละ 50
3. คะแนนกำรเข้ ำร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่ำร้ อยละ 80 ของกิจกรรมทังหมด
้
คิดเป็ นร้ อยละ 20
4. กำรประเมิน EPA แพทย์ประจำบ้ ำนชันปี
้ ที่ 2 ต้ องได้ รับกำรประเมินศักยภำพตำมเกณฑ์ ดังต่อไปนี ้
EPA
1
2

รำยละเอียด
Perform diagnostic general NM
Perform molecular imaging

คูม่ ือแพทย์ประจำบ้ ำนสำขำเวชศำสตร์ นิวเคลียร์
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4
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3
4

Perform radioiodine therapy
4
Perform other radionuclide therapy
3
ระดับ 3 คือ สำมำรถปฏิบตั ิงำนได้ โดยมีอำจำรย์ให้ ควำมช่วยเหลือเมื่อต้ องกำร
ระดับ 4 คือ สำมำรถปฏิบตั ิงำนได้ ด้วยตัวเอง

รายละเอียดการประเมินสาหรั บแพทย์ ประจาบ้ านชั้นปี ที่ 3
แพทย์ ป ระจ ำบ้ ำ นชัน้ ปี ที่ 3 ปฏิ บัติ ง ำนในสำขำเวชศำสตร์ นิ ว เคลี ย ร์ เ ป็ น เวลำ 10 เดื อ น และศึ ก ษำดูง ำน
โรงพยำบำลอื่นเป็ นเวลำ 2 เดือน
กำรวัดผลและประเมินผลสัมฤทธิ์ในกำรเรี ยน
1. คะแนนสอบข้ อเขียนและสอบปำกเปล่ำปลำยปี กำรศึกษำ คิดเป็ นร้ อยละ 30
2. คะแนนกำรปฏิบตั ิงำน (competency base) โดยใช้ แบบประเมิน 360 องศำ คิดเป็ นร้ อยละ 50
3. คะแนนกำรเข้ ำร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่ำร้ อยละ 80 ของกิจกรรมทังหมด
้
คิดเป็ นร้ อยละ 20
4. กำรประเมิน EPA แพทย์ประจำบ้ ำนชันปี
้ ที่ ต้ องได้ รับกำรประเมินศักยภำพตำมเกณฑ์ ดังต่อไปนี ้
EPA
รำยละเอียด
ระดับศักยภำพที่ต้องผ่ ำน
1
Perform diagnostic general NM
5
2
Perform molecular imaging
5
3
Perform radioiodine therapy
5
4
Perform other radionuclide therapy
5
ระดับ 5 คือ สำมำรถปฏิบตั ิงำนได้ ด้วยตัวเอง และควบคุมผู้ที่มีประสบกำรณ์น้อยกว่ำ

กำรวัดและประเมินผลเพื่อวุฒบิ ัตร
1. แนวทำงและเงื่อนไขกำรสมัครสอบและสอบเพื่อวุฒิบตั รสำขำเวชศำสตร์ นิวเคลียร์ ดังต่อไปนี ้
- วิชาบังคับ
แพทย์ ป ระจ ำบ้ ำ นที่ จ ะสอบวุฒิ บัต ร (เรี ย กว่ำ ผู้สมัค ร) ต้ อ งสอบผ่ำ นหลัก สูต รวิ ช ำ medical radiation
physics และ radiation biology ของรั งสีวิทยำสมำคมแห่งประเทศไทย และสอบผ่ำนประกำศนี ย บัต ร
บัณฑิตชันสู
้ งทำงวิทยำศำสตร์ กำรแพทย์ ขณะเป็ นแพทย์ประจำบ้ ำนชันปี
้ ที่ 1 ในกรณีที่ไม่ผ่ำนเกณฑ์ ต้ องมี
กำรสอบแก้ ตวั ก่อนกำรสมัครสอบวุฒิบตั ร
- งานวิจัย
1. ผู้สมัครต้ องส่งผลงำนวิจยั 1 เรื่ องให้ คณะอนุกรรมกำรฯพิจำรณำก่อนกำรสอบป้องกันวิทยำนิพนธ์*
ภำยในต้ นเดือนกุมภำพันธ์ของปี ที่จะสอบวุฒิบตั ร โดยงำนวิจยั ดังกล่ำวต้ องผ่ำนกำร
- นำเสนอโครงร่ำงงำนวิจยั ในเดือนมีนำคมของกำรฝึ กอบรมในชันปี
้ ที่ 1
- นำเสนอในรูปแบบ oral presentation ในกำรประชุมวิชำกำรประจำปี สมำคมเวชศำสตร์
นิวเคลียร์ แห่งประเทศไทยในปี ที่จะสอบวุฒิบตั ร
2. กำหนดกำรสอบวิทยำนิพนธ์ภำยในสัปดำห์ที่ 1 ของเดือนมีนำคม
คูม่ ือแพทย์ประจำบ้ ำนสำขำเวชศำสตร์ นิวเคลียร์
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3. หำกคณะอนุกรรมกำรฯมีมติ ให้ แก้ ไขงำนวิจัย ผู้สมัครต้ องดำเนินกำรแก้ ไขให้ เสร็ จและส่งร่ ำง
วิทยำนิพนธ์ที่แก้ ไขเรี ยบร้ อยแล้ วให้ คณะอนุกรรมกำรฯพิจำรณำใหม่ภำยใน 3 สัปดำห์
4. ผู้สมัครไม่มีสิทธิ์ เข้ ำสอบเพื่อวุฒิบตั ร หำกคณะอนุกรรมกำรฯมีมติว่ำผลงำนวิจยั นันไม่
้ ผ่ำนกำร
รับรองของอนุกรรมกำรฯ
5. มติคณะอนุกรรมกำรฯ หมำยถึง อย่ำงน้ อย 3 ใน 4 ของคณะอนุกรรมกำรฯทังหมด
้
*
รำยละเอียดเกี่ยวกับกำรจัดทำวิทยำนิพนธ์ในเอกสำรแนบ 15
- หลักฐานการฝึ กอบรม
ในวันสอบข้ อเขียนต้ องส่งหลักฐำนกำรฝึ กอบรมที่มีลำยเซ็นรับรองของอำจำรย์ในสถำบันฝึ กอบรม โดยมี
รำยละเอียดตำมเกณฑ์ของหลักสูตร คือ
1. จำนวนหัตถกำร (เอกสำรแนบ 7)
2. จำนวน journal club
20 เรื่ อง / 3 ปี
3. จำนวน interesting case/case study
8 เรื่ อง / 3 ปี
4. จำนวน literature review/seminar
2 เรื่ อง / 3 ปี
- การสอบข้ อเขียน
กำรสอบเป็ นไปตำมเกณฑ์ของรำชวิทยำลัยฯ ถ้ ำสอบไม่ผำ่ น กำรขอสอบแก้ ตวั ให้ เป็ นไปตำมข้ อกำหนดของ
รำชวิทยำลัยรังสีแพทย์
- การสอบปากเปล่ า
ใช้ เวลำสอบ 30 นำที ต่ออนุกรรมกำร 1 ท่ำน เกณฑ์ตดั สินร้ อยละ 60 โดยต้ องสอบกับอนุกรรมกำรทุกท่ำน
ถ้ ำสอบไม่ผำ่ น กำรขอสอบแก้ ตวั ให้ เป็ นไปตำมข้ อกำหนดของรำชวิทยำลัยรังสีแพทย์
2. คุณสมบัติผ้ มู ีสทิ ธิ์เข้ ำสอบ
- ผ่ำนกำรฝึ กอบรมครบตำมหลักสูตร ไม่น้อยกว่ำ 33 เดือน จำกระยะเวลำกำรฝึ กอบรมทังหมด
้
36 เดือน
- สถำบันฝึ กอบรมเห็นสมควรให้ เข้ ำสอบ
3. เอกสำรประกอบ
- เอกสำรรับรองประสบกำรณ์ภำคปฏิบตั ิจำกสถำบันฝึ กอบรมตำมที่กำหนด
- บทควำมงำนวิจยั และใบรับรองจำกคณะกรรมกำรจริ ยธรรมกำรวิจยั ในมนุษย์
- เอกสำรรับรองกำรปฏิบตั ิงำนตำมแฟ้มสะสมผลงำน
4. วิธีกำรประเมิน ประกอบด้ วย
- การประเมินผลงานวิจัย ผู้สมัครไม่มีสทิ ธิ์เข้ ำสอบข้ อเขียนและปำกเปล่ำ หำกคณะอนุกรรมกำรฯมีมติว่ำ
ผลงำนวิจยั นันไม่
้ ผำ่ นกำรรับรองของอนุกรรมกำรฯ (มติคณะอนุกรรมกำรฯ หมำยถึง อย่ำงน้ อย 3 ใน 4 ของ
คณะอนุกรรมกำรฯทังหมด)
้
- การประเมินภาคปฏิบัติ คือกำรประเมินผลกำรปฏิบตั ิงำนจำกสถำบัน ฝึ กอบรม เช่น แฟ้มสะสมผลงำน
(portfolio) ผู้สมัครไม่มีสทิ ธิ์เข้ ำสอบข้ อเขียนและปำกเปล่ำ ถ้ ำคณะอนุกรรมกำรฯมีมติวำ่ ผลกำรปฏิบตั ิงำน
จำกสถำบันฝึ กอบรมไม่ผำ่ นตำมเกณฑ์
- การสอบข้ อเขียน ต้ องผ่ำนเกณฑ์ไม่น้อยกว่ำร้ อยละ 60
- การสอบปากเปล่ า ต้ องผ่ำนเกณฑ์ไม่น้อยกว่ำร้ อยละ 60

คูม่ ือแพทย์ประจำบ้ ำนสำขำเวชศำสตร์ นิวเคลียร์
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กิจกรรมทำงวิชำกำร
ตำรำงกิจกรรมทำงวิชำกำรของสำขำวิชำฯ
วัน/เวลำ
จันทร์

8.00 – 9.00
Journal club/ topic review/
interesting case
(สัปดำห์ที่ 2-4)
อำคำรศูนย์โรคหัวใจ ชัน้ 13

9.00 – 12.00 12.00 – 13.00
ปฏิบตั ิงำนใน
สำขำฯ

อังคำร

1) Imaging conference
(อังคำรสัปดำห์ที่ 4)
อำคำรศูนย์โรคหัวใจ ชัน้ 10
2) Journal club/ topic review/
interesting case
(สัปดำห์ที่ 2-4)
อำคำรศูนย์โรคหัวใจ ชัน้ 13
3) Topic review in nuclear medicine
(สัปดำห์สดุ ท้ ำย)
อำคำรศูนย์โรคหัวใจ ชัน้ 13
NM lecture (R1)
อำคำรศูนย์โรคหัวใจฯ ชัน้ 13
ห้ องประชุมร่มไทร สุวรรณิก

ปฏิบตั ิงำนใน
สำขำฯ

พุธ

พฤหัสบดี In vitro thyroid function test
(สัปดำห์ที่ 3 เวลำ 8.00 - 9.00 น.)
Introduction to radiopharmaceuticals
(สัปดำห์ที่ 3 เวลำ 9.00 - 10.00 น.)
ศุกร์

Interdepartmental conference**
ตึกอัษฎำงค์ ชัน้ 4
ห้ องประชุมวีกิจ วีรำนุวตั ิ

ปฏิบตั ิงำนใน
สำขำฯ

ปฏิบตั ิงำนใน
สำขำฯ

ปฏิบตั ิงำนใน
สำขำฯ

กิจกรรม
สุนทรียสนทนำ
(สัปดำห์ที่ 3)

13.00 – 16.00
ปฏิบตั ิงำนในสำขำฯ
1) Introduction to nuclear medicine and
radiotracer injection
(วันที่ 1 ของเดือน เวลำ 13.00-14.00 น.)
อำคำรศูนย์โรคหัวใจ ชัน้ 10 หรือ 13
2) Hospital radiopharmacy
(วันที่ 1 ของทุกเดือน เวลำ 14.00-14.30 น.)
อำคำรศูนย์โรคหัวใจ ชัน้ 11
ปฏิบตั ิงำนในสำขำฯ
1) Radiation protection
(อังคำรแรกของเดือน เวลำ 13.30-14.30 น.)
อำคำรศูนย์โรคหัวใจ ชัน้ 10 หรือ 13
2) Peer review: Thyroid clinic
เวลำ 13.30-14.30 น.
อำคำรศูนย์โรคหัวใจชัน้ 11

ปฏิบตั ิงำนในสำขำฯ
1) Imaging system in NM
(วันที่ 2 หรือ 3 ของเดือน เวลำ 13.30-14.30 น.)
อำคำรศูนย์โรคหัวใจ ชัน้ 10 หรือ 13
2) Lecture: Basic sciences (R1)**
เวลำ 15.00 - 17.00 น.
ปฏิบตั ิงำนในสำขำฯ
Seminar*
(เวลำ 14.30 – 16.00 น.)
อำคำรศูนย์โรคหัวใจฯ ชัน้ 13 หรือ ห้ องประชุม
พิณพำทย์พิทยำเภท
ปฏิบตั ิงำนในสำขำฯ
Lecture - Medical radiation physics and
Radiation biology (R1)***
(เวลำ 13.00 – 16.00 น.)

หมำยเหตุ:
R1 – แพทย์ประจำบ้ ำนชันปี
้ ที่ 1, * กิจกรรมร่วมภำควิชำรังสีวิทยำ, ** กิจกรรมร่วมโรงพยำบำลหรือสหภำควิชำ, *** กิจกรรมร่วมสหสถำบัน
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รำยละเอียดกิจกรรมทำงวิชำกำร
กิจกรรมวิชำกำรของสำขำวิชำฯ แบ่งเป็ น 3 ประเภทได้ แก่
1. กำรนำเสนอทำงวิชำกำรของแพทย์ประจำบ้ ำน ภำยใต้ กำรดูแลและให้ คำแนะนำของอำจำรย์ ในสำขำวิชำฯ
2. กำรเรี ยนกำรสอนภำคทฤษฎีโดยอำจำรย์ในสำขำวิชำฯ
3. กิจกรรมร่วมของภำควิชำ สหภำควิชำ หรื อสหสถำบัน
การนาเสนอทางวิชาการของแพทย์ ประจาบ้ าน (เอกสารแนบ 16)
1. กำรนำเสนอวำรสำรทำงวิชำกำร (journal club)
- จัดในวันจันทร์ และอังคำรสัปดำห์ที่ 2 - 4 ของเดือน เวลำ 8.00 – 9.00 น.
- แพทย์ ป ระจ ำบ้ ำ นชัน้ ปี ที่ 1 ควรน ำเสนอจุ ด ประสงค์ ข องกำรวิ จัย , ระเบี ย บวิ ธี วิ จัย , ผลกำรวิ จัย และ
discussion ของ journal ได้ อย่ำงถูกต้ อง
- แพทย์ประจำบ้ ำนชันปี
้ ที่ 2 หรื อ 3 ควรเป็ นที่ปรึ กษำของแพทย์ประจำบ้ ำนชันปี
้ ที่ 1 ในกำรคัดเลือก journal
มำนำเสนอ สำมำรถวิจำรณ์ journal (critical appraisal) และสำมำรถสรุปใจควำมสำคัญของ journal ได้
- Journal ควรนำมำจำกวำรสำรวิชำกำรภำษำอังกฤษที่ มีควำมน่ำเชื่อถือ มีระเบียบวิธีวิจยั ถูกต้ องเหมำะสม
และมีผลกำรวิจยั ที่ทนั สมัยหรื อน่ำสนใจ แพทย์ประจำบ้ ำนสำมำรถตรวจสอบรำยชื่อวำรสำรวิชำกำรและ
เว็บไซต์แนะนำได้ ในเอกสำรแนบ 17
- ในกำรนำเสนอต้ องเหลือเวลำให้ ซกั ถำม วิเครำะห์ สรุปผล และอำจำรย์ที่ปรึกษำให้ ควำมเห็นเพิ่มเติม
2. กำรนำเสนอกำรทบทวนหัวข้ อทำงวิชำกำร (topic review)
- จัดในวันจันทร์ และอังคำรสัปดำห์ที่ 2 - 4 ของเดือน เวลำ 8.00 - 9.00 น.
- นำเสนอโดยแพทย์ประจำบ้ ำนเวชศำสตร์ นิวเคลียร์ ชนปี
ั ้ ที่ 2 และ 3
- แพทย์ประจำบ้ ำนควรเลือกหัวข้ อที่น่ำสนใจ ทบทวนเนื ้อหำที่เกี่ยวข้ อง และนำมำปรึ กษำอำจำรย์ ลว่ งหน้ ำ
อย่ำงน้ อย 1 สัปดำห์ก่อนนำเสนอ
3. กำรนำเสนอ interesting case
- จัดในวันจันทร์ และอังคำรสัปดำห์ที่ 2 - 4 ของเดือน เวลำ 8.00 - 9.00 น.
- Case ที่เลือกมำนำเสนอควรมีควำมน่ำสนใจในแง่ของกำรวินิจฉัยหรื อรักษำด้ วยเทคนิคทำงเวชศำสตร์
นิวเคลียร์
- แพทย์ประจำบ้ ำนชันปี
้ ที่ 1 เป็ นผู้นำเสนอ โดยมีแพทย์ประจำบ้ ำนชันปี
้ ที่ 2 หรื อ 3 เป็ นที่ปรึกษำในกำรเลือก
case รวมถึงให้ คำแนะนำเกี่ยวกับกำรนำเสนอและอภิปรำย
- แพทย์ประจำบ้ ำนควรนำ case มำปรึกษำอำจำรย์ลว่ งหน้ ำอย่ำงน้ อย 2 สัปดำห์ก่อนนำเสนอ
- แพทย์ประจำบ้ ำนชันปี
้ ที่ 1 สำขำวิชำเวชศำสตร์ นิวเคลียร์ และสำขำรังสีรักษำและมะเร็ งวิทยำ ต้ องนำเสนอ
case และจัดทำรำยงำนเป็ นรู ปเล่มพร้ อมซีดี นำส่งที่คณ
ุ ศิริลกั ษณ์ สำนักงำนกำรศึกษำสำขำวิชำฯ อำคำร
ศูนย์โรคหัวใจชัน้ 13 ภำยในวันที่ 31 มีนำคม (รู ปแบบและข้ อแนะนำในกำรเขียนรำยงำนตำมเอกสำรแนบ
18)
4. Imaging conference
- จัดในอังคำรสัปดำห์ที่ 4 ของเดือน เวลำ 8.00 – 9.00 น.
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-

จุดประสงค์ของ Imaging conference คือ ให้ แพทย์ประจำบ้ ำนทุกชัน้ ปี ได้ ฝึก กำรแปลผลกำรตรวจต่ำงๆ
ทำงเวชศำสตร์ นิวเคลียร์ พร้ อมกับอภิปรำยเนื ้อหำที่เกี่ยวข้ องกับกำรตรวจ แพทย์ประจำบ้ ำนชันปี
้ ที่ 2 หรื อ 3
ควรแสดงควำมคิดเห็นเพิ่มเติมจำกแพทย์ประจำบ้ ำนชันปี
้ ที่ 1 ได้ ก่อนที่อำจำรย์จะสรุ ปประเด็นสำคัญเป็ น
ลำดับสุดท้ ำย
- แพทย์ประจำบ้ ำนชันปี
้ ที่ 2 และ 3 เป็ นผู้จดั หำ case ที่นำ่ สนใจสำหรับ imaging conference และควรนำมำ
ปรึกษำอำจำรย์ลว่ งหน้ ำอย่ำงน้ อย 2 สัปดำห์
5. Peer review
- จัดทุกวันอังคำร เวลำ 13.30 – 14.30 น.
- เป็ นกำรนำเสนอแผนกำรรักษำผู้ป่วยมะเร็ งไทรอยด์ด้วยไอโอดีนรังสีและกำรใช้ สำรเภสัชรังสี I-131 MIBG
ในกำรรักษำ neuroblastoma และ pheochromocytoma โดยมีอำจำรย์แพทย์อย่ำงน้ อย 2 ท่ำนเข้ ำประชุม
- แพทย์ประจำบ้ ำนควรจัดเตรี ยมประวัติกำรรักษำ และนำเสนอแนวทำงกำรรักษำทำงเวชศำสตร์ นิวเคลียร์
เพื่อขอควำมเห็นจำกอำจำรย์แพทย์ทเี่ ข้ ำร่วมใน Peer review
การเรียนการสอนภาคทฤษฎีโดยอาจารย์ ในสาขาวิชาฯ
1. Lecture
- จัดทุกวันพุธเวลำ 8.00 - 9.00 น.
- เป็ นกำรเรี ยนกำรสอนสำหรับแพทย์ประจำบ้ ำนรังสีวิทยำชันปี
้ ที่ 1 เกี่ยวกับควำมรู้ด้ำนกำรตรวจวินิจฉัยและ
รักษำโรคทำงเวชศำสตร์ นิวเคลียร์
- ตำรำงเรี ยน lecture ปี กำรศึกษำ 2561 (เอกสำรแนบ 19)
2. Introduction to nuclear medicine
- จัดขึ ้นในวันที่ 1 ของแต่ละเดือน เวลำ 13.00 – 14.00 น.
- เป็ นกำรเรี ยนกำรสอนสำหรับแพทย์ประจำบ้ ำนรังสีวิทยำชันปี
้ ที่ 1 ทีข่ ึ ้นปฏิบตั ิงำนในสำขำวิชำฯ เพื่อทบทวน
ควำมรู้ทำงเวชศำสตร์ นิวเคลียร์
3. Hospital radiopharmacy
- จัดขึ ้นในวันที่ 1 ของแต่ละเดือน เวลำ 14.00 – 14.30 น.
- เป็ นกำรเรี ยนกำรสอนสำหรับแพทย์ประจำบ้ ำนรังสีวิทยำชัน้ ปี ที่ 1 ที่ขึ ้นปฏิบตั ิงำนในสำขำวิชำฯ เกี่ยวกับ
กำรเตรี ยมและกำรบริ หำรสำรเภสัชรังสี
4. Imaging system in nuclear medicine
- จัดขึ ้นในวันที่ 2 หรื อ 3 ของกำรขึ ้นปฏิบตั ิงำนแต่ละเดือน เวลำ 13.30 – 14.30 น.
- เป็ นกำรเรี ยนกำรสอนสำหรับแพทย์ประจำบ้ ำนชันปี
้ ที่ 1 ที่ขึ ้นปฏิบตั ิงำนในสำขำวิชำฯ เกี่ยวกับเครื่ องมือ
และโปรแกรมทีใ่ ช้ ทำงเวชศำสตร์ นิวเคลียร์
5. Radiation protection
- จัดขึ ้นในวันอังคำรสัปดำห์ที่ 1 ของแต่ละเดือน เวลำ 13.30 – 14.30 น.
- เป็ นกำรเรี ยนกำรสอนสำหรับแพทย์ประจำบ้ ำนชันปี
้ ที่ 1 ที่ขึ ้นปฏิบตั ิงำนในสำขำวิชำฯ เกี่ยวกับกำรหลักกำร
ป้องกันอันตรำยทำงรังสีและกำรบริ หำรไอโอดีนรังสีแก่ผ้ ปู ่ วยมะเร็ งไทรอยด์ที่เข้ ำรับกำรรักษำในโรงพยำบำล
ที่หอผู้ป่วย 72 ปี ชนั ้ 9
คูม่ ือแพทย์ประจำบ้ ำนสำขำเวชศำสตร์ นิวเคลียร์
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6. Introduction to radiopharmaceuticals และ in vitro thyroid function tests
- จัดในวันพฤหัสบดีที่ 3 ของเดือน เวลำ 8.00 – 10.00 น.
- เป็ นกำรเรี ยนกำรสอนสำหรับแพทย์ประจำบ้ ำนชันปี
้ ที่ 1 ที่ขึ ้นปฏิบตั ิงำนในสำขำวิชำฯเกี่ยวกับสำรเภสัชรังสี
และกำรศึกษำดูงำนกำรตรวจ thyroid function test ในห้ องปฏิบตั ิกำร
กิจกรรมร่ วมของภาควิชา สหภาควิชา หรือสหสถาบัน
1. Seminar
- จัดขึ ้นทุกวันพฤหัสบดี เวลำ 14.30 – 16.00 น.
- เป็ นกิจกรรมร่ วมของภำควิชำสำหรับแพทย์ ประจำบ้ ำนภำควิชำรังสีวิทยำ ทุกสำขำ ทุกชัน้ ปี โดยแพทย์
ประจำบ้ ำนนำเสนอหัวข้ อทำงวิชำกำรที่นำ่ สนใจ หรื อเกี่ยวข้ องกับวิทยำนิพนธ์
- แพทย์ ประจำบ้ ำนสำขำเวชศำสตร์ นิวเคลียร์ ต้องนำเสนอ seminar ในหัวข้ อที่เกี่ ยวกับวิท ยำนิพนธ์ ของ
ตนเอง 1 ครัง้ /ปี กำรศึกษำ ภำยใต้ คำแนะนำของอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์
2. รำยวิชำสำหรับหลักสูตรประกำศนียบัตรชัน้ สูง
- จัดขึ ้นทุกวันพุธเวลำ 15.00 – 17.00 น.
- เป็ นกิจกรรมร่วมสหภำควิชำ
- แพทย์ประจำบ้ ำนชันปี
้ ที่ 1 ทุกคนต้ องเข้ ำเรี ยนรำยวิชำแกนของหลักสูตรฯ จำนวน 5 รำยวิชำ (ตำรำงเรี ยน
และวันสอบเบื ้องต้ น เอกสำรแนบ 20)
- รำยละเอียดรำยวิชำ (วัตถุประสงค์ กำรเรี ยนรู้ รู ปแบบกำรเรี ยนกำรสอน เกณฑ์ กำรวัด และประเมินผล
เอกสำรประกอบกำรเรี ยน และประกำศแก้ ไขตำรำงเรี ยนหรื อตำรำงสอบ) ตรวจสอบจำกเว็บไซต์กำรศึกษำ
หลังปริ ญญำ http://www.sirirajgrad.com/gradmd/ หรื อคูม่ ือแพทย์ประจำบ้ ำนของคณะฯ
3. Interdepartmental conference
- จัดในวันศุกร์ 8.00 – 9.00 น. เดือนละ 2 ครัง้
- เป็ นกิ จกรรมร่ วมสหภำควิชำเพื่อเสริ มควำมรู้ เกี่ ยวกับควำมก้ ำวหน้ ำทำงกำรแพทย์ ในสำขำต่ำงๆ เป็ น
กิจกรรมสำหรับอำจำรย์แพทย์ แพทย์ประจำบ้ ำนทุกสำขำวิชำ นักศึกษำแพทย์และผู้สนใจ
- Interdepartmental conference ที่มีหวั ข้ อเกี่ยวข้ องกับควำมรู้ ทำงรังสีวิทยำ หรื อมีอำจำรย์ในภำควิชำรังสี
วิทยำเป็ นผู้รับผิดชอบหลัก จะมีกำรประชำสัมพันธ์ให้ รับทรำบ
4. รำยวิชำ medical radiation physics และ radiation biology
- จัดทุกวันศุกร์ 13.00 – 16.00 น. (ตำรำงเรี ยนเอกสำรแนบ 21)
- เป็ นกิจกรรมร่วมสหสถำบันของแพทย์ประจำบ้ ำนรังสีวิทยำชันปี
้ ที่ 1 ทุกสถำบันฝึ กอบรม แพทย์ประจำบ้ ำน
ชันปี
้ ที่ 1 ทุกคนต้ องเข้ ำเรี ยนรำยวิชำ medical radiation physics และ radiation biology รวมถึงต้ องสอบ
ผ่ำนทัง้ 2 รำยวิชำ จึงจะมีสทิ ธิ์เป็ นผู้สมัครสอบเพื่อวุฒิบตั ร
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กำรปฏิบัตงิ ำน
ควำมปลอดภัยในกำรปฏิบัตงิ ำน
แนวทำงกำรปฏิบตั ิเพื่อควำมปลอดภัยในกำรทำงำนที่แพทย์ประจำบ้ ำนควรทรำบและปฏิบตั ิตำม ได้ แก่
1. นโยบำยและระเบียบปฏิบตั ิของคณะกรรมกำรควบคุมโรคติดเชือ้ ฯ คณะแพทยศำสตร์ ศิริรำชพยำบำล แพทย์
ประจำบ้ ำนสำมำรถศึกษำได้ จำกเว็บไซต์ http://www1.si.mahidol.ac.th/km/node/3737 (ใช้ ได้ เฉพำะ intranet
เท่ำนัน)
้ ทังนี
้ ้ แนวทำงกำรปฏิบตั ิที่ควรทรำบเป็ นอย่ำงดีคือ กำรป้องกันและควบคุมโรคติดเชื ้อในโรงพยำบำล
และกำรป้องกันและควบคุมเชื ้อดื ้อยำในโรงพยำบำล
2. แพทย์ประจำบ้ ำนทุกคนต้ องได้ รับกำรฉีดวัคซีนเพื่อเสริ มสร้ ำงภูมิค้ มุ กัน ก่อนเริ่ มกำรฝึ กอบรม (เอกสำรแนบ 22)
และระหว่ำงฝึ กอบรม ภำควิชำฯจะแจ้ งให้ ไปตรวจสุขภำพประจำปี พร้ อมทังแจ้
้ งผลกำรตรวจสุขภำพให้ ทรำบ
3. แนวทำงปฏิบตั ิเมื่อบุคลำกรทำงกำรแพทย์สมั ผัสเลือดหรื อสิ่งคัดหลัง่ ของผู้ป่วยขณะปฏิบตั ิงำน (เอกสำรแนบ
23)
4. แพทย์ ป ระจ ำบ้ ำ นภำควิ ช ำรั ง สีวิ ท ยำทุก คนจะได้ ศึก ษำเกี่ ย วกับ กำรป้ อ งกัน อัน ตรำยทำงรั ง สี กำรใช้ สำร
กัมมันตรังสีและเครื่ องมือทำงรังสีอย่ำงปลอดภัย โดยภำควิชำฯมีกำรให้ ควำมรู้ เบื ้องต้ นในกำรปฏิบตั ิงำนตังแต่
้
ปฐมนิเทศแพทย์ประจำบ้ ำน และมีกำรบรรยำยเนื ้อหำอย่ำงละเอียดในรำยวิชำของหลักสูตรประกำศนียบัตร
ชัน้ สูง (ศรรส 531, ศรรส 532 และ ศรรส 533) และรำยวิชำ medical radiation physics สำหรับแพทย์ประจำ
บ้ ำนชันปี
้ ที่ 1
5. สำขำวิชำฯมีกำรจัดทำระเบียบกำรปฏิบัติควำมปลอดภัยทำงรั งสีและมีนักฟิ สิกส์คอยให้ คำแนะนำ รวมถึง
ตรวจสอบควำมปลอดภัยทำงรังสีอย่ำงสม่ำเสมอ หำกมีปัญหำเกี่ยวข้ องกับควำมปลอดภัยทำงรังสี เช่น มีกำร
เปรอะเปื อ้ นของสำรกัมมันตรังสี ให้ แจ้ งนักฟิ สกิ ส์ จำกัดบริ เวณไม่ให้ กำรเปรอะเปื อ้ นทำงรังสีแผ่ขยำยเป็ นบริ เวณ
กว้ ำงโดยใช้ วสั ดุที่ดดู ซับได้ ดี เช่น กระดำษทิชชูปทู บั ลงบนบริ เวณที่เปรอะเปื อ้ นและแจ้ งให้ ผ้ อู ยู่ในบริ เวณทรำบ
ถ้ ำมีกำรเปรอะเปื อ้ นผิวหนังให้ ชำระกำรเปรอะเปื อ้ นทันทีด้วยสบู่และน ้ำ (เอกสำรแนบ 24) แพทย์ประจำบ้ ำน
สำมำรถขอคำแนะนำจำกนักฟิ สกิ ส์ได้ หำกควำมกังวลเกี่ยวกับปริ มำณรังสีที่ได้ รับจำกอุบตั ิกำรณ์ทำงรังสี
6. ในกำรปฏิบตั ิงำน แพทย์ประจำบ้ ำนทุกคนจะต้ องติดแผ่นวัดรังสีประจำบุคคล (OSL) ตลอดเวลำและต้ องมีกำร
ส่งคืน OSL เก่ำ พร้ อมกับรับ OSL ใหม่ทุกเดือน เพื่อนำ OSL เก่ำไปวัดและรำยงำนผลให้ ทรำบเป็ นรำยบุคคล
หำกพบว่ำแพทย์ประจำบ้ ำนได้ รับปริ มำณรังสีสงู กว่ำข้ อกำหนดจะมีแนวทำงกำรปฏิบตั ิที่เหมำะสมตำมมำ

กำรปฏิบัตงิ ำนในสำขำวิชำเวชศำสตร์ นิวเคลียร์
แบ่งออกเป็ น
1. กำรรักษำผู้ป่วยไทรอยด์เป็ นพิษและมะเร็ งไทรอยด์ที่ไทรอยด์คลินิก (อำคำรศูนย์โรคหัวใจชัน้ 11)
2. กำรตรวจวินิจฉัยด้ วยภำพทำงเวชศำสตร์ นิวเคลียร์ ที่ห้องตรวจแกมมำคำเมรำ (อำคำรศูนย์โรคหัวใจชัน้ 10-11)
และห้ องตรวจเพทซีทีสแกน (ศูนย์ภำพวินิจฉัย อำคำรผู้ป่วยนอกชันพื
้ ้นดิน)
3. กำรดูแลผู้ป่วยในหอผู้ป่วยรังสีวิทยำ (อำคำร 72 ปี ชนั ้ 9 ฝั่งตะวันตก)
4. กำรอยูเ่ วรไทรอยด์นอกเวลำรำชกำร
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กำรปฏิบัติงำนที่ไทรอยด์ คลินิก
การปฏิบัติงานทั่วไป
1. แพทย์ประจำบ้ ำนต้ องปฏิบตั ิงำนตังแต่
้ 9.00 - 16.00 น.
2. แพทย์ประจำบ้ ำนต้ องแต่งกำยให้ สภุ ำพ เรี ยบร้ อย ตำมระเบียบของคณะฯ และควรติดป้ำยชื่อขณะปฏิบตั ิงำน
3. กำรปฏิบตั ิงำนของแพทย์ประจำบ้ ำนแต่ละชันปี
้
- แพทย์ประจำบ้ ำนชันปี
้ ที่ 1 สำมำรถให้ กำรดูแลรักษำผู้ป่วยภำยใต้ กำรดูแลของแพทย์ประจำบ้ ำนปี ที่
2-3 และอำจำรย์แพทย์ตำมลำดับ
- แพทย์ ประจำบ้ ำนชัน้ ปี ที่ 2 สำมำรถให้ กำรดูแลรั กษำผู้ป่วยของตนเอง และให้ คำแนะนำแก่แพทย์
ประจำบ้ ำนปี ที่ 1 ได้ กำรปฏิบตั ิงำนอยู่ภำยใต้ กำรดูแลของแพทย์ประจำบ้ ำนปี ที่ 3 และอำจำรย์แพทย์
ตำมลำดับ
- แพทย์ ประจำบ้ ำนชัน้ ปี ที่ 3 สำมำรถให้ กำรดูแลรั กษำผู้ป่วยของตนเอง และให้ คำแนะนำแก่แพทย์
ประจำบ้ ำนปี ที่ 1-2 ภำยใต้ กำรดูแลหรื อกำรให้ คำปรึกษำของอำจำรย์แพทย์
4. กำรนัดหมำยเพื่อตรวจติดตำม กำรส่งตรวจวินิจฉัยทุกประเภทและกำรรักษำผู้ป่วยทุกรำยต้ องอยู่ภำยใต้ กำร
กำกับดูแลของอำจำรย์แพทย์ หรื อแพทย์ประจำบ้ ำนปี ที่สงู กว่ำเท่ำนัน้ แพทย์ ประจำบ้ ำนสำมำรถตรวจสอบ
รำยชื่ออำจำรย์ผ้ รู ับผิดชอบดูแลไทรอยด์คลินิก (หรื อ รับปรึกษำแทน) ในวันนันๆได้
้ จำกตำรำงปฏิบตั ิงำนอำจำรย์
แพทย์ที่เคำน์เตอร์ พยำบำลไทรอยด์คลินิก
5. ก่อนเริ่ มปฏิบตั ิงำน แพทย์ประจำบ้ ำนควรทบทวนควำมรู้ ที่จำเป็ น เช่น แนวทำงกำรรักษำไทรอยด์เป็ นพิษและ
มะเร็ งไทรอยด์ กำรแปลผลกำรตรวจที่เกี่ยวข้ องกับกำรรักษำ เช่น ระดับไทรอยด์ฮอร์ โมน (thyroid function test)
กำรสแกนต่อมไทรอยด์ (thyroid scan) กำรถ่ำยภำพสแกนทัว่ ตัว (total body scan) กำรตรวจกำรจับไอโอดีน
รังสี (thyroid uptake) เป็ นต้ น ระหว่ำงที่ปฏิบตั ิงำน แพทย์ประจำบ้ ำนควรหำเวลำศึกษำงำนที่เกี่ยวข้ อง เช่น กำร
เตรี ยมและกำรบริ หำรไอโอดีนรังสี กำรปฏิบตั ิงำนที่ห้องวัด thyroid uptake เป็ นต้ น
6. แพทย์ประจำบ้ ำนควรบันทึกเวชระเบียนผู้ป่วยโดยระบุกำรวินิจฉัย กำรตรวจร่ำงกำย ผลตรวจทำงห้ องปฏิบตั ิกำร
หรื อทำงรังสีวิทยำ (investigation) กำรรักษำที่ให้ (management) และข้ อมูลสำคัญอื่นๆ เช่น กำรคุมกำเนิด, โรค
ประจำตัว เป็ นต้ น นอกจำกนี ้ ควรบันทึกเอกสำรต่ำงๆที่เกี่ยวข้ องกับกำรรักษำให้ ครบถ้ วน เช่น ใบนัดหมำยนอน
โรงพยำบำล ใบนัดหมำยสำหรับกำรตรวจ ใบส่งตรวจ (เช่น ใบส่งตรวจอัลตร้ ำซำวน์ เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ใบส่ง
อ่ำนผลทำงพยำธิวิทยำ ฯลฯ) และเอกสำรเกี่ยวกับสิทธิ์กำรรักษำของผู้ป่วย
7. กำรตรวจ bone mineral density (BMD) แพทย์ประจำบ้ ำนมีหน้ ำที่ตรวจสอบข้ อบ่งชี ้และข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องในใบ
ส่งตรวจ ตรวจสอบคุณภำพภำพก่อนให้ ผ้ ปู ่ วยออกจำกแผนก และควรฝึ กอ่ำนผลด้ วยตัวเองก่อนที่จะปรึ กษำ
อำจำรย์ที่ไทรอยด์คลินิก
8. Peer review เป็ นกำรประชุมวำงแผนกำรรักษำโรคมะเร็ งไทรอยด์ด้วยไอโอดีนรังสี และกำรใช้ สำรเภสัชรังสี I131 MIBG ในกำรรั ก ษำ neuroblastoma และ pheochromocytoma กำรรั ก ษำผู้ป่ วยทุกรำยต้ อ งผ่ำนควำม
เห็นชอบจำก Peer review เสมอ หน้ ำที่ของแพทย์ประจำบ้ ำน คือ จัดเตรี ยมประวัติกำรรักษำและนำเสนอแนว
ทำงกำรรั กษำทำงเวชศำสตร์ นิวเคลียร์ เพื่อขอควำมเห็น จำกอำจำรย์แพทย์ 2 ท่ำนที่เข้ ำร่ วมใน Peer review
กิจกรรมดังกล่ำวจะมีทกุ วันอังคำรเวลำ 13.30 น. เป็ นต้ นไป
รายละเอียดการตรวจวินิจฉัยและรั กษาในไทรอยด์ คลินิก
1. Thyroid scan
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-

สำมำรถทำกำรตรวจได้ ทกุ วันทำกำร (ถ้ ำมีปริ มำณสำรเภสัชรังสี Tc-99m pertechnetate เพียงพอและ
ห้ องสแกนสำมำรถรับเคสได้ )
- ผู้ป่วยที่รับประทำนยำต้ ำนไทรอยด์ (anti-thyroid drugs) สำมำรถทำกำรตรวจได้ ยำที่รบกวนกำร
ตรวจที่พบบ่อย คือ ไทรอยด์ฮอร์ โมน (thyroxine) ซึง่ ต้ องหยุดยำก่อนมำตรวจอย่ำงน้ อย 2 สัปดำห์
2. 24-hour I-131 uptake
- เป็ นกำรตรวจที่ต้องนัดผู้ป่วยมำติดต่อกัน 2 วันทำกำร ดังนันควรสอบถำมควำมสะดวกของผู
้
้ ป่วยเสมอ
- ผู้ป่วยที่ได้ รับยำต้ ำนไทรอยด์ ต้ องหยุดยำก่อนมำรับกำรตรวจ ระยะเวลำที่เหมำะสมคือ 3-5 วัน สำหรับ
ยำ PTU และ 5-7 วัน สำหรับยำ MMI
- ผู้ป่วยที่ได้ รับไทรอยด์ฮอร์ โมน ต้ องหยุดยำอย่ำงน้ อย 2 สัปดำห์ (ในผู้ป่วยที่ได้ รับไทรอยด์ฮอร์ โมน
ปริ มำณสูง อำจต้ องหยุดนำนกว่ำนี ้)
3. Diagnostic I-131 total body scan (Dx-TBS)
- เป็ นกำรตรวจที่ต้องระบุวนั นัด 2 วัน โดยวันนัดวันที่ 1 และวันที่ 2 จะห่ำงกัน 3 วัน
- ต้ องบันทึกวันนัดวันที่ 2 (วันถ่ำยภำพ TBS) ลงสมุด total body scan เสมอ
- ผู้ป่วยต้ องหยุดยำไทรอยด์ฮอร์ โมนก่อนมำรับกำรตรวจเป็ นเวลำประมำณ 4 สัปดำห์เพื่อให้ ระดับ TSH
≥ 30 mIU/L
- วันนัดวันที่ 1 จะทำกำรเจำะเลือดเพื่อดูผล FT4 หรื อ T4, TSH, Tg และ TgAb หำกผล TSH เป็ นไปตำม
เกณฑ์ที่กำหนด (TSH ≥ 30 mIU/L) จึงให้ ผ้ ปู ่ วยรับประทำน I-131 5 mCi
- วันนัดวันที่ 2 จะทำกำรถ่ำยภำพ TBS
รำยละเอียดกำรตรวจ Dx-TBS
สิ่งที่ต้องปฏิบัติ

กำรนัดแบบที่ 1*
กำรนัดแบบที่ 2*
กำรนัดแบบที่ 3*

วันที่ 1
- ตรวจสอบวันที่ผ้ ปู ่ วยหยุดไทรอยด์ฮอร์ โมน
- ตรวจสอบผลเลือด
- ถ้ ำ TSH > 30 mIU/L ให้ รั บ ประทำน I-131 5
mCi ได้
วันจันทร์
วันอังคำร
วันศุกร์

วันที่ 2
- ถ่ำยภำพ Dx-TBS
- รำยงำนผลกำรตรวจ

วันพฤหัส (สัปดำห์เดียวกัน)
วันศุกร์ (สัปดำห์เดียวกัน)
วันจันทร์ (สัปดำห์ถดั มำ)

เลือกแบบใดแบบหนึ่ง โดยวันนัดจะอยูใ่ นรูปแบบนี ้ตลอดทังปี
้ ยกเว้ นกรณีติ ดวันหยุดรำชกำรหรื อวันหยุดชดเชยจะไม่มีกำรนัด Dx-TBS
แพทย์ประจำบ้ ำนสำมำรถตรวจสอบวันนัดได้ จำกสมุดบันทึก Dx-TBS
*

4. กำรรักษำไทรอยด์ เป็ นพิษด้ วยไอโอดีนรังสี
- สำมำรถให้ กำรรักษำได้ ทกุ วัน แต่ผ้ ปู ่ วยที่มำรับกำรรักษำทุกรำยต้ องตรวจ 24-hour I-131 uptake ก่อน
ดังนัน้ โดยทั่วไปจะนัดผู้ป่วยมำตรวจ 24-hour I-131 uptake 2 วันตำมปกติ และให้ กำรรั กษำด้ ว ย
ไอโอดีนรังสีในวันที่ 2
- ผู้ป่วยที่มำรับกำรรักษำทุกรำยต้ องหยุดยำต้ ำนไทรอยด์ก่อนมำรับกำรรักษำประมำณ 3-7 วัน แต่ผ้ ปู ่ วย
สำมำรถรับประทำนยำกลุม่ beta-blockers ได้ ตำมปกติ
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-

ในผู้ป่วยที่ยงั ควบคุม hyperthyroidism ได้ ไม่ดี ควรปรับขนำดยำต้ ำนไทรอยด์ให้ ผลเลือดอยู่ในระดับ
ปกติ หรื อ thyrotoxicosis เพียงเล็กน้ อยก่อนมำรับกำรรักษำ
- ในผู้ป่วยที่ได้ รับยำต้ ำนไทรอยด์ขนำดสูงเพื่อควบคุมอำกำร อำจพิจำรณำให้ หยุดยำต้ ำนไทรอยด์เพียง
3-5 วัน เพื่อป้องกันกำรเกิด severe thyroxicosis
5. กำรรักษำมะเร็งไทรอยด์ ด้วยไอโอดีนรังสี
- ผู้ป่วยใหม่ทุกรำย หลังจำกผ่ำตัดต่อมไทรอยด์ ต้ องได้ รับกำรตรวจประเมิน residual thyroid tissue
ด้ วย 24 hr I-131 uptake และ Tc-99m pertechnetate thyroid scan ถ้ ำผู้ ป่ วยมี residual thyroid
tissue ปริ มำณมำก อำจมีควำมจำเป็ นต้ องส่งปรึกษำศัลยแพทย์เพื่อพิจำรณำผ่ำตัดซ ้ำ
- แพทย์ประจำบ้ ำนควรบันทึกรำยละเอียดเกี่ยวกับกำรตรวจวินิจฉัยก่อนกำรผ่ำตัด (เช่น ultrasound
หรื อ CT scan) กำรผ่ำตัด ผลพยำธิวิทยำ ยำที่ผ้ ปู ่ วยรับประทำนอยู่ และควรบันทึกระยะโรค (staging)
และควำมเสีย่ งในกำรกลับเป็ นซ ้ำ (risk of recurrence)
- เป็ นกำรรักษำที่ต้องระบุวนั นัดที่แน่นอนและต้ องนัดล่วงหน้ ำไม่ตำ่ กว่ำ 1 สัปดำห์ เนื่องจำกต้ องมีกำรสัง่
ไอโอดีนรังสีที่มีควำมแรงจำเพำะสำหรับผู้ป่วยแต่ละรำย
- ผู้ป่วยทุกรำยที่จะมำรั บกำรรั กษำ ต้ องมีกำรบันทึกวันที่ admit และควำมแรงรั งสีลงในสมุด admit
เสมอ
- ผู้ป่วยที่ได้ รับกำรรักษำด้ วยไอโอดีนรังสีควำมแรงสูงต้ องได้ รับกำรรักษำแบบผู้ป่วยใน โดยหอผู้ป่วยรังสี
มี ห้ อ งพัก สำหรั บ ผู้ป่ วยจ ำนวน 5 ห้ อ ง แบ่ง เป็ น ห้ อ งธรรมดำจำนวน 4 ห้ อ งและห้ อ งพิ เศษ (ผู้ดูแล
สำมำรถอยู่เฝ้ำได้ ) จำนวน 1 ห้ อง ส่วนผู้ป่วยที่ได้ รับกำรรักษำด้ วยไอโอดีน รังสีควำมแรงต่ำ (30 mCi)
จะเป็ นกำรรักษำแบบผู้ป่วยนอก
- แพทย์ประจำบ้ ำนควรให้ คำแนะนำเบื ้องต้ นเกี่ยวกับกำรปฏิบตั ิตวั เมื่อได้ รับกำรรักษำด้ วยไอโอดีนรังสี
เช่น ควรดื่มน ้ำปริ มำณมำก ระมัดระวังกำรเปรอะเปื อ้ นของไอโอดีนรังสี รวมถึงผลข้ ำงเคียงที่อำจพบได้
- หอผู้ป่วยรั งสีเป็ น isolation ward ดังนัน้ แพทย์ ประจำบ้ ำนควรประเมินสภำพผู้ป่วยก่อนพิจำรณำ
admit ผู้ป่วยที่ต้องให้ กำรดูแลเป็ นพิเศษ เช่น มี tracheostomy, retained NG tube, ต้ องใช้ walker
หรื อคนช่วยพยุงเดิน ควรต้ องให้ คำแนะนำเพิ่มเติม หรื อ พิจำรณำให้ admit ห้ องพิเศษเพื่อให้ มีผ้ ดู แู ล
- ผู้ป่ วยที่ จะมำรั บ กำรรั กษำต้ อ งหยุดยำไทรอยด์ ฮอร์ โมนก่ อนมำรั บ กำรรั ก ษำเป็ น เวลำประมำณ 4
สัปดำห์เพื่อให้ ระดับ TSH > 30 mIU/L
- กำรรักษำโดยทัว่ ไปจะใช้ เวลำ 4 วัน โดยวันแรกผู้ป่วยต้ องมำโรงพยำบำลเพื่อเจำะเลือด FT4 หรื อ T4,
TSH, Tg, TgAb, CBC, electrolytes, total calcium, albumin, phosphorus, BUN และ creatinine
ในตอนเช้ ำ หำกผลเลือดผ่ำนเกณฑ์จึงได้ รับ ไอโอดีนรังสีสำหรับกำรรักษำ หลังจำกนัน้ 3 วันจึงทำกำร
ถ่ำยภำพ I-131 total body scan (ภำพถ่ำยหลังจำกได้ รับไอโอดีนรังสีสำหรับกำรรักษำเรี ยกว่ำ posttreatment total body scan หรื อ post-Tx TBS)
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รำยละเอียดกำรรักษำแบบผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก และ post-Tx TBS
วันที่ 2
-

วันที่ 3
-

วันที่ 4
ถ่ำยภำพ post-Tx TBS

พักในโรงพยำบำล

พักในโรงพยำบำล

ควำมแรงรังสีต่ำ#

วันที่ 1
ตรวจสอบผลเลือดและ
thyroid function test
กิน I-131 ที่หอผู้ป่วย
(ช่วงบ่ำย)
กิน I-131 ที่ไทรอยด์คลินิก

พักที่บ้ำน

พักที่บ้ำน

กำรนัดแบบที่ 1*
กำรนัดแบบที่ 2*
วันหยุดตรงกับวันศุกร์

วันอังคำร
วันศุกร์
วันอังคำร

วันพุธ
วันเสำร์
วันพุธ

วันพฤหัส
วันอำทิตย์
วันพฤหัส
ออกจำกโรงพยำบำล
และถ่ำยภำพ post-Tx
TBS
(ช่วงบ่ำย)
วันอำทิตย์

ออกจำกโรงพยำบำล
(ช่วงเช้ ำ)
มำโรงพยำบำล (ช่วง
เช้ ำ)
วันศุกร์
วันจันทร์ (สัปดำห์ถดั มำ)
-

สิ่งที่ต้องปฏิบัติ
ควำมแรงรังสีสูง#

วั น ห ยุ ด ต ร ง กั บ วั น วันศุกร์
จันทร์

#

วันเสำร์

วันจันทร์ (วันหยุด)
นอนโรงพยำบำลต่อ
และออกจำก
โรงพยำบำล ในช่วงเช้ ำ
วันอังคำร

ควำมแรงรังสีสงู หรื อต่ำพิจำรณำจำก ATA guideline 2015 *เลือกแบบใดแบบหนึ่ง โดยวันนัดจะอยูใ่ นรูปแบบนี ้ตลอดทังปี
้

รำยละเอียดกำรปฏิบัติงำนที่ห้องตรวจวินิจฉัยด้ วยภำพทำงเวชศำสตร์ นิวเคลียร์ (imaging)
การปฏิบัติงานทั่วไป
1. แพทย์ประจำบ้ ำนต้ องเริ่ มปฏิบตั ิงำนตังแต่
้ 9.00 น. หำกมีควำมจำเป็ น เช่น มีผ้ ปู ่ วยเป็ นจำนวนมำก หรื อ ผู้ป่วย
ต้ องได้ รับกำรตรวจโดยต้ องอำศัยกำรดมยำสลบ แพทย์ประจำบ้ ำนอำจต้ องเริ่ มปฏิบตั ิงำนตังแต่
้ 8.00 น.
2. แพทย์ประจำบ้ ำนไม่ควรปฏิบตั ิงำนเกิน 18.00 น.
3. แพทย์ประจำบ้ ำนต้ องแต่งกำยให้ สภุ ำพ เรี ยบร้ อย ตำมระเบียบของคณะฯ และควรติดป้ำยชื่อขณะปฏิบตั ิงำน
4. ก่อนเริ่ มปฏิบตั ิงำน แพทย์ประจำบ้ ำนควรทบทวนควำมรู้ที่จำเป็ น เช่น ข้ อบ่งชี ้ในกำรส่งตรวจ กำรเตรี ยมตัวก่อน
กำรตรวจ กำรแปลผล เป็ นต้ น ระหว่ำงที่ปฏิบตั ิงำน แพทย์ประจำบ้ ำนควรหำเวลำศึกษำงำนที่เกี่ยวข้ อง เช่น
หลักกำรถ่ำยภำพด้ วยแกมมำคำเมรำ (gamma camera) และเพทซีทีสแกน (PET/CT scan) กำรเตรี ยมสำร
เภสัชรังสีและ quantitative analysis ในกำรตรวจต่ำงๆ เป็ นต้ น
5. แพทย์ประจำบ้ ำนมีหน้ ำที่ตรวจสอบใบส่งตรวจ (ใบ request) ของผู้ป่วยก่อนถึงวันนัดตรวจ โดยควรตรวจสอบ
ข้ อบ่งชี ้ ชนิดกำรตรวจและสำรเภสัชรังสีว่ำเหมำะสมหรื อไม่ หำกพบปั ญหำควรปรึ กษำแพทย์ประจำบ้ ำนชันปี
้ ที่
สูงกว่ำ อำจำรย์แพทย์ผ้ รู ับผิดชอบอ่ำนผลประจำวัน หรื อแพทย์ผ้ สู ง่ ตรวจก่อนทำกำรตรวจ เมื่อพิจำรณำแล้ วว่ำ
สมควรทำกำรตรวจ ให้ ลงนำมและวันที่ในใบส่งตรวจ
6. แพทย์ประจำบ้ ำนต้ องฉีดสำรเภสัชรังสีให้ แก่ผ้ ปู ่ วยโดยใช้ shielding เพื่อป้องกันอันตรำยจำกรังสี สำรเภสัชรังสีที่
จะฉีดต้ องมีกำรติดฉลำกชื่อผู้ป่วย วันที่ ชนิดของสำรเภสัชรังสีและควำมแรงรังสี ก่อนฉีด สำรเภสัชรังสีทกุ ครัง้
แพทย์ประจำบ้ ำนต้ องทำกำรตรวจสอบเพื่อยืนยันควำมถูกต้ อง และต้ องมีผ้ รู ่วมตรวจสอบชนิดและควำมแรงรังสี
คูม่ ือแพทย์ประจำบ้ ำนสำขำเวชศำสตร์ นิวเคลียร์

หน้ ำที่26

7.

8.
9.

10.
11.

อีกครัง้ (เรี ยกว่ำ double check technique) ผู้ตรวจสอบนี ้อำจเป็ นแพทย์ประจำบ้ ำนคนอื่นๆ นักรังสีเทคนิค หรื อ
พยำบำลก็ ได้ และต้ องมีกำรบันทึกเวลำ ชนิดของสำรเภสัชรั งสีและควำมแรงรั งสี ลงในสมุดบัน ทึกและเวช
ระเบียนผู้ป่วยทุกครัง้
กำรบันทึกเวชระเบียน ควรระบุกำรวินิจฉัยและประวัติกำรรักษำที่เกี่ยวข้ อง ในส่วนของกำรตรวจทำงเวชศำสตร์
นิวเคลียร์ ต้ องระบุข้อบ่งชี ้ในกำรส่งตรวจ ชนิดของสำรเภสัชรังสีและควำมแรงรังสีที่ใช้ ในกำรตรวจ ตำแหน่งและ
เวลำที่ฉีดสำรเภสัชรังสี รวมถึงกำรตรวจที่เกี่ยวข้ องในกำรแปลผล เช่น ผู้ป่วยที่มำตรวจกำรทำงำนของไต ควรมี
ค่ำ serum creatinine, GFR หรื อผล ultrasound ระบบทำงเดินปั สสำวะ เป็ นต้ น
หลังฉีดสำรเภสัชรังสี แพทย์ประจำบ้ ำนต้ องทิ ้งขยะรังสีให้ ถกู ต้ องตำมประเภท และต้ องสำมำรถให้ คำแนะนำใน
กำรปฏิบตั ิตวั แก่ผ้ ปู ่ วยได้
เมื่อกำรตรวจเสร็ จสิ ้น ภำพกำรตรวจของผู้ป่วยทุกรำยต้ องได้ รับกำรตรวจสอบจำกแพทย์ประจำบ้ ำนหรื ออำจำรย์
ผู้รับผิดชอบอ่ำนผลประจำวันก่อนที่ผ้ ปู ่ วยจะออกจำกแผนก หำกภำพกำรตรวจแสดงควำมผิดปกติ ได้ ไม่ชดั เจน
อำจถ่ำยภำพเพิ่มเติมในบำงตำแหน่ง ซักประวัติหรื อตรวจร่ ำงกำยเพิ่มเติมเพื่อประกอบกำรรำยงำนผล กำรส่ง
ตรวจที่ผ้ ปู ่ วยอำจได้ รับปริ มำณรังสีเพิ่ม เช่น กำรถ่ำยภำพ SPECT/CT แพทย์ประจำบ้ ำนควรปรึ กษำอำจำรย์
ผู้รับผิดชอบอ่ำนผล หรื อ แพทย์ประจำบ้ ำนปี ที่สงู กว่ำ
แพทย์ ประจำบ้ ำนควรฝึ ก แปลผลภำพ รวมถึงรำยงำนผลด้ วยตัวเองก่อน (preliminary report) และแก้ ไขให้
ถูกต้ องหลังได้ อำ่ นผลร่วมกับอำจำรย์แล้ ว
แพทย์ประจำบ้ ำนควรเก็บรวบรวมรำยงำนผู้ป่วยที่น่ำสนใจ รวมทังข้
้ อมูลผู้ป่วยโดยย่อ และผลกำรตรวจติดตำม
ลงในแฟ้ม interesting case ในห้ องอ่ำนผล เพื่อเป็ นประโยชน์ในกำรเรี ยนรู้ร่วมกัน

รายละเอียดการตรวจวินิจฉัยด้ วยภาพทางเวชศาสตร์ นิวเคลียร์
1. แพทย์ประจำบ้ ำนสำมำรถตรวจสอบรำยชื่ออำจำรย์ผ้ รู ับผิดชอบรำยงำนผลประจำวันที่ตำรำงปฏิบตั ิงำนอำจำรย์
2. ห้ องตรวจวินิจฉัยด้ วยภำพทำงเวชศำสตร์ นิวเคลียร์ ประกอบด้ วยห้ อง gamma camera 5 ห้ องที่อำคำรศูนย์โรค
หัวใจชัน้ 10 และ 11, ห้ อง PET/CT scan 1 ห้ องที่ศูนย์ ภำพวินิจฉัย ตึกผู้ป่วยนอกชัน้ พืน้ ดิน, ห้ องตรวจมวล
กระดูก 1 ห้ องที่อำคำรศูนย์โรคหัวใจชัน้ 11 และห้ องรำยงำนผล 3 ห้ อง (ที่อำคำรศูนย์โรคหัวใจชัน้ 10 จำนวน 2
ห้ องและชัน้ 11 จำนวน 1 ห้ อง) รำยละเอียดดังนี ้
ห้ องตรวจ
เครื่ อง CZT
เครื่ อง NM 670 pro
เครื่ อง NM 670
เครื่ อง Symbia T
เครื่ อง Symbia E
*

ที่ตงั ้
ชัน้ 10
ชัน้ 10
ชัน้ 10
ชัน้ 11
ชัน้ 11

เครื่ อง
SPECT/CT
SPECT/CT
SPECT/CT
SPECT/CT
SPECT

Service เฉพำะ*
ตรวจได้ เฉพำะกำรตรวจที่ใช้ Tc-99m compounds เท่ำนัน้
เคสที่ต้องกำรกำรบริ กำรวิสญ
ั ญีฯ, MPS
เคสที่ต้องกำรกำรบริ กำรวิสญ
ั ญีฯ
TBS, thyroid scan
TBS, thyroid scan

ห้ องตรวจทุกห้ องสำมำรถถ่ำยภำพ case ที่ใช้ Tc-99m เช่น bone scan, renal scan, gated blood pool study, lymphoscintigraphy, lung scan ได้

3. ควำมรับผิดชอบหลักของแพทย์ประจำบ้ ำน คือ กำรรำยงำนผลกำรตรวจของผู้ป่วยทัว่ ไปภำยใต้ กำรดูแลของ
อำจำรย์ผ้ รู ับผิดชอบประจำวัน กำรตรวจพิเศษในโครงกำรวิจยั หรื อกำรตรวจที่มีกำรระบุชื่ออำจำรย์ผ้ อู ำ่ นผล ถือ
เป็ นควำมรับผิดชอบรองของแพทย์ประจำบ้ ำน หำกควำมรับผิดชอบหลักยังไม่เสร็ จสมบูรณ์ แพทย์ประจำบ้ ำนไม่
จำเป็ นต้ องรับผิดชอบภำระงำนในส่วนนี ้
คูม่ ือแพทย์ประจำบ้ ำนสำขำเวชศำสตร์ นิวเคลียร์
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4. กำรรำยงำนผล PET/CT scan ต้ องเป็ นกำรลงควำมเห็นร่ วมกันของอำจำรย์ทำงเวชศำสตร์ นิวเคลียร์ และรังสี
วินิจฉัย แพทย์ ประจำบ้ ำนควรตรวจสอบใบ request ล่วงหน้ ำ พร้ อมทัง้ พิจำรณำวำงแผนกำรถ่ำยภำพ เช่น
ตำแหน่งที่ต้องให้ ควำมสนใจเป็ นพิเศษ ขอบเขตของกำรถ่ำยภำพ (เช่น vertex to toes หรื อ base of skull to
mid thighs) และควำมจำเป็ นในกำรบริ หำรสำรทึบรังสี เป็ นต้ น กำรรำยงำนเคสล่วงหน้ ำควรทำก่อนกำรตรวจ 1
วัน โดยประสำนงำนทังอำจำรย์
้
ทำงเวชศำสตร์ นิวเคลียร์ และรังสีวินิจฉัยเพื่อนัดหมำยเวลำรำยงำนผล
5. กำรตรวจ myocardial perfusion imaging เป็ นกำรตรวจที่มีเฉพำะวันพุธ กำรตรวจช่วงเช้ ำจะเป็ นกำรตรวจใน
ภำวะ rest ส่วนกำรตรวจในช่วงบ่ำยจะเป็ นกำรตรวจในภำวะ stress ซึ่งจะมี fellow cardiology มำดำเนินกำร
stress test หน้ ำที่ของแพทย์ประจำบ้ ำนคือ เตรี ยมสำรเภสัชให้ พร้ อมสำหรับฉีดผู้ป่วย
กำรดูแลผู้ป่วยในที่หอผู้ป่วยรังสี
1. แพทย์ประจำบ้ ำนที่ปฏิบตั ิงำนไทรอยด์คลินิกมีหน้ ำที่ดแู ลผู้ป่วยมะเร็ งไทรอยด์ที่ได้ รับกำรรักษำด้ วยไอโอดีนรังสี
ขนำดสูงและพักรักษำตัวในหอผู้ป่วยรังสี แพทย์ประจำบ้ ำนควรมำรำวน์เช้ ำหรื อเย็นตำมควำมเหมำะสม อย่ำง
น้ อยวันละครัง้ เพื่อติดตำมและให้ กำรรักษำที่เหมำะสมแก่ผ้ ู ป่ วยที่มีผลข้ ำงเคียงจำกกำรได้ รับไอโอดีนรังสี เช่น
คลืน่ ไส้ อำเจียน ไทรอยด์อกั เสบ ต่อมน ้ำลำยอักเสบ เป็ นต้ น
2. แพทย์ประจำบ้ ำนต้ องแต่งกำยให้ สภุ ำพ เรี ยบร้ อย ตำมระเบียบของคณะฯ และควรติดป้ำยชื่อขณะปฏิบตั ิงำน
3. แพทย์ประจำบ้ ำนควรบันทึกกำรเปลีย่ นแปลงของอำกำรผู้ป่วย (progress note) และกำรรักษำที่ให้ ทกุ ครัง้
4. ผู้ป่วยทุกรำยในหอผู้ป่วยถือเป็ นควำมรับผิดชอบร่ วมกันของแพทย์ ประจำบ้ ำนที่ปฏิบัติงำนในสำขำวิชำเวช
ศำสตร์ นิวเคลียร์ ในกรณีที่หอผู้ป่วยต้ องกำรแพทย์มำประเมินหรื อให้ กำรรักษำผู้ป่วยในเวลำรำชกำร แพทย์
ประจำบ้ ำนที่ปฏิบตั ิงำนในไทรอยด์คลินิกเป็ นผู้รับผิดชอบหลัก
กำรอยู่เวรนอกเวลำรำชกำร
1. แพทย์ประจำบ้ ำนทุกคน ทุกชันปี
้ ที่ปฏิบตั ิงำนในสำขำวิชำเวชศำสตร์ นิวเคลียร์ ต้องอยู่เวรนอกเวลำรำชกำรเพื่อ
ดูแลผู้ป่วยมะเร็ งไทรอยด์ ในหอผู้ป่วยรังสี แพทย์ประจำบ้ ำนจะอยูเ่ วรเฉลี่ย 3 ครัง้ ต่อเดือน โดยอยู่เวรวันธรรมดำ
เฉลีย่ 2 ครัง้ ต่อเดือน และเวรวันเสำร์ -อำทิตย์ หรื อ วันหยุดรำชกำร 1 ครัง้ ต่อเดือน
2. เวรวันธรรมดำ คือ 16.00 จนถึง 8.00 น. วันรุ่งขึ ้น
3. เวรวันเสำร์ -อำทิตย์ หรื อ วันหยุดรำชกำร คือ 8.00 น. จนถึง 8.00 น.วันรุ่งขึ ้น ในวันหยุดแพทย์ประจำบ้ ำนควรมำ
รำวน์เช้ ำ ไม่เกิน 10.00 น. ยกเว้ นมีเหตุผลอันสมควร เช่น มีกำรสอบในช่วงเช้ ำ เป็ นต้ น
4. กำรอยู่เวรนอกเวลำรำชกำร แพทย์ประจำบ้ ำนไม่จำเป็ นต้ องอยูป่ ระจำหอผู้ป่วย (เป็ นเวร on call) แต่หำกมีเหตุ
ฉุกเฉิน แพทย์ประจำบ้ ำนต้ องสำมำรถมำถึงหอผู้ป่วยภำยใน 30 นำที ในกรณีไม่ฉกุ เฉิน แพทย์ประจำบ้ ำนควร
มำถึงหอผู้ป่วยภำยใน 2 ชัว่ โมง
5. แพทย์ประจำบ้ ำนต้ องแต่งกำยให้ สภุ ำพ เรี ยบร้ อย ตำมระเบียบของคณะฯ และควรติดป้ำยชื่อขณะปฏิบตั ิงำน
6. แพทย์ประจำบ้ ำนมีหน้ ำที่ ให้ กำรรักษำเบื ้องต้ นตำมควำมเหมำะสมภำยใต้ กำรดูแลให้ คำปรึ กษำของอำจำรย์
แพทย์ที่อยูเ่ วรตำมตำรำง
7. แพทย์ประจำบ้ ำนต้ องตรวจสอบตำรำงเวรและเบอร์ โทรศัพท์มือถือให้ ถกู ต้ อง หำกไม่สำมำรถตำมแพทย์ที่อยู่เวร
ได้ ทำงหอผู้ป่วยจะรำยงำนหัวหน้ ำแพทย์ประจำบ้ ำน และมีกำรแจ้ งต่อไปยัง อำจำรย์ผ้ อู ยู่เวรและอำจำรย์ผ้ ดู แู ล
แพทย์ประจำบ้ ำน ตักเตือนหรื อลงโทษด้ ำนควำมรับผิดชอบ
คูม่ ือแพทย์ประจำบ้ ำนสำขำเวชศำสตร์ นิวเคลียร์
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รำยละเอียดกำรปฏิบัตงิ ำนของแพทย์ ประจำบ้ ำนในแต่ ละชัน้ ปี
แพทย์ประจาบ้านสาขาเวชศาสตร์ นิวเคลียร์ ปีที ่ 1
1. ฉีดสำรเภสัชรังสี
2. แปลผลกำรตรวจทำงเวชศำสตร์ นิวเคลียร์ (non-complicated cases/studies) ภำยใต้ กำรดูแลของอำจำรย์ประจำวัน
3. ให้ กำรตรวจรักษำทำงเวชศำสตร์ นิวเคลียร์ (non-complicated cases) ภำยใต้ กำรดูแลของอำจำรย์ประจำวัน
แพทย์ประจาบ้านสาขาเวชศาสตร์ นิวเคลียร์ ปีที ่ 2
1. ฉีดสำรเภสัชรังสี
2. แปลผลกำรตรวจทำงเวชศำสตร์ นิวเคลียร์ (non-complicated and complicated/rare cases/studies) ภำยใต้ กำรดูแล
ของอำจำรย์ประจำวัน
3. ให้ กำรตรวจรักษำทำงเวชศำสตร์ นิวเคลียร์ (non-complicated and complicated/rare cases) ภำยใต้ กำรดูแลของ
อำจำรย์ประจำวัน
แพทย์ประจาบ้านสาขาเวชศาสตร์ นิวเคลียร์ ปีที ่ 3
1. ฉีดสำรเภสัชรังสี
2. แปลผลกำรตรวจทำงเวชศำสตร์ นิวเคลียร์ (non-complicated and complicated/rare cases/studies) ภำยใต้ กำรดูแล
ของอำจำรย์ประจำวัน
3. ให้ กำรตรวจรักษำทำงเวชศำสตร์ นิวเคลียร์ (non-complicated cases) ได้ ด้วยตนเอง ในกรณี follow up
4. ให้ กำรตรวจรักษำทำงเวชศำสตร์ นิวเคลียร์ (complicated/rare cases) ภำยใต้ กำรดูแลของอำจำรย์ประจำวัน
*แปลผลการตรวจทางเวชศาสตร์ นิวเคลียร์ (non-complicated cases/studies) อาทิ bone scan, renal scan and renogram
*แปลผลการตรวจทางเวชศาสตร์ นิ ว เคลี ย ร์ (complicated/rare cases/studies) อาทิ MIBG scan, Ga-67 scan, brain imaging , FDG
PET/CT, non-FDG PET/CT
*การรักษาทางเวชศาสตร์ นิวเคลียร์ (non-complicated cases/studies) อาทิ hyperthyroid, thyroid cancer
*การรั ก ษาทางเวชศาสตร์ นิ ว เคลี ย ร์ (complicated/rare cases) อาทิ refractory thyroid cancer, Ra223 treatment, Sm-153 EDTMP
treatment, MIBG treatment, Lu-177 PSMA treatment, Lu-177 Dotatate treatment

คูม่ ือแพทย์ประจำบ้ ำนสำขำเวชศำสตร์ นิวเคลียร์
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กำรแบ่ ง rotation ของแพทย์ ประจำบ้ ำนที่ปฏิบัตงิ ำนในสำขำวิชำฯ
กำรปฏิบตั ิงำนสำหรับแพทย์ประจำบ้ ำนชันปี
้ ที่ 1 จะแยกเป็ น 4 rotation ย่อย rotation ละ 2 สัปดำห์ ในขณะที่
แพทย์ประจำบ้ ำนชันปี
้ ที่ 2 และ 3 จะมีเพียง 2 rotation ย่อย rotation ละ 4 สัปดำห์ รำยละเอียดดังต่อไปนี ้
แพทย์ ประจำบ้ ำน
ชัน้ ปี ที่ 1

Rotation
Imaging 1
Imaging 2
PET/heart

ระยะเวลำ
2 สัปดำห์
2 สัปดำห์
2 สัปดำห์

รำยละเอียดงำน
รำยงำนผลภำพสแกนทัว่ ไปทีศ่ นู ย์โรคหัวใจชัน้ 10-11*
รำยงำนผลภำพสแกนทัว่ ไปทีศ่ นู ย์โรคหัวใจชัน้ 10-11*
รำยงำนผลกำรตรวจ PET/CT scan ในวันจันทร์ อังคำร พฤหัสบดีและ
ศุกร์ และรำยงำนผลกำรตรวจ myocardial perfusion imaging ในวันพุธ
Thyroid
2 สัปดำห์
ตรวจผู้ป่วยนอกที่ไทรอยด์คลินิก
ชัน้ ปี ที่ 2 และ 3
Imaging
4 สัปดำห์
ปฏิบตั ิงำน และรับผิดชอบดูแล ให้ คำแนะนำแพทย์ประจำบ้ ำนชันปี
้ ที่ 1
ในกำรรำยงำนผลภำพสแกนทัว่ ไปที่ศนู ย์โรคหัวใจชัน้ 10-11, PET/CT
scan และ myocardial perfusion scan ตำมควำมเหมำะสม
thyroid
4 สัปดำห์
ตรวจผู้ป่วยนอกที่ไทรอยด์คลินิก
* กำรแบ่งเคสระหว่ำง imaging 1 และ 2 อำจมีกำรปรับเปลี่ยนตำมควำมเหมำะสมในแต่ละเดือน แพทย์ประจำบ้ ำนสำมำรถตรวจสอบได้ จำก
หมำยเหตุตำรำงปฏิบตั ิงำนอำจำรย์แพทย์ในแต่ละเดือน หรือ เอกสำรแนบท้ ำยตำรำงปฏิบตั ิงำนอำจำรย์แพทย์

ทั้งนี้ ตารางการปฏิบัติงานและกิจกรรมทางวิชาการในสาขาวิชาเวชศาสตร์ นิวเคลียร์ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมใน
แต่ ละเดือน ทุกสิ้นเดือนจะมีการแจ้ งตารางปฏิบัติงาน, ตารางกิจกรรมทางวิชาการและตารางเวรนอกเวลาราชการทีแ่ ก้ ไขล่ าสุด
สาหรั บเดือนถัดไป แพทย์ ประจาบ้ านทุกคนควรตรวจสอบตารางก่ อนขึ้นปฏิบัติงานทุกเดือน (ตัวอย่ างตารางปฏิบัติงานรายเดือน
เอกสารแนบ 25)
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สวัสดิกำร ค่ ำตอบแทน ระเบียบกำรลำ และทุนสนับสนุนกำรเรี ยน
สวัสดิกำร
แพทย์ประจำบ้ ำนทุกคนมีสทิ ธิ์ที่จะได้ รับสวัสดิกำรดังต่อไปนี ้
1. สวัสดิกำรทัว่ ไป ได้ แก่ เครื่ องแบบ, บัตร smartcard, internet account, โรงอำหำร, ที่จอดรถ, ห้ องสมุด, สถำนที่
ออกกำลังกำยและนันทนำกำร
2. สวัสดิกำรกำรรักษำพยำบำล
3. สวัสดิกำรหอพักแพทย์
รายละเอียดสวัสดิการทั่วไป
1. เครื่องแบบ แพทย์ประจำบ้ ำนจะได้ รับเสื ้อเครื่ องแบบจำนวน 5 ตัว
2. บั ต ร ID card บัตรดังกล่ำวจะระบุชื่อ นำมสกุล และภำควิชำของแพทย์ ประจำบ้ ำน บัตรนีเ้ ป็ น smartcard
สำมำรถใช้ ในกำรยืมหนังสือห้ องสมุด บันทึกกำรเข้ ำร่วมกิจกรรม และใช้ ในกำรผ่ำนเข้ ำประตูที่มีกำรติดตังระบบ
้
รักษำควำมปลอดภัยเฉพำะได้ กรณีที่ทำบัตรหำย แพทย์ประจำบ้ ำนต้ องเสียค่ำทำบัตรใหม่เอง 300 บำท
3. Internet account แพทย์ประจำบ้ ำนจะได้ รับสิทธิ์เป็ นสมำชิก MUCC net ในอัตรำ 600 บำทต่อปี โดยคณะฯจะ
ออกค่ำใช้ จ่ำยให้ 300 บำท และแพทย์ประจำบ้ ำนออกค่ำใช้ จ่ำยเองอีก 300 บำท กำรชำระเงินใช้ กำรหักจำก
บัญชีปีละครัง้ โดยภำควิชำเป็ นผู้ดำเนินกำร
4. โรงอำหำร ในโรงพยำบำลมีร้ำนค้ ำจำหน่ำยอำหำรรำคำถูก ดังต่อไปนี ้
- ร้ ำนค้ ำสวัสดิกำรคณะฯ ได้ แก่ หอพักพยำบำล 3,4 หอประชำธิปไตย หอ 10 ชัน้
- สมำคมศิษย์เก่ำแพทย์ศิริรำช
- คณะพยำบำลศำสตร์
- อำคำรศรี สวริ นทิรำ
5. สถำนที่ จ อดรถ แพทย์ ประจำบ้ ำนสำมำรถจอดรถได้ เฉพำะในสถำนที่ที่กำหนด ได้ แก่ บริ เวณพิน้ ที่ 10 ไร่
(ภัตตำคำรเจ้ ำพระยำเดิม) และที่จอดรถหอพัก 8 ไร่
6. ห้ องสมุด แพทย์ประจำบ้ ำนสำมำรถใช้ บริ กำรห้ องสมุดในกำรสืบค้ นข้ อมูลและใช้ บริ กำรอื่นๆ เช่น ถ่ำยเอกสำร
ขอเลขมำตรฐำนสำกลประจำหนังสือ (ISBN หรื อ International Standard Book Number) ขอใช้ โสตทัศนวัสดุ
ทำงกำรศึกษำ เป็ นต้ น ห้ องสมุดจะเปิ ดบริ กำร วันจันทร์ - ศุกร์ 8.00 – 22.00 น. วันเสำร์ – อำทิตย์ 8.30 – 16.30
น. แพทย์ประจำบ้ ำนที่ต้องกำรสืบค้ นข้ อมูลจำนวนมำกและเป็ นสมำชิกของ MUCC สำมำรถใช้ บริ กำรผ่ำนทำง
เว็บไซต์จำกที่ใดก็ได้ ทำง http://www.medlib.si.mahidol.ac.th ของห้ องสมุด
7. สถำนที่ออกกำลังกำย ภำยในโรงพยำบำลศิริรำชมีสถำนที่สำหรับออกกำลังกำย ได้ แก่
- หอกีฬำศิริรำชสัมพันธ์ อำคำรจอดรถ 2 ประกอบไปด้ วย Siriraj fitness center ชัน้ 11 และยิมเนเซี่ยม
ชัน้ 12
- สนำมเทนนิส สนำมฟุตซอล (ข้ ำงหอสมุดศิริรำช) และสนำมเปตอง (ข้ ำงหอพักพยำบำล 3)
- สระว่ำยน ้ำสมำคมศิษย์เก่ำ
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นอกจำกนี ้ คณะแพทยศำสตร์ ศิริรำชพยำบำลมี ชมรมกีฬำและนันทนำกำร 23 ชมรมให้ แพทย์ประจำ
บ้ ำนสำมำรถเลือกได้ ตำมควำมสนใจ รำยละเอียดเพิ่มเติม สอบถำมที่งำนสร้ ำงเสริ มสุขภำพ โทรศัพท์ 0-24199980, 9983, 8967 หรื อ http://www.si.mahidol.ac.th/th/division/hph/
รายละเอียดสวัสดิการการรั กษาพยาบาล
แพทย์ประจำบ้ ำนทุกคนจะได้ รับสวัสดิกำรกำรรักษำพยำบำลในโรงพยำบำลศิริรำชตำมต้ นสังกัด ซี่งกำรรักษำพยำบำลนี ้
ครอบคลุมทังด้
้ ำนสุขภำพกำย และสุขภำพจิต
1. แพทย์ ประจำบ้ ำนต้ นสังกัดอิสระ
- สำมำรถใช้ สิทธิสวัสดิกำรค่ำรักษำพยำบำล ประกันสังคมโรงพยำบำลศิริรำชเป็ นผู้ออกค่ำใช้ จ่ำย ทัง้
กรณีเป็ นผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน
- แพทย์ประจำบ้ ำนสำมำรถรับกำรตรวจได้ ทกุ แผนก และห้ องตรวจโรคอุบตั ิเหตุ
- ใบสัง่ ยำ ใบส่งตรวจต่ำงๆ ใบแจ้ งค่ำตรวจรักษำ ต้ องได้ รับกำรประทับตรำสวัสดิกำรโดยผ่ำนควำม
เห็นชอบของภำควิชำเวชศำสตร์ ป้องกันและสังคม ตึกผู้ป่วยนอกชัน้ 4 ห้ อง 434 (หน่วยบริ กำรสุขภำพ
เจ้ ำหน้ ำที่และอำชีวอนำมัย)
- แพทย์ประจำบ้ ำนสำมำรถรับยำสวัสดิกำรได้ ที่ห้องยำ ชัน้ 1 ชัน้ 3 หรื อ ชัน้ 4 ตึกผู้ป่วยนอก
- กำรตรวจรั ก ษำเที ยบเท่ำข้ ำรำชกำร สำมำรถได้ รั บภูมิ ค้ ุมกันตำมระเบี ยบกระทรวงกำรคลัง และ
ครอบคลุมกำรบริ กำรทันตกรรมตำมระเบียบของข้ ำรำชกำร (ถอนฟั น อุดฟั น ขูดหินปูน)
- กำรรักษำพยำบำลไม่รวมค่ำยำเกี่ยวกับควำมสวยงำม กำรรักษำภำวะมีบุตรยำก กำรรักษำที่อยู่ใน
ระหว่ำงกำรทดลอง และไม่ครอบคลุมกำรครอบฟั ง จัดฟั น รักษำรำกฟั น
2. แพทย์ ประจำบ้ ำนที่มีต้นสังกัด
- ต้ องใช้ สทิ ธิ์ต้นสังกัดของตนเอง ตำมระเบียบกรมบัญชีกลำง หรื อสมัครระบบจ่ำยตรงของคณะฯ
- แพทย์ประจำบ้ ำนต้ องชำระค่ำรักษำเองและนำไปใบเสร็ จไปเบิกต้ นสังกัด (ใบเสร็ จสำมำรถนำไปเบิกได้
ภำยใน 1 ปี นบั จำกวันตรวจ)
3. แพทย์ ประจำบ้ ำนที่มีสิทธิ์ประกันสังคมโรงพยำบำลอื่น
- แพทย์ประจำบ้ ำนที่มีควำมประสงค์จะขอย้ ำยสิทธิ์ประกันสังคมมำที่โรงพยำบำลศิริรำชในระหว่ำงกำร
ฝึ กอบรม ให้ ยื่นควำมจำนงพร้ อมเอกสำรต่อไปนี ้ ผ่ำนทำงภำควิชำไปยังสำนักงำนผู้อำนวยกำร
- แบบฟอร์ มขอเปลีย่ นสถำนพยำบำล
- สำเนำบัตรประกันสังคม ลงนำมรับรองควำมถูกต้ อง
4. Staff center
- แพทย์ประจำบ้ ำนสำมำรถใช้ บริ กำรกำรรักษำพยำบำลผ่ำนช่องทำง Staff center ซึง่ ทำงคณะฯจัดให้ มี
ขึ ้น เพื่ออำนวยควำมสะดวกแก่บคุ ลำกร โดยติดต่อที่หมำยเลขโทรศัพท์ 0-2419-9977
- ขันตอนกำรขอรั
้
บบริ กำร
1. โทรศัพท์ที่หมำยเลข 0-2419-9977 หรื อ ลงทะเบียนออนไลน์ ผ่ำนทำงเว็บไซต์
http://www.si.mahidol.ac.th/th/division/hr/newsdetail.asp?ID=247
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2. แจ้ งรำยละเอียด ข้ อมูลส่วนตัว คือ เลขบัตรประจำตัวพนักงำน SAP ID, เลข HN (ถ้ ำมี), สิทธิ์
กำรรั ก ษำ (เบิ ก จ่ ำ ยตรง หรื อ ประกั น สัง คม) และหมำยเลขโทรศัพ ท์ ห น่ ว ยงำนหรื อ
โทรศัพท์มือถือเพื่อติดต่อกลับ
3. แจ้ งอำกำรที่ป่วย
4. รอกำรติดต่อกลับจำกเจ้ ำหน้ ำที่ เพื่อบอกเวลำและสถำนที่ ที่ต้องไปพบแพทย์
5. ไปพบแพทย์ ณ จุดที่เจ้ ำหน้ ำที่ STAFF CENTER ได้ แจ้ งไว้ โดยไม่ต้องค้ นแฟ้มประวัติผ้ ปู ่ วย
เจ้ ำหน้ ำที่จะประสำนงำนส่งแฟ้มประวัติผ้ ปู ่ วย ไปที่หน่วยตรวจเอง
รายละเอียดสวัสดิการหอพักแพทย์
1. กำรจัดสรรหอพัก
แพทย์ประจำบ้ ำนทุกคนจะได้ รับกำรจัดสรรหอพักตำมควำมเร่ งด่วนและควำมเสี่ยงในกำรดูแลผู้ป่วย สำหรับ
แพทย์ประจำบ้ ำนรังสีวิทยำทุกสำขำวิชำ ถูกจัดอยู่ในกลุม่ ที่ 2 คือ กลุ่มที่มีภำระงำนปกติ ผู้ป่วยที่ดูแลมีควำมเสี่ยงและ
ควำมเร่งด่วนในกรณีฉกุ เฉินน้ อยกว่ำกลุม่ ที่ 1 (กลุม่ ที่ 1 คือกลุม่ ที่มีภำระงำนมำก ผู้ป่วยที่ดแู ลมีควำมเสีย่ งสูงและเร่ งด่วน
ในกรณีฉกุ เฉิน จำเป็ นต้ องพักภำยในโรงพยำบำลศิริรำช เช่น ภำควิชำอำยุรศำสตร์ ศัลยศำสตร์ เป็ นต้ น)
กำรจัดสรรหอพัก แพทย์กลุม่ ที่ 1 จะได้ หอพักในโรงพยำบำลก่อนเสมอ ในกรณีมีหอพักในโรงพยำบำลเหลือจำก
แพทย์กลุม่ ที่ 1 จึงมีกำรดำเนินกำรจัดสรรให้ แพทย์ประจำบ้ ำนกลุม่ ที่ 2 ตำมควำมเหมำะสม แพทย์ประจำบ้ ำนรังสีวิทยำ
ส่วนใหญ่จะถูกจัดสรรให้ อยูห่ อพัก 8 ไร่ โดยแพทย์ประจำบ้ ำนหญิง พักห้ องละ 3 คน และแพทย์ประจำบ้ ำนชำย ห้ องละ 23 คน (รำยละเอียดกำรจัดสรรหอพักเพิ่มเติมอยูใ่ นคูม่ ือแพทย์ประจำบ้ ำนของคณะฯ)
ทังนี
้ ้ หอพัก 8 ไร่ มีสงิ่ อำนวยควำมสะดวก ได้ แก่
- ห้ องคอมพิวเตอร์ และห้ องฟิ ตเนส ชัน้ 11
- พื ้นที่นงั่ เล่นส่วนกลำง ชัน้ G และชัน้ 11
- Golden Place Supermarket ชัน้ G
- ร้ ำนภูฟำ้ โรงอำหำรและคอฟฟี่ ช็อป ชัน้ G
- ATM
- อำคำรจอดรถ
- รถรับ-ส่งตลอด 24 ชัว่ โมง หำกต้ องกำรเดินทำงจำกหอพัก 8 ไร่มำยังโรงพยำบำลศิริรำช ช่วงหลังเที่ยง
คืน ทำงคณะฯมีบริ กำรรถรับ-ส่ง แพทย์ประจำบ้ ำนสำมำรถติดต่อได้ ที่ รปภ.หอพักได้ โดยตรง
2. ค่ ำใช้ จ่ำยหอพัก
แพทย์ประจำบ้ ำนไม่ต้องจ่ำยค่ำหอพักและค่ำน ้ำ แต่ต้องจ่ำยค่ำประกัน 3000 บำทและจ่ำยค่ำไฟ โดยทำงคณะฯ
ไม่คิดค่ำไฟ 50 ยูนิตแรก หลังจำกนันคิ
้ ดรำคำยูนิตละ 5 บำท
3. กฎระเบียบหอพัก แพทย์ประจำบ้ ำนต้ องปฏิบตั ิตำมระเบียบปฏิบตั ิคณะแพทยศำสตร์ ศิริรำชพยำบำล ว่ำด้ วย
หอพักแพทย์ประจำบ้ ำน

ค่ ำตอบแทนกำรปฏิบัตงิ ำนนอกเวลำรำชกำร
แพทย์ประจำบ้ ำนจะได้ รับค่ำตอบแทนกำรอยู่เวรนอกเวลำรำชกำรของภำควิชำรังสีวิทยำเป็ นเงินจำนวน 5000
บำทต่อเดือน และได้ รับค่ำตอบแทนกำรอยูเ่ วรห้ องแพทย์เวรฉุกเฉินเวรละ 1000 บำท
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ระเบียบกำรลำ
แพทย์ประจำบ้ ำนมีสิทธิ์ ลำป่ วย ลำกิจส่วนตัว ลำพักผ่อนประจำปี ลำคลอดบุตร ลำอุปสมบท และลำประชุม
วิชำกำรหรื อนำเสนอผลงำน โดยกำรลำทุกประเภทนับเป็ นต่อปี กำรศึกษำ และต้ องมีใบลำเป็ นลำยลักษณ์อกั ษร หำกเป็ น
กำรลำที่ทรำบล่วงหน้ ำ (เช่น ลำกิจส่วนตัว ลำพักผ่อนประจำปี ) แพทย์ประจำบ้ ำนจะต้ องขออนุมตั ิลว่ งหน้ ำ หำกเป็ นกำร
ลำฉุกเฉิน (เช่น ลำป่ วย) ไม่สำมำรถยื่นใบลำได้ ควรแจ้ งให้ อำจำรย์ผ้ มู ีอำนำจอนุญำตหรื อหัวหน้ ำภำควิชำทรำบ และยื่น
ใบลำในวันแรกที่กลับมำเริ่ มปฏิบตั ิงำน
ในที่นี ้จะกล่ำวถึงเฉพำะกำรลำป่ วย ลำกิจส่วนตัว และลำพักผ่อนประจำปี กำรลำประเภทอื่นๆแพทย์ประจำบ้ ำน
สำมำรถหำรำยละเอียดทีป่ ระหำศคณะฯเรื่ องหลักเกณฑ์กำรลำของแพทย์ผ้ รู ับกำรฝึ กอบรม (เอกสำรแนบ 26)
1. กำรลำป่ วย
- แพทย์ประจำบ้ ำนสำมำรถลำป่ วยได้ ไม่เกิน 10 วันต่อปี กำรศึกษำ
- กรณีลำป่ วยเกิน 3 วันทำกำรจะต้ องมีใบรับรองแพทย์จำกอำจำรย์แพทย์ในคณะฯ
- กรณีลำป่ วยไม่เกิน 10 วันทำกำรต่อปี กำรศึกษำ อำจำรย์ผ้ มู ีอำนำจหรื อหัวหน้ ำภำควิชำสำมำรถ
ลงนำมอนุมตั ิกำรลำได้
- หำกลำป่ วยเกิน 10 วันทำกำรต่อปี กำรศึกษำ ให้ อยูใ่ นดุลยพินิจของหัวหน้ ำภำควิชำว่ำจะให้ ลำพัก
รักษำตัว หรื อ พักกำรฝึ กอบรมไปก่อน และต้ องส่งเรื่ องไปยังกำรศึกษำหลังปริ ญญำเพื่อให้ คณบดี
ลงนำมอนุมตั ิ
2. กำรลำกิจส่ วนตัว
- แพทย์ประจำบ้ ำนสำมำรถลำกิจส่วนตัวได้ ไม่เกิน 10 วันต่อปี กำรศึกษำ
- กำรลำกิจส่วนตัว หำกไม่ใช่เหตุจำเป็ นเร่งด่วน ควรขออนุมตั ิตอ่ อำจำรย์ผ้ มู ีอำนำจหรื อหัวหน้ ำภำค
วิชำล่วงหน้ ำอย่ำงน้ อย 1 สัปดำห์
3. กำรลำพักผ่ อนประจำปี
- แพทย์ประจำบ้ ำนสำมำรถลำพักผ่อนได้ ไม่เกิน 10 วันต่อปี กำรศึกษำ
- กำรลำพักผ่อน ควรขออนุมัติต่ออำจำรย์ ผ้ ูมีอำนำจหรื อหัวหน้ ำภำควิชำล่วงหน้ ำอย่ำงน้ อย 1
สัปดำห์

ทุนสนับสนุนกำรเรียน
แพทย์ประจำบ้ ำนมีสทิ ธิ์ขอทุนสนับสนุนกำรเรี ยน 2 ประเภท ได้ แก่
1. ทุนสนับสนุนกำรแลกเปลีย่ นแพทย์ประจำบ้ ำนกับนำนำชำติ
2. ทุนนำเสนอผลงำนทำงวิชำกำร
แพทย์ประจำบ้ ำนที่มีควำมประสงค์จะขอทุนสนับสนุน ต้ องมีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตำมประกำศคณะฯ เรื่ องกำรให้
ทุนสนับสนุนกำรแลกเปลี่ยนแพทย์ประจำบ้ ำนและแพทย์ประจำบ้ ำนต่อยอดกับนำนำชำติ และทุนสนับสนุนกำรนำเสนอ
ผลงำนในที่ประชุมวิชำกำรนำนำชำติสำหรับแพทย์ประจำบ้ ำนและแพทย์ประจำบ้ ำนต่อยอด (รำยละเอียดตำมเอกสำร
แนบ 27)
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อำจำรย์ ท่ ปี รึกษำ
หลักกำรและเหตุผลในกำรกำหนดอำจำรย์ ท่ ปี รึกษำ
สำขำวิชำฯมีกำรกำหนดอำจำรย์ที่ปรึ กษำสำหรับแพทย์ประจำบ้ ำนแบบหนึ่งต่อหนึ่ง เพื่อสร้ ำงควำมสนิทสนม
ระหว่ำงแพทย์ประจำบ้ ำนและอำจำรย์ ซึ่งจะสนับสนุนให้ กำรดูแลให้ คำปรึ กษำและติดตำมควำมก้ ำวหน้ ำในกำรฝึ กอบรม
ของแพทย์ประจำบ้ ำนเป็ นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพมำกขึ ้น
อย่ำงไรก็ตำม แพทย์ประจำบ้ ำนที่ประสบปั ญหำระหว่ำงกำรฝึ กอบรม ไม่ว่ำจะด้ ำนกำรเรี ยน กำรปฏิบตั ิงำน
ประสบภำวะวิกฤตทำงวิชำชี พ หรื อปั ญหำส่วนตัวอื่นๆ หำกต้ องกำรคำปรึ กษำและกำรสนับสนุนจำกทำงสำขำวิชำฯ
แพทย์ประจำบ้ ำนสำมำรถขอคำปรึกษำได้ จำกอำจำรย์ทกุ คนในสำขำวิชำฯ
ระบบกำรกำหนดอำจำรย์ ท่ ปี รึกษำ
สำขำวิชำฯใช้ กำรจัดเรี ยงลำดับอำจำรย์ที่ปรึกษำแพทย์ประจำบ้ ำนตำมลำดับอำวุโส โดยเรี ยงจำกอำวุโสน้ อยไป
มำกและกำหนดให้ อำจำรย์ที่ปรึ กษำแพทย์ประจำบ้ ำนทำหน้ ำที่ดงั ประกำศข้ ำงต้ น ร่ วมกับเป็ นที่ปรึ กษำโครงกำรวิจยั ของ
แพทย์ประจำบ้ ำน หำกแพทย์ประจำบ้ ำนมีอำจำรย์ที่ปรึ กษำโครงกำรวิจยั หลำยคน อำจำรย์ทกุ คนในโครงกำรวิจยั ถือเป็ น
อำจำรย์ที่ปรึกษำทังหมด
้
แต่อำจำรย์ที่ปรึกษำหลักสำหรับโครงกำรวิจยั นันๆจะเป็
้
นอำจำรย์ที่ปรึกษำแพทย์ประจำบ้ ำนผู้มี
หน้ ำที่รำยงำนควำมคืบหน้ ำของแพทย์ประจำบ้ ำนต่อคณะกรรมกำรกำรศึกษำของสำขำวิชำฯตำมระยะเวลำที่กำหนด
ทังนี
้ ้ ระบบกำรจัดเรี ยงลำดับอำจำรย์ที่ปรึ กษำแพทย์ประจำบ้ ำนและที่ปรึ กษำโครงกำรวิจยั เริ่ มต้ นมำตังแต่
้ ปี
กำรศึกษำ 2556 แพทย์ประจำบ้ ำนบำงปี กำรศึกษำจะมีทงอำจำรย์
ั้
ที่ปรึ กษำหลักและที่ปรึ กษำร่ วม โดยอำจำรย์ที่ปรึกษำ
หลักอำจเป็ นอำจำรย์ที่อำวุโสน้ อย แต่มีควำมใกล้ ชิดสนิทสนมกับแพทย์ประจำบ้ ำน ในขณะที่อำจำรย์ที่ปรึ กษำร่ วมอำจ
เป็ นอำจำรย์ที่อำวุโสกว่ำทังวั
้ ยวุฒิและคุณวุฒิ หรื อกลับกัน สำขำวิชำฯดำเนินนโยบำยดังกล่ำวเพื่อสร้ ำงควำมสัมพันธ์ที่ดี
ระหว่ำงแพทย์ประจำบ้ ำนและอำจำรย์ที่ปรึกษำ รวมถึงลดอุปสรรคในกำรสือ่ สำรและประสำนงำน
รำยนำมอำจำรย์ ท่ ปี รึกษำและแพทย์ ประจำบ้ ำน
ปี กำรศึกษำ*
2556
2557
2558
2559

แพทย์ ประจำบ้ ำน
พญ. ชุติณำ วสันต์ศิริกลุ
พญ. วริษฐำ ไตรอุโฆษ
นพ. กิจจำ รุ่งสิทธิชยั
นพ. ชัยวัฒน์ ศุภศิลป์

อำจำรย์ ท่ปี รึกษำหลัก
อ.พญ. อจลญำ เตยะธิติ
อ.พญ. เฉลิมรัตน์ แก้ วพุด
อ.พญ. อภิชญำ คล้ ำยมนต์
อ.นพ. จักรมีเดช เศรษฐนันท์

พญ. ภิญญำภรณ์ อ่อนเอกสิทธิ์
ผศ.พญ. เบญจำภำ เขียรหวำน
พญ. นันทิกำ วรรณทรัพย์ผล
รศ.พญ. ธัญญลักษณ์ เธียรธัญญกิจ
นพ. พิคม สิริโสภำอุษำ
รศ.พญ. จิรำพร ศรีประภำภรณ์
2561
นพ. ศิรวัฒน์ แย้ มทิม
รศ.พญ. สุนนั ทำ เชี่ยววิทย์
*
ปี กำรศึกษำ นับจำกปี ที่เข้ ำฝึ กอบรมแพทย์ประจำบ้ ำนชันปี
้ ที่ 1

อำจำรย์ ท่ปี รึกษำร่ วม
ศ.พญ. ภำวนำ ภูสวุ รรณ
ศ.พญ. ภำวนำ ภูสวุ รรณ
รศ.พญ. ธัญญลักษณ์ เธียรธัญญ
กิจ

2560
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แนวทำงกำรร้ องเรี ยนทำงกำรศึกษำ
กรณีที่แพทย์ประจำบ้ ำนมีข้อสงสัยผลกำรตัดสิน คะแนนสอบหรื อคะแนนประเมิน แพทย์ประจำบ้ ำนสำมำรถ
อุทธรณ์ผลกำรสอบหรื อผลกำรประเมิน ตำมขันตอนดั
้
งต่อไปนี ้

ผูต้ อ้ งการอุทธรณ์ ต้องยื่นขออุทธรณ์ภายใน 30 วันหลังประกาศผลสอบ / ผลการประเมิน

ฝ่ ายการศึกษาสาขาวิชาฯรับเรื่องอุทธรณ์

ตัง้ คณะกรรมการพิจารณาเรื่องอุทธรณ์

ชีแ้ จงผลการอุทธรณ์ใน 7 วัน*

* หมายเหตุ ในกรณีทแี่ พทย์ ประจาบ้ านยื่นอุทธรณ์ เรื่ องทีเ่ กินขอบเขตการพิจารณาของคณะกรรมการภายในสาขาวิชาฯ
ทางสาขาวิชาฯจะส่ งเรื่องอุทธรณ์ ต่อไปยังภาควิชาฯ และ/หรือ คณะกรรมกรรมการการศึกษาหลังปริญญาพิจารณาต่ อ

ทังนี
้ ้ แพทย์ประจำบ้ ำนสำมำรถยืน่ อุทธรณ์โดยใช้ แบบฟอร์ ม ต่อไปนี ้
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แบบฟอร์ มกำรอุทธรณ์ ผลกำรสอบ / กำรประเมินของแพทย์ ประจำบ้ ำน
สำขำเวชศำสตร์ นิวเคลียร์ ภำควิชำรังสีวิทยำ คณะแพทยศำสตร์ ศิริรำชพยำบำล
เรี ยน ประธำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำหลังปริ ญญำ สำขำเวชศำสตร์ นิวเคลียร์
เรื่ อง ขออุทธรณ์ผลกำรสอบ/ กำรประเมินของแพทย์ประจำบ้ ำน ครัง้ ที่/ วันที่ ............................
ข้ ำพเจ้ ำ นำยแพทย์/แพทย์หญิง.................................................................................มีควำมประสงค์จะขอ
อุทธรณ์ผลกำรสอบ/ กำรประเมิน ของข้ ำพเจ้ ำ ในกำรสอบ/กำรประเมิน
......................................................................................................
วันที่...........................................เนื่องจำก ข้ ำพเจ้ ำมีข้อสงสัยดังต่อไปนี ้
1. ..................................................................................................................................................................
2. ..................................................................................................................................................................
3. ..................................................................................................................................................................
ทังนี
้ ้สำมำรถติดต่อข้ ำพเจ้ ำได้ ที่ หมำยเลขโทรศัพท์..................................................หรื อ E-mail...................
จึงเรียนมำเพื่อทรำบ

(...........................................................)
ผู้ขออุทธรณ์
วันที่....................................................
สำหรับเจ้ ำหน้ ำที่
รับเรื่องอุทธรณ์ วันที่........................เวลำ..................น.
แจ้ งผลกำรอุทธรณ์ วันที่........................เวลำ..................น.
เจ้ ำหน้ ำที่ผ้ รู ับแจ้ ง.............................................
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กิจกรรมนอกหลักสูตร
สำขำวิชำฯสนับสนุนให้ แพทย์ ประจำบ้ ำนเข้ ำร่ วมกิจกรรมนอกหลักสูตรที่จัดโดยคณะฯ หรื อ ภำควิชำฯ เพื่อ
ส่งเสริ มควำมสัมพันธ์ระหว่ำงเพื่อนแพทย์ประจำบ้ ำน อำจำรย์ เจ้ ำหน้ ำที่ทกุ ฝ่ ำย และเป็ นกำรพัฒนำทักษะปฏิสมั พันธ์และ
กำรสือ่ สำร
กิจกรรมนอกหลักสูตรที่แพทย์ประจำบ้ ำนสำมำรถเข้ ำร่วมได้ ดังต่อไปนี ้
1. Open house
2. งำนไหว้ ครู
3. งำนปี ใหม่ภำควิชำ
4. งำนลอยกระทง
5. กิจกรรมเตรี ยมควำมพร้ อมแพทย์ประจำบ้ ำนชันปี
้ ที่ 1

Open house
จุดประสงค์ เป็ นกิจกรรมของภำควิชำฯที่จดั เป็ นประจำทุกปี โดยจะเปิ ดโอกำสให้ แพทย์ใช้ ทนุ ได้ เยี่ยมชมระบบ
กำรเรี ยนกำรสอนและกำรทำงำนของแพทย์ประจำบ้ ำนภำควิชำรังสีวิทยำเพื่อกำรประกอบกำรตัดสินในกำรศึกษำต่อ
สถำนที่ ภำควิชำรังสีวิทยำ
กิจกรรม
- แนะนำสถำนที่ปฏิบตั งิ ำน เครื่ องมือกำรตรวจที่รองรับกำรเรี ยนกำรสอนและกำรบริ กำร
- รุ่นพี่เล่ำประสบกำรณ์ ควำมประทับใจในกำรเรี ยน และแนะนำแนวทำงกำรสมัครเรี ยนต่อแพทย์ประจำบ้ ำน
หน้ ำที่
- แพทย์ประจำบ้ ำนทำหน้ ำที่เป็ นพิธีกรดำเนินงำน ประสำนงำน และควบคุมเวลำของงำนให้ เป็ นไปตำมที่
กำหนด
- แพทย์ประจำบ้ ำนชันปี
้ ที่ 2 หรื อ 3 เป็ นผู้รับผิดชอบหลักในกำรประสำนงำนกับอำจำรย์ แพทย์ประจำบ้ ำนรุ่น
พี่ และเจ้ ำหน้ ำ เพื่อเตรี ยมสถำนที่ อำหำร และอุปกรณ์ ในวันงำน และทำหน้ ำที่เป็ น หัวหน้ ำกลุ่มในกำร
แนะนำสถำนที่และกำรปฏิบตั ิงำนในสำขำวิชำเวชศำสตร์ นิวเคลียร์ แก่ผ้ เู ข้ ำร่วมงำน

งำนไหว้ ครู
จุดประสงค์ เป็ นกิจกรรมของภำควิชำฯที่จดั เป็ นประจำทุกปี เพื่อเปิ ดโอกำสให้ แพทย์ประจำบ้ ำนได้ แสดงควำม
เคำรพนอบน้ อมและกตัญญูตอ่ อำจำรย์
สถำนที่ ภำควิชำรังสีวิทยำ
กิจกรรม มอบพวงมำลัยดอกไม้ แด่คณำจำรย์ที่เคำรพนับถือ และคณำจำรย์ร่วมให้ พร
หน้ ำที่
- แพทย์ประจำบ้ ำนทำหน้ ำที่เป็ นพิธีกรดำเนินงำน ประสำนงำน และควบคุมเวลำของงำนให้ เป็ นไปตำมที่
กำหนด
- แพทย์ประจำบ้ ำนชันปี
้ ที่ 2 หรื อ 3 เป็ นผู้รับผิดชอบหลักในกำรประสำนงำนกับอำจำรย์ และเจ้ ำหน้ ำเพื่อ
เตรี ยมสถำนที่และอุปกรณ์ในวันงำน
คูม่ ือแพทย์ประจำบ้ ำนสำขำเวชศำสตร์ นิวเคลียร์

หน้ ำที่38

งำนปี ใหม่
จุดประสงค์ เป็ นกิจกรรมของภำควิชำฯ (และสำขำวิชำฯ) ที่จดั ขึ ้นเพื่อเฉลิมฉลองเทศกำลส่งท้ ำยปี เก่ำต้ อนรับปี
ใหม่และเสริ มสร้ ำงควำมสัมพันธ์ในหมูแ่ พทย์ประจำบ้ ำน คณำจำรย์และเจ้ ำหน้ ำที่ร่วมปฏิบตั ิกำรทุกฝ่ ำย
สถำนที่ ตำมควำมเหมำะสม (ประมำณเดือนธันวำคม – มกรำคม เวลำประมำณ 12.00 น.เป็ นต้ นไป)
กิจกรรม ร่วมรับประทำนอำหำร มีกำรแสดงของแพทย์ประจำบ้ ำนและเจ้ ำหน้ ำที่ในภำควิชำฯ และมีกำรจับ
ฉลำกของขวัญปี ใหม่
หน้ ำที่
- เตรี ยมกำรแสดงที่เสริ มสร้ ำงควำมสัมพันธ์ในหมูค่ ณะ
- ประชำสัมพันธ์และติดต่อเชิญคณำจำรย์เพื่อเข้ ำร่วมงำน

ลอยกระทง
จุดประสงค์ เป็ นกิจกรรมที่จดั ขึ ้นโดยคณะฯทุกปี เพื่อสืบสำนวัฒนธรรมไทยและเสริ มสร้ ำงควำมสำมัคคีในหมู่
คณะ โดยทำงภำควิชำฯจะร่วมส่งนำงนพมำศและร่วมจัดขบวนแห่ภำยในโรงพยำบำล
สถำนที่ ภำยในโรงพยำบำลศิริรำช
หน้ ำที่
- แพทย์ประจำบ้ ำนเข้ ำร่วมกิจกรรม ช่วยกำรออกแบบขบวนแห่และจัดเตรี ยมอุปกรณ์ตำ่ งๆ
- “นำงนพมำศ” จะคัดเลือกมำจำกแพทย์ประจำบ้ ำน โดยอำจำรย์และเพื่อนแพทย์ประจำบ้ ำนในภำควิชำฯจะ
เป็ นผู้คดั เลือกตำมควำมเหมำะสมในแต่ละปี
-

กิจกรรมเตรียมควำมพร้ อมแพทย์ ประจำบ้ ำนชัน้ ปี ที่ 1
จุดประสงค์ เป็ นกิจกรรมของภำควิชำฯที่จัดขึ ้นเพื่อเตรี ยมควำมพร้ อมให้ แพทย์ประจำบ้ ำนชัน้ ปี ที่ 1 มีควำมรู้
ควำมเข้ ำใจในระบบกำรทำงำนของภำควิชำรังสีวิทยำก่อนเริ่ มปฏิบตั ิงำน
สถำนที่ ห้ องบรรยำยพิณพำกย์พิทยำเภท ตึก 72 ปี ชัน้ 1 ภำควิชำรังสีวิทยำ
กิ จ กรรม มี ก ำรบรรยำย แนะน ำกำรปฏิ บัติ ง ำน สถำนที่ ป ฏิ บัติ ง ำน และอำจมี กิ จ กรรมเพื่ อ เสริ ม สร้ ำง
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงอำจำรย์ รุ่นพี่ รุ่นน้ อง ตำมควำมเหมำะสม
หน้ ำที่
- แพทย์ประจำบ้ ำนรุ่นพี่ชว่ ยแนะนำกำรปรับตัว เล่ำประสบกำรณ์ของชีวติ แพทย์ประจำบ้ ำนให้ แก่แพทย์
ประจำบ้ ำนรุ่นน้ อง
- แพทย์ประจำบ้ ำนรุ่นพี่ชว่ ยสอนระบบกำรปฏิบตั ิงำน

คูม่ ือแพทย์ประจำบ้ ำนสำขำเวชศำสตร์ นิวเคลียร์

หน้ ำที่39

ตำรำงกิจกรรมเตรียมควำมพร้ อมแพทย์ ประจำบ้ ำนชัน้ ปี ที่ 1
วันที่ 1
เวลำ
8.00 น. – 8.30 น.
8.30 น. – 10.00 น.

10.00 น. – 10.20 น.
10.20 น. – 11.00 น.
11.00 น. – 11.20 น.
11.20 น. – 11.40 น.
11.40 น. – 12.00 น.
12.00 น. – 13.00 น.
13.00 น. – 14.30 น.
14.30 น. – 14.45 น.
14.45 น. – 15.45 น.

หัวข้ อบรรยำย
ลงทะเบียน
หัวหน้ ำภำควิชำ ฯ เปิ ดปฐมนิเทศ และแนะนำอำจำรย์อำวุโสและให้ โอวำท
อำจำรย์แต่ละฝ่ ำยแนะนำ
หัวหน้ ำสำขำวิชำรังสีรักษำ
หัวหน้ ำสำขำวิชำเวชศำสตร์ นิวเคลียร์
หัวหน้ ำสำขำวิชำรังสีวินิจฉัย
แพทย์ประจำบ้ ำนชันปี
้ ที่ 1 แนะนำตัว
รับประทำนอำหำรว่ำง
ประธำนฝ่ ำยกำรศึกษำภำควิชำ ฯ และ
อำจำรย์แพทย์ผ้ ดู แู ลแพทย์ประจำบ้ ำน
รองประธำนฝ่ ำยพัฒนำคุณภำพ
ประธำนฝ่ ำยป้องกันอันตรำยจำกรังสี
ประธำนฝ่ ำยวิจยั
รับประทำนอำหำรกลำงวัน
“Radiation protection in nuclear medicine & ward visit”
รับประทำนอำหำรว่ำง
Introduction to Nuclear Medicine / แนะนำกำรปฏิบตั ิงำน

วันที่ 2
เวลำ
8.00 น. – 10.00 น.
10.00 น. – 10.20 น.
10.20 น. – 11.30 น.
11.30 น - 12.00 น
12.00 น. – 13.00 น.
13.00 น. – 14.30 น.
14.30 น. – 14.45 น.
14.45 น. – 16.00 น.

หัวข้ อบรรยำย
Introduction to Radiation therapy / แนะนำกำรปฏิบตั ิงำน
รับประทำนอำหำรว่ำง
แนะนำกำรปฏิบตั ิงำน และ
หลักสูตร ป. บัณฑิต สำขำรังสีวินิจฉัย
ประธำนฝ่ ำยวิชำกำร
รับประทำนอำหำรกลำงวัน
ระบบ PACS และระบบรำยงำนผล
รับประทำนอำหำรว่ำง
แนะนำสถำนที่

คูม่ ือแพทย์ประจำบ้ ำนสำขำเวชศำสตร์ นิวเคลียร์

หน้ ำที่40

เอกสำรแนบ 1

คำประกำศสิทธิของผู้ป่วย
เพื่อให้ ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงผู้ประกอบวิชำชีพด้ ำนสุขภำพกับผู้ป่วยตังอยู
้ บ่ นพื ้นฐำนของควำมเข้ ำใจอันดีและ
เป็ นที่ไว้ วำงใจซึง่ กันและกัน แพทยสภำ สภำกำรพยำบำล สภำเภสัชกรรม ทันตแพทยสภำ คณะกรรมกำรควบคุมกำร
ประกอบโรคศิลปะ จึงได้ ร่วมกันออกประกำศรับรองสิทธิของผู้ป่วยไว้ ดงั ต่อไปนี ้
1. ผู้ป่วยทุกคนมีสทิ ธิพื ้นฐำนทีจ่ ะได้ รับริ กำรด้ ำนสุขภำพ ตำมที่บญ
ั ญัติไว้ ในรัฐธรรมนูญ
2. ผู้ป่วยมีสทิ ธิที่จะได้ รับบริ กำรจำกผู้ประกอบวิชำชีพด้ ำนสุขภำพโดยไม่มีกำรเลือกปฏิบตั ิ เนื่องจำกควำม
แตกต่ำงด้ ำนฐำนะ เชื ้อชำติ สัญชำติ ศำสนำ สังคม ลัทธิกำรเมือง เพศ อำยุ และลักษณะของควำมเจ็บป่ วย
3. ผู้ป่วยที่ขอรับบริ กำรด้ ำนสุขภำพมีสทิ ธิที่จะได้ รับทรำบข้ อมูลอย่ำงเพียงพอและเข้ ำใจชัดเจนจำกผู้ประกอบ
วิชำชีพด้ ำนสุขภำพเพื่อให้ ผ้ ปู ่ วยสำมำรถเลือกตัดสินใจในกำรยินยอมหรื อไม่ยินยอมให้ ผ้ ปู ระกอบวิชำชีพ
ด้ ำนสุขภำพปฏิบตั ิตอ่ ตน เว้ นแต่เป็ นกำรช่วยเหลือรี บด่วนหรื อจำเป็ น
4. ผู้ป่วยที่อยูใ่ นภำวะเสีย่ งต่ออันตรำยถึงชีวิต มีสทิ ธิที่จะได้ รับกำรช่วยเหลือรี บด่วนจำกผู้ประกอบวิชำชีพด้ ำน
สุขภำพโดยทันทีตำมควำมจำเป็ นแก่กรณี โดยไม่คำนึงว่ำผู้ป่วยจะร้ องขอควำมช่วยเหลือหรื อไม่
5. ผู้ป่วยมีสทิ ธิที่จะได้ รับทรำบ ชื่อ สกุล และ ประเภทของผู้ประกอบวิชำชีพด้ ำนสุขภำพที่เป็ นผู้ให้ บริกำรแก่
ตน
6. ผู้ป่วยมีสทิ ธิที่จะขอควำมเห็นจำกผู้ประกอบวิชำชีพด้ ำนสุขภำพอืน่ ที่มิได้ เป็ นผู้ให้ บริ กำรแก่ตนและมีสทิ ธิใน
กำรขอเปลีย่ นผู้ให้ บริ กำร และ สถำนบริ กำรได้
7. ผู้ป่วยมีสทิ ธิที่จะได้ รับกำรปกปิ ดข้ อมูลเกี่ยวกับตนเอง จำกผู้ประกอบวิชำชีพด้ ำนสุขภำพโดยเคร่งครัดเว้ น
แต่จะได้ รับควำมยินยอมจำกผู้ป่วยหรื อกำรปฏิบตั ิหน้ ำที่ตำมกฎหมำย
8. ผู้ป่วยมีสทิ ธิที่จะได้ รับทรำบข้ อมูลอย่ำงครบถ้ วน ในกำรตัดสินใจเข้ ำร่วมหรื อถอนตัวจำกกำรเป็ นผู้ถกู
ทดลองในกำรทำวิจยั ของผู้ประกอบกำรวิชำชีพด้ ำนสุขภำพ
9. ผู้ป่วยมีสทิ ธิที่จะได้ รับทรำบข้ อมูลเกี่ยวกับกำรรักษำพยำบำลเฉพำะของตนที่ปรำกฏในเวชระเบียนเมื่อร้ อง
ขอทังนี
้ ้ข้ อมูลดังกล่ำวต้ องไม่เป็ นกำรละเมิดสิทธิสว่ นตัวของบุคคลอื่น
10. บิดำ มำรดำ หรื อผู้แทนโดยชอบธรรม อำจใช้ สทิ ธิแทนผู้ป่วยทีเ่ ป็ นเด็กอำยุยงั ไม่เกินสิบแปดปี บริ บรู ณ์ ผู้
บกพร่องทำงกำยหรื อจิตซึง่ ไม่สำมำรถใช้ สทิ ธิด้วยตนเองได้

คูม่ ือแพทย์ประจำบ้ ำนสำขำเวชศำสตร์ นิวเคลียร์
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เอกสำรแนบ 2

เกณฑ์ มำตรฐำนผู้ประกอบวิชำชีพเวชกรรมของแพทยสภำ

คูม่ ือแพทย์ประจำบ้ ำนสำขำเวชศำสตร์ นิวเคลียร์
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คูม่ ือแพทย์ประจำบ้ ำนสำขำเวชศำสตร์ นิวเคลียร์
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คูม่ ือแพทย์ประจำบ้ ำนสำขำเวชศำสตร์ นิวเคลียร์
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คูม่ ือแพทย์ประจำบ้ ำนสำขำเวชศำสตร์ นิวเคลียร์
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เอกสำรแนบ 3

ข้ อบังคับว่ ำด้ วยจรรยำบรรณบุคลำกรและนักศึกษำมหำวิทยำลัยมหิดล
และกำรดำเนินกำรทำงจริยบรรณ
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ระเบียบคณะฯว่ ำด้ วยวินัยและบทกำหนดลงโทษทำงวินัยแก่ แพทย์ ผ้ ูฝึกอบรม
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ประกำศคณะฯเรื่ องเครื่ องแบบแพทย์ ประจำบ้ ำน
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เนือ้ หำและผลลัพธ์ ของกำรฝึ กอบรม
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:

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.
Principles of radiology modalities including dual energy X ray absorption (DEXA), ultrasound, CT, MRI
and MRS
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-

Data acquisition and image processing techniques, including SPECT, SPECT/CT, PET, PET/CT and
PET/MRI
Statistics of radioactive counting
Quality control

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
- Brain
- Cerebrospinal fluid
- Musculoskeletal system
- Bone and joint
- Soft tissue
- Cardiovascular system
- Heart
- Blood vessel
- Pulmonary system
- Gastro-intestinal system
- Liver
- Biliary system
- Gastrointestinal tract
- Pancreas
- Salivary gland
- Genitourinary system
- Kidney
- Urinary bladder
- Testis
- Endocrine system
- Thyroid gland and I-131 total body scan
- Parathyroid gland
- Adrenal gland
- Reticuloendothelial system (RE system)
- Spleen
- Bone marrow
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- 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, nephron-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
3.3. Preparation of radiopharmaceuticals
- Preparation of primary chemicals
- Preparation of labeled compounds in general methods
- Exchange reactions
- Substitution
- Addition
- 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
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- 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
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
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- 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 intraarticular injection for treatment of rheumatoid arthritis and other inflammatory joint diseases
- 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

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.
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-

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
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 six month
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,
analyze report and archive any type of diagnostic procedure in vivo related to the clinical areas
mentioned in 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 curriculum.
Therapeutic applications should cover the following:
1. 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.
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2. Absorbed radiation dose, including calculation of dose to the target area, to the surrounding
tissue, to other organ systems, and to the total body.
3. 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.
4. Potential adverse effects of radiation, including carcinogenic, teratogenic, and mutagenic
effects and doses to family members and to the general public.
5. Specific therapeutic applications, including radioiodine treatment in benign and malignant
thyroid diseases, radionuclides for metastatic bone disease, radiosynoviorthesis,
radiolabeled antibody therapy, intra-arterial 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 curriculum.

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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เกณฑ์ กำรตรวจและรั กษำขัน้ ต่ำที่แพทย์ ประจำบ้ ำนต้ องมีประสบกำรณ์
กำรตรวจวินจิ ฉัยทำงเวชศำสตร์ นิวเคลียร์
จำนวนผู้ป่วย (รำยต่อ
ปี )
Musculoskeletal system
500
Endocrine system
200
Genitourinary system
50
Cardiovascular system
100
Pulmonary system
10
Gastrointestinal & hepatobiliary system
30
Tumor (MIBI, Tl, Ga-67, MIBG, Octreotide etc.)
10
Infection and inflammation
5
Hematopoietic and lymphatic system
5
Bone mineral density
100
Central nervous system
10
PET/CT scan
50
กำรรักษำโรคทำงเวชศำสตร์ นวิ เคลียร์
จำนวนผู้ป่วย (รำยต่อปี )
กำรรักษำ hyperthyroid ด้ วย I-131
200
กำรรักษำมะเร็ งไทรอยด์ด้วย I-131
100
กำรรักษำด้ วยสำรกัมมันตรังสีชนิดอื่นๆ
1
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รำยละเอียดเกี่ยวกับกำรทำวิจัย
ขอบเขตควำมรับผิดชอบ
ควำมสำมำรถในกำรทำวิจยั ด้ วยตนเองเป็ นสมรรถนะหนึง่ ที่แพทย์ประจำบ้ ำนเวชศำสตร์ นิวเคลียร์ ต้องบรรลุตำม
หลักสูตรฯ ฉบับปรับปรุ ง พ.ศ. 2560 และผลงำนวิจยั ฉบับสมบูรณ์เป็ นองค์ประกอบหนึง่ ของกำรประเมินคุณสมบัติผ้ ทู ี่จะ
ได้ รับวุฒิบตั รฯเมื่อสิ ้นสุดกำรฝึ กอบรม ดังนันสถำบั
้
นฝึ กอบรมต้ องรับผิดชอบกำรเตรี ยมควำมพร้ อมให้ กบั แพทย์ประจำ
บ้ ำ น ตัง้ แต่ ก ำรเตรี ย มโครงร่ ำ งกำรวิ จัย จนสิ น้ สุด กำรท ำงำนวิ จัย และจัด ท ำรำยงำนวิ จัย ฉบั บ สมบูร ณ์ เ พื่ อ น ำส่ง
คณะอนุกรรมกำรฝึ กอบรมและสอบควำมรู้ควำมชำนำญในกำรประกอบวิชำชีพเวชกรรม สำขำเวชศำสตร์ นิวเคลียร์
ทังนี
้ ้สถำบันฝึ กอบรมต้ องรำยงำนชื่องำนวิจัย อำจำรย์ที่ ปรึ กษำ กำรนำเสนอโครงร่ ำงวิจัย และควำมคืบหน้ ำ
งำนวิจยั ตำมกรอบเวลำที่กำหนดไปยังคณะอนุกรรมกำรฝึ กอบรมและสอบควำมรู้ควำมชำนำญในกำรประกอบวิชำชีพเวช
กรรม สำขำเวชศำสตร์ นิวเคลียร์ เพื่อให้ มีกำรกำกับดูแลอย่ำงทัว่ ถึง
คุณลักษณะของงำนวิจัย
1. เป็ น ผลงำนที่ริ เริ่ มใหม่ หรื อ เป็ น งำนวิ จัยที่ ใช้ แ นวคิดที่ มีก ำรศึกษำมำก่อ นทัง้ ในและต่ำงประเทศ แต่น ำมำ
ดัดแปลงหรื อทำซ ้ำในบริ บทของสถำบัน
2. แพทย์ประจำบ้ ำน อำจำรย์ที่ปรึ กษำและผู้ดำเนินงำนวิจยั ทุกคน ควรผ่ำนกำรอบรมด้ ำนจริ ยธรรมกำรวิจยั ในคน
และ good clinical practice (GCP)
3. งำนวิจยั ทุกเรื่ องต้ องได้ รับกำรอนุมตั ิจำกคณะกรรมกำรจริ ยธรรมกำรวิจยั ฯตำมเกณฑ์ของสถำบัน
4. งำนวิจยั ทุกเรื่ อง ควรดำเนินภำยใต้ ข้อกำหนดของ GCP หรื อระเบียบวิจยั ที่ถกู ต้ องและเหมำะสมกับคำถำมวิจยั
5. ควรใช้ ภำษำอังกฤษในกำรนำเสนอผลงำนวิจยั ฉบับสมบูรณ์โดยเฉพำะในบทคัดย่อ
กรอบกำรดำเนินงำนวิจัยในเวลำ 3 ปี (36 เดือนของกำรฝึ กอบรม)
เดือนที่
กิจกรรม
6
จัดเตรี ยมคำถำมวิจยั และติดต่ออำจำรย์ที่ปรึกษำ
9
จัดทำโครงร่ำงงำนวิจยั
11
สอบโครงร่ำงงำนวิจยั
13
ขออนุมัติจำกคณะกรรมกำรจริ ยธรรมกำรวิจัย , ขอทุนสนับสนุนงำนวิจัยจำกแหล่งทุนทัง้
ภำยในและนอกสถำบัน (ถ้ ำต้ องกำร)
15
เริ่ มเก็บข้ อมูล
21
รำยงำนควำมคืบหน้ ำงำนวิจยั ภำยใต้ กำรดูแลของอำจำรย์ที่ปรึกษำ
30
วิเครำะห์ข้อมูลและสรุปผลงำนวิจยั
31
จัดทำรำยงำนวิจยั ฉบับร่ำงให้ อำจำรย์ที่ปรึกษำปรับแก้ ไข
32
ส่งรำยงำนวิจยั ฉบับสมบูรณ์ต่ออนุกรรมกำรสอบฯเพื่อประเมินผลสำหรับประกอบคุณสมบัติ
กำรเข้ ำสอบเพื่อวุฒิบตั รฯ
หมำยเหตุ: กำหนดเวลำดังกล่ำวอำจเปลี่ยนแปลงได้ ตำมควำมเหมำะสมและตำมควำมเห็นของคณะอนุกรรมกำรสอบฯ
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รำยละเอียดกำรจัดกำรเรี ยนรู้ และปฏิบัตงิ ำน
ในสำขำรั งสีรักษำและมะเร็งวิทยำและสำขำวิชำรั งสีวินิจฉัย
ตำรำงกิจกรรมของสำขำวิชำรังสีวินิจฉัย
วัน/เวลำ
จันทร์

อังคำร

8.00 – 9.00
Journal Club
ตึก 72 ปี ชัน้ 1 ห้ องประชุมพิณ
พำทย์พิทยำเภท
Grand Journal* (4th week)
อำคำรศูนย์โรคหัวใจ ชัน้ 13
Conference
ตึก 72 ปี ชัน้ 1
ห้ องประชุมพิณพำทย์พิทยำเภท

9.00 – 12.00

12.00 – 13.00

13.00 – 16.00
GI conference
(Med, Surgery, Diagnosis)
ห้ องประชุมพิณพำทย์พิทยำเภท

Neuroscience conference
Research forum
Neuro conference
ตึก 72 ปี ชัน้ 1
ห้ อ งประชุม พิ ณ พำทย์ พิ ท ยำ (Surgery & Diagnosis)
ห้ องประชุมพิณพำทย์พิทยำเภท เภท
ตึกสยำมินทร์ ชัน้ 12
(หน่วย neurosurgery)
พุธ
NM lecture (R1)
Conference
Bone-Patho conference
อำคำรศูนย์โรคหัวใจฯ ชัน้ 13
ตึก 72 ปี ชัน้ 1
ตึกอดุลยเดชวิกรม ชัน้ 8
ห้ องประชุมร่มไทร สุวรรณิก
ห้ อ งประชุม พิ ณ พำทย์ พิ ท ยำ (เวลำ 15.00 - 16.00 น.)
เภท
Lecture: Basic sciences (R1)**
(เวลำ 15.00-17.00 น.)
พฤหัสบดี Conference
Seminar*
ตึก 72 ปี ชัน้ 1
อำคำรศูนย์โรคหัวใจฯ ชัน้ 13
ห้ องประชุมพิณพำทย์พิทยำเภท
หรือ ห้ องประชุมพิณพำทย์
พิทยำเภท (เวลำ 14.30 – 16.00
น.)
ศุกร์
Interdepartmental
Chest-med conference
Sport conference
Lecture - Medical radiation
**
conference
ตึกอัษฎำงค์ ชัน้ 2
ห้ องอ่ำนฟิ ล์ม 72 ปี ชัน้ 2
physics and Radiation
ตึกอัษฎำงค์ ชัน้ 4
biology (R1)***
ห้ องประชุมวีกิจ วีรำนุวตั ิ
(เวลำ 13.00 – 16.00 น.)
หมำยเหตุ:
R1 – แพทย์ประจำบ้ ำนชันปี
้ ที่ 1
*
กิจกรรมร่วมภำควิชำรังสีวิทยำ
**
กิจกรรมร่วมโรงพยำบำลหรือสหภำควิชำ
***
กิจกรรมร่วมสหสถำบัน

คูม่ ือแพทย์ประจำบ้ ำนสำขำเวชศำสตร์ นิวเคลียร์
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รำยละเอียดกำรเรี ยนรู้ และกำรปฏิบัตงิ ำนในสำขำวิชำรั งสีวินิจฉัย
Neuroimaging
สถำนที่
ห้ องอ่ำนฟิ ล์ม อำคำรเฉลิมพระเกียรติชนั ้ 1 และ ตึก 72 ปี ชัน้ 2
ระยะเวลำในกำรฝึ กอบรม
4 สัปดำห์
ผลลัพธ์
- สำมำรถแปลผลกำรตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ สมองและให้ กำรวินิจฉัยโรคที่มีควำมสำคัญและพบบ่อยได้ อย่ำง
ถูกต้ องด้ วยตนเอง
- สำมำรถแปลผลกำรตรวจคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ำสมองและให้ กำรวินิจฉัยโรคที่มีควำมสำคัญและพบบ่อยได้ อย่ำง
ถูกต้ องภำยใต้ คำแนะนำของอำจำรย์
วิธีกำรฝึ กอบรม
- เริ่ มปฏิบตั ิงำนเวลำ 8.00 น. ในวันที่มีเรี ยนหรื อกิจกรรมทำงวิชำกำรของสำขำฯ ให้ เริ่ มปฏิบตั ิงำนเวลำ 9.00 น.
- แพทย์ประจำบ้ ำนเวชศำสตร์ นิวเคลียร์ จะขึ ้นปฏิบตั ิงำนดูแลรับผิดชอบผู้ป่วยที่ตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ สมอง
เป็ นเวลำ 2 สัปดำห์และผู้ป่วยที่ตรวจคลืน่ แม่เหล็กไฟฟ้ำสมองเป็ นเวลำ 2 สัปดำห์
- แพทย์ ป ระจ ำบ้ ำ นเวชศำสตร์ นิ ว เคลีย ร์ จ ะรั บ ผิ ด ชอบผู้ป่ วย โดยแบ่ง เคสกับ แพทย์ ป ระจ ำบ้ ำ นรั ง สีวิ ท ยำที่
ปฏิบตั ิงำนอยูใ่ น rotation เดียวกัน
- รี วิวผลกำรตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ สมองและคลืน่ แม่เหล็กไฟฟ้ำสมองร่วมกับอำจำรย์ประจำวัน
- เข้ ำร่วมกิจกรรมทำงวิชำกำรของหน่วยและที่หน่วยจัดขึ ้นร่วมกับแผนกหรื อภำควิชำอื่นๆ
วิธีกำรประเมินผล
- กำรประเมินด้ ำนทฤษฎีในกำรสอบปลำยปี

Abdominal imaging
สถำนที่
ห้ องอ่ำนฟิ ล์มศูนย์ภำพรังสีวินิจฉัย ตึกผู้ป่วยนอก ชันพื
้ ้นดิน
ระยะเวลำในกำรฝึ กอบรม
8 สัปดำห์
ผลลัพธ์
- สำมำรถแปลผลกำรตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ช่องท้ องและให้ กำรวินิจฉัยโรคที่มีควำมสำคัญและพบบ่อยได้
อย่ำงถูกต้ องด้ วยตนเอง
- สำมำรถแปลผลกำรตรวจคลืน่ แม่เหล็กไฟฟ้ำช่องท้ องและให้ กำรวินิจฉัยโรคที่มีควำมสำคัญและพบบ่อยได้ อย่ำง
ถูกต้ องภำยใต้ คำแนะนำของอำจำรย์
วิธีกำรฝึ กอบรม
- เริ่ มปฏิบตั ิงำนเวลำ 8.00 น. ในวันที่มีเรี ยนหรื อกิจกรรมทำงวิชำกำรของสำขำฯ ให้ เริ่ มปฏิบตั ิงำนเวลำ 9.00 น.
- แพทย์ประจำบ้ ำนเวชศำสตร์ นิวเคลียร์ จะขึ ้นปฏิบตั ิงำนดูแลรับผิดชอบผู้ป่วยที่ตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ช่อง
ท้ องเป็ นเวลำ 6 สัปดำห์และผู้ป่วยที่ตรวจคลืน่ แม่เหล็กไฟฟ้ำช่องท้ องเป็ นเวลำ 2 สัปดำห์

คูม่ ือแพทย์ประจำบ้ ำนสำขำเวชศำสตร์ นิวเคลียร์
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แพทย์ ป ระจ ำบ้ ำ นเวชศำสตร์ นิ ว เคลีย ร์ จ ะรั บ ผิ ด ชอบผู้ป่ วย โดยแบ่ง เคสกับ แพทย์ ป ระจ ำบ้ ำ นรั ง สีวิ ท ยำที่
ปฏิบตั ิงำนอยูใ่ น rotation เดียวกัน
- รี วิวผลกำรตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ และคลืน่ แม่เหล็กไฟฟ้ำช่องท้ องร่วมกับอำจำรย์ประจำวัน
- เข้ ำร่วมกิจกรรมทำงวิชำกำรของหน่วยและที่หน่วยจัดขึ ้นร่วมกับแผนกหรื อภำควิชำอื่นๆ
วิธีกำรประเมินผล
- กำรประเมินด้ ำนทฤษฎีในกำรสอบปลำยปี
-

Thoracic imaging
สถำนที่
ห้ องอ่ำนฟิ ล์มศูนย์ภำพรังสีวินิจฉัย ตึกผู้ป่วยนอก ชันพื
้ ้นดิน
ระยะเวลำในกำรฝึ กอบรม
4 สัปดำห์
ผลลัพธ์
- สำมำรถแปลผลกำรตรวจ plain radiograph ของช่องอกและให้ กำรวินิจฉัยโรคที่มีควำมสำคัญและพบบ่อยได้
อย่ำงถูกต้ องภำยใต้ คำแนะนำของอำจำรย์
- สำมำรถแปลผลกำรตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ช่องอกและให้ กำรวินิจฉัยโรคที่มีควำมสำคัญและพบบ่อยได้
อย่ำงถูกต้ องภำยใต้ คำแนะนำของอำจำรย์
วิธีกำรฝึ กอบรม
- เริ่ มปฏิบตั ิงำนเวลำ 8.00 น. ในวันที่มีเรี ยนหรื อกิจกรรมทำงวิชำกำรของสำขำฯ ให้ เริ่ มปฏิบตั ิงำนเวลำ 9.00 น.
- แพทย์ประจำบ้ ำนเวชศำสตร์ นิวเคลียร์ ปฏิบตั ิงำนดูแลรับผิดชอบผู้ป่วยที่ตรวจ plain radiograph และเอกซเรย์
คอมพิวเตอร์ ช่องอกเป็ นเวลำ 4 สัปดำห์
- แพทย์ ป ระจ ำบ้ ำ นเวชศำสตร์ นิ ว เคลีย ร์ จ ะรั บ ผิ ด ชอบผู้ป่ วย โดยแบ่ง เคสกับ แพทย์ ป ระจ ำบ้ ำ นรั ง สีวิ ท ยำที่
ปฏิบตั ิงำนอยูใ่ น rotation เดียวกัน
- รี วิวผลกำรตรวจ plain radiograph และเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ช่องอกร่วมกับอำจำรย์ประจำวัน
- เข้ ำร่วมกิจกรรมทำงวิชำกำรของหน่วยและที่หน่วยจัดขึ ้นร่วมกับแผนกหรื อภำควิชำอื่นๆ
วิธีกำรประเมินผล
- กำรประเมินด้ ำนทฤษฎีในกำรสอบปลำยปี

Musculoskeletal imaging
สถำนที่
ห้ องอ่ำนฟิ ล์มศูนย์ภำพรังสีวินิจฉัย ตึกผู้ป่วยนอก ชันพื
้ ้นดิน
ระยะเวลำในกำรฝึ กอบรม
2 สัปดำห์
ผลลัพธ์
- สำมำรถแปลผลกำรตรวจ plain radiograph กระดูกและให้ กำรวินิจฉัยโรคที่มีควำมสำคัญและพบบ่อยได้ อย่ำง
ถูกต้ องภำยใต้ คำแนะนำของอำจำรย์
วิธีกำรฝึ กอบรม
- เริ่ มปฏิบตั ิงำนเวลำ 8.00 น. ในวันที่มีเรี ยนหรื อกิจกรรมทำงวิชำกำรของสำขำให้ เริ่ มปฏิบตั ิงำนเวลำ 9.00 น.
คูม่ ือแพทย์ประจำบ้ ำนสำขำเวชศำสตร์ นิวเคลียร์
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แพทย์ประจำบ้ ำนเวชศำสตร์ นิวเคลียร์ ปฏิบตั ิงำนดูแลรับผิดชอบผู้ป่วยที่ตรวจ plain radiograph กระดูกเป็ น
เวลำ 2 สัปดำห์
- แพทย์ ป ระจ ำบ้ ำ นเวชศำสตร์ นิ ว เคลีย ร์ จ ะรั บ ผิ ด ชอบผู้ป่ วย โดยแบ่ง เคสกับ แพทย์ ป ระจ ำบ้ ำ นรั ง สีวิ ท ยำที่
ปฏิบตั ิงำนอยูใ่ น rotation เดียวกัน
- รี วิวผลกำรตรวจ plain radiograph กระดูกร่วมกับอำจำรย์ประจำวัน
- เข้ ำร่วมกิจกรรมทำงวิชำกำรของหน่วยและที่หน่วยจัดขึ ้นร่วมกับแผนกหรื อภำควิชำอื่นๆ
วิธีกำรประเมินผล
- กำรประเมินด้ ำนทฤษฎีในกำรสอบปลำยปี
-

KUB imaging
สถำนที่
ห้ องอ่ำนฟิ ล์ม ตึก 72 ปี ชนั ้ 2
ระยะเวลำในกำรฝึ กอบรม
2 สัปดำห์
ผลลัพธ์
- สำมำรถแปลผลกำรตรวจ plain radiograph ของ KUB และให้ กำรวินิจฉัยโรคที่มีควำมสำคัญและพบบ่อยได้
อย่ำงถูกต้ องภำยใต้ คำแนะนำของอำจำรย์
- สำมำรถแปลผลกำรตรวจ IVP และให้ ก ำรวิ นิ จ ฉัย โรคที่ มี ค วำมสำคัญ และพบบ่อ ยได้ อ ย่ำงถูกต้ อ งภำยใต้
คำแนะนำของอำจำรย์
วิธีกำรฝึ กอบรม
- เริ่ มปฏิบตั ิงำนเวลำ 8.00 น. ในวันที่มีเรี ยนหรื อกิจกรรมทำงวิชำกำรของสำขำให้ เริ่ มปฏิบตั ิงำนเวลำ 9.00 น.
- แพทย์ประจำบ้ ำนเวชศำสตร์ นิวเคลียร์ ปฏิบตั ิงำนดูแลรับผิดชอบผู้ป่วยที่ตรวจ plain radiograph KUB และ IVP
เป็ นเวลำ 2 สัปดำห์
- แพทย์ ป ระจ ำบ้ ำ นเวชศำสตร์ นิ ว เคลีย ร์ จ ะรั บ ผิ ด ชอบผู้ป่ วย โดยแบ่ง เคสกับ แพทย์ ป ระจ ำบ้ ำ นรั ง สีวิ ท ยำที่
ปฏิบตั ิงำนอยูใ่ น rotation เดียวกัน
- รี วิวผลกำรตรวจ plain radiograph KUB และ IVP ร่วมกับอำจำรย์ประจำวัน
- เข้ ำร่วมกิจกรรมทำงวิชำกำรของหน่วยและที่หน่วยจัดขึ ้นร่วมกับแผนกหรื อภำควิชำอื่นๆ
วิธีกำรประเมินผล
- กำรประเมินด้ ำนทฤษฎีในกำรสอบปลำยปี

Ultrasound
สถำนที่
ห้ องตรวจ ultrasound ศูนย์ภำพรังสีวินิจฉัย ตึกผู้ป่วยนอก ชันพื
้ ้นดิน
ระยะเวลำในกำรฝึ กอบรม
4 สัปดำห์
ผลลัพธ์
- สำมำรถแปลผลกำรตรวจ ultrasound ของช่องท้ อง และให้ กำรวินิจฉัยโรคที่มีควำมสำคัญและพบบ่อยได้ อย่ำง
ถูกต้ องภำยใต้ คำแนะนำของอำจำรย์
คูม่ ือแพทย์ประจำบ้ ำนสำขำเวชศำสตร์ นิวเคลียร์
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- สำมำรถแปลผลกำรตรวจ ultrasound กรณีผ้ ปู ่ วยฉุกเฉินได้ อย่ำงถูกต้ องภำยใต้ กำรดูแลของอำจำรย์
วิธีกำรฝึ กอบรม
- เริ่ มปฏิบตั ิงำนเวลำ 8.00 น. ในวันที่มีเรี ยนหรื อกิจกรรมทำงวิชำกำรของสำขำให้ เริ่ มปฏิบตั ิงำนเวลำ 9.00 น.
- แพทย์ประจำบ้ ำนเวชศำสตร์ นิวเคลียร์ ปฏิบตั ิงำนดูแลรับผิดชอบผู้ป่วยที่ตรวจ ultrasound เป็ นเวลำ 4 สัปดำห์
- แพทย์ ป ระจ ำบ้ ำ นเวชศำสตร์ นิ ว เคลีย ร์ จ ะรั บ ผิ ด ชอบผู้ป่ วย โดยแบ่ง เคสกับ แพทย์ ป ระจ ำบ้ ำนรั ง สีวิ ท ยำที่
ปฏิบตั ิงำนอยูใ่ น rotation เดียวกัน
- รี วิวผลกำรตรวจ ultrasound ร่วมกับอำจำรย์ประจำวัน
- เข้ ำร่วมกิจกรรมทำงวิชำกำรของหน่วยและที่หน่วยจัดขึ ้นร่วมกับแผนกหรื อภำควิชำอื่นๆ
วิธีกำรประเมินผล
- กำรประเมินด้ ำนทฤษฎีในกำรสอบปลำยปี
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ตำรำงกิจกรรมของสำขำวิชำรังสีรักษำและมะเร็งวิทยำ
วัน/เวลำ
จันทร์

7.00 - 8.00
Ward round

อังคำร

Ward round

พุธ

Ward round

พฤหัส

Ward round

ศุกร์

Ward round

8.00 - 9.00
Journal club
ตึกรังสีรำชนครินทร์
ชัน้ 2 ห้ องประชุมโรจน์ฯ
Peer review
ตึกรังสีรำชนครินทร์
ชัน้ 2 ห้ องประชุมโรจน์ฯ
1) NM lecture (R1)
อำคำรศูนย์โรคหัวใจฯ ชัน้ 13
ห้ องประชุมร่มไทร สุวรรณิก
2) IMRT conference
ตึกรังสีรำชนครินทร์ ชัน้ 2
ห้ องประชุมโรจน์ฯ
1) Grand round
หอผู้ป่วย 72 ปี ชนั ้ 6/ ชัน้ 9
2) Lecture
ตึกรังสีรำชนครินทร์ ชัน้ 2 ห้ องประชุม
โรจน์ฯ หรือตึก 72 ปี ชัน้ 1 ห้ องประชุม
พิณพำทย์พิทยำเภท
1) Interdepartmental conference**
ตึกอัษฎำงค์ ชัน้ 4
ห้ องประชุมวีกิจ วีรำนุวตั ิ
2) Lecture
ตึกรังสีรำชนครินทร์ ชัน้ 2 ห้ องประชุม
โรจน์ฯ หรือตึก 72 ปี ชัน้ 1 ห้ องประชุม
พิณพำทย์พิทยำเภท

9.00 - 12.00
ปฏิบตั ิงำนในสำขำฯ

13.00 – 16.00
ปฏิบตั ิงำนในสำขำฯ

ปฏิบตั ิงำนในสำขำฯ

ปฏิบตั ิงำนในสำขำฯ

ปฏิบตั ิงำนในสำขำฯ

ปฏิบตั ิงำนในสำขำฯ
Lecture: Basic sciences (R1)**
(เวลำ 15.00 - 17.00 น.)

ปฏิบตั ิงำนในสำขำฯ

ปฏิบตั ิงำนในสำขำฯ
Seminar*
อำคำรศูนย์โรคหัวใจฯ ชัน้ 13 หรือ
ห้ องประชุมพิณพำทย์พิทยำเภท
(เวลำ 14.30 – 16.00 น.)

ปฏิบตั ิงำนในสำขำฯ

ปฏิบตั ิงำนในสำขำฯ
Lecture - Medical radiation physics
and Radiation biology (R1)***
(เวลำ 13.00 – 16.00 น.)

หมำยเหตุ:
R1 – แพทย์ประจำบ้ ำนชันปี
้ ที่ 1
*
กิจกรรมร่วมภำควิชำรังสีวิทยำ
**
กิจกรรมร่วมโรงพยำบำลหรือสหภำควิชำ
***
กิจกรรมร่วมสหสถำบัน
Ward round ที่หอผู้ป่วย 72 ปี ชัน้ 6 ตะวันออก/ ชัน้ 9 ตะวันตก

คูม่ ือแพทย์ประจำบ้ ำนสำขำเวชศำสตร์ นิวเคลียร์

หน้ ำที่72

รำยละเอียดกำรเรี ยนรู้ และกำรปฏิบัตงิ ำนในสำขำวิชำรังสีรักษำและมะเร็งวิทยำ
สถำนที่

หน่วยตรวจผู้ป่วยนอก ตึก 72 ปี ชนั ้ 1
หอผู้ป่วยตึก 72 ปี ชนั ้ 6 ตะวันออก และชัน้ 9 ตะวันตก
ห้ องใส่แร่ ตึก 72 ปี ชนั ้ 6 ตะวันตก
8
สัปดำห์

ระยะเวลำ
ผลลัพธ์
- อธิบำยหลักกำรเบื ้องต้ นและคุณสมบัติของเครื่ องมือทำงรังสีรักษำชนิดต่ำงๆ โดยมีควำมรู้ควำมเข้ ำใจในกำรให้
คำแนะนำในกำรเลือกใช้ เครื่ องมือได้ อย่ำงถูกต้ อง
- บอกข้ อบ่งชี ้ในกำรให้ รังสีรักษำและหลักกำรเบื ้องต้ นของกำรรักษำมะเร็ งชนิดต่ำงๆที่พบบ่อยได้ อย่ำงถูกต้ อง
- อธิบำยเรื่ องของ radiation effect ต่อเนื ้อเยื่อปกติและเนื่อเยื่อมะเร็ ง สำมำรถให้ คำแนะนำเบื ้องต้ นในกำรป้องกัน
และดูแลรักษำผลข้ ำงเคียงที่เกิดจำกกำรรังสีรักษำให้ กบั ผู้ป่วยและญำติได้ อย่ำงถูกต้ อง
วิธีกำรฝึ กอบรม
- เริ่ มปฏิบัติงำนเวลำ 7.00 น. ร่ วมกับแพทย์ ประจำบ้ ำนรั งสีรักษำที่ ward โดยต้ องรั บดูแลผู้ป่วยตำมที่ได้ รั บ
มอบหมำย และทำกำรแบ่งรับผู้ป่วยใหม่กบั แพทย์ประจำบ้ ำนรังสีรักษำและรังสีวินิจฉัยที่อยู่ rotation เดียวกัน
ภำยใต้ กำรดูแลของอำจำรย์ประจำเดือน
- เข้ ำร่วมกิจกรรมวิชำกำรของสำขำรังสีรักษำ ดังตำรำง
วิธีกำรประเมินผล
- กำรประเมินด้ ำนทฤษฎีในกำรสอบปลำยปี
- กำรประเมินกำรปฏิบตั ิงำน
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เอกสำรแนบ 10

รำยละเอียดวิชำเลือกเสรี (elective) ในคณะฯ
แพทย์ประจำบ้ ำนชัน้ ปี ที่ 2 สำมำรถเลือกปฏิบตั ิงำนในสำขำวิชำต่ำงๆของภำควิชำอำยุรศำสตร์ หรื อกุมำรเวช
ศำสตร์ ระยะเวลำกำรปฏิบตั ิงำนในแต่ละสำขำวิชำคือ 1-2 สัปดำห์ และเมื่อรวมกำรปฏิบตั ิงำนทุกสำขำวิชำจะต้ องไม่เกิน
2 เดือนตำมข้ อกำหนดของหลักสูตรฯ
รำยละเอียดกำรปฏิบตั ิงำนในแต่ละสำขำวิชำ เช่น ตำรำงปฏิบตั ิงำน กำรเข้ ำร่ วมกิจกรรมทำงวิชำกำร หน้ ำที่
ควำมรับผิดชอบของแพทย์ประจำบ้ ำนที่มำ elective ให้ แต่ละสำขำวิชำมอบหมำยตำมที่เห็นสมควร
กำรปฏิ บัติงำนของแพทย์ ประจำบ้ ำนจะได้ รับ กำรประเมิน จำกอำจำรย์ ผ้ ูรั บ ผิด ชอบดูแ ลแพทย์ ประจำบ้ ำน
elective ในแต่ละสำขำวิชำ โดยกำรใช้ แบบประเมินจำกทำงสำขำวิชำเวชศำสตร์ นิวเคลียร์ (เอกสำรแนบ 11)
ทังนี
้ ้ สำขำวิชำที่แพทย์ประจำบ้ ำนสำมำรถเลือกปฏิบตั ิงำนและวัตถุประสงค์กำรเรี ยนรู้ มีดงั ต่อไปนี ้
ภำควิชำอำยุรศำสตร์
1. สำขำวิชำต่ อมไร้ ท่อและเมตำบอลิสม (Endocrinology and metabolism)
ระยะเวลำ
1-2 สัปดำห์
วัตถุประสงค์
ต้ องกำรให้ แพทย์ประจำบ้ ำนมีควำมรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ
- ควำมผิดปกติของต่อมไทรอยด์และเนื ้องอกในกลุม่ neuroendocrine รวมถึงแนวทำงกำรวินิจฉัย รักษำ
และกำรตรวจติดตำม
- แนวทำงกำรรักษำภำวะแคลเซียมต่ำ โดยเฉพำะที่มีสำเหตุมำจำกพำรำไทรอยด์ฮอร์ โมนต่ำหลังกำร
ผ่ำตัดต่อมไทรอยด์ และภำวะ electrolyte imbalance ที่เกิดในขณะไทรอยด์ฮอร์ โมนต่ำ
- หลักกำรส่งและกำรแปลผลกำรตรวจที่เกี่ยวข้ องกับโรคของต่อมไทรอยด์ เช่น TSH receptor antibody,
thyroglobulin antibody เป็ นต้ น และเนือ้ งอกในกลุ่ม neuroendocrine เช่น urine catecholamines
และ metanephrines เป็ นต้ น
- กำรนำผลกำรตรวจทำงเวชศำสตร์ นิวเคลียร์ ไปใช้ ในกำรรักษำผู้ป่วย เช่น ผลกำรตรวจ thyroid scan,
thyroid uptake, perchlorate discharge test เป็ นต้ น
- แนวทำงกำรรักษำและตรวจติดตำมภำวะ osteopenia และ osteoporosis
2. สำขำวิชำหทัยวิทยำ (Cardiology)
ระยะเวลำ
1 สัปดำห์
วัตถุประสงค์
ต้ องกำรให้ แพทย์ประจำบ้ ำนมีควำมรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ
- หลักกำรรักษำ coronary artery disease
- หลักกำรแปลผลกำรตรวจที่เกี่ยวข้ องกับกำรทำงำนของหัวใจ ได้ แก่ คลืน่ ไฟฟ้ำหัวใจ,
echocardiogram, exercise stress test และ cardiac MRI
- กำรนำผลกำรตรวจทำงเวชศำสตร์ นิวเคลียร์ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง myocardial perfusion imaging ไป
ใช้ ในกำรรักษำผู้ป่วย
คูม่ ือแพทย์ประจำบ้ ำนสำขำเวชศำสตร์ นิวเคลียร์
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3. สำขำวิชำวักกะวิทยำ (Nephrology)
ระยะเวลำ
1 สัปดำห์
วัตถุประสงค์
ต้ องกำรให้ แพทย์ประจำบ้ ำนมีควำมรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ
- หลักกำรดูแลรักษำผู้ป่วยโรคไตเรือ้ รัง (chronic kidney disease)
- หลักกำรดูแลรักษำปลูกถ่ำยไต (kidney transplantation) รวมถึงกำรเลือกผู้ที่บริ จำคไตและภำวะแทรก
ซ้ อนหลังกำรผ่ำตัด เช่น graft rejection, cyclosporine toxicity, vasomotor nephropathy เป็ นต้ น
- กำรนำผลกำรตรวจทำงเวชศำสตร์ นิวเคลียร์ ไปใช้ ในกำรรักษำผู้ป่วย เช่น ผลกำรตรวจ renal scan ใน
ผู้ป่วย kidney transplantation และ renal scan ในผู้ที่จะบริ จำคไต เป็ นต้ น
4. สำขำวิชำโรคระบบทำงเดินอำหำร (Gastroenterology)
ระยะเวลำ
1 สัปดำห์
วัตถุประสงค์
ต้ องกำรให้ แพทย์ประจำบ้ ำนมีควำมรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ
- ควำมผิดปกติและแนวทำงกำรรั กษำโรคของระบบทำงเดินอำหำรที่เกี่ยวข้ องกับกำรตรวจทำงเวช
ศำสตร์ นิวเคลียร์ เช่น ภำวะเลือดออกในทำงเดินอำหำร และ gastroparesis เป็ นต้ น
- หลักกำรแปลผลกำรตรวจที่ควรรู้ เกี่ยวกับระบบทำงเดินอำหำร เช่น ผลกำรส่องกล้ องระบบทำงเดิน
อำหำร เป็ นต้ น
- กำรนำผลกำรตรวจทำงเวชศำสตร์ นิวเคลียร์ ไปใช้ ในกำรรักษำผู้ป่วย เช่น ผลกำรตรวจ RBC scan ใน
ภำวะเลือดออกในทำงเดินอำหำร และผลกำรตรวจ gastric emptying ในภำวะ gastroparesis เป็ น
ต้ น
5. สำขำวิชำเคมีบำบัด (Oncology)
ระยะเวลำ
1 สัปดำห์
วัตถุประสงค์
ต้ องกำรให้ แพทย์ประจำบ้ ำนมีควำมรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ
- แนวทำงกำรส่งตรวจเพื่อแบ่งระยะโรค (staging) ติดตำมผลกำรรักษำ (evaluate treatment response)
และในภำวะที่สงสัยกำรกลับเป็ นซ ้ำ (recurrence / re-staging) สำหรั บโรคมะเร็ งที่พบบ่ อยและกำร
ตรวจทำงเวชศำสตร์ นิวเคลียร์ มีสว่ นเกี่ยวข้ อง เช่น มะเร็ งเต้ ำนม, มะเร็ งปอด, มะเร็ งตับ เป็ นต้ น
- กำรนำผลกำรตรวจทำงเวชศำสตร์ นิวเคลียร์ ไปใช้ ในกำรรั กษำผู้ป่วย เช่น ผลกำรตรวจ bone scan,
PET/CT scan, gated blood pool study เป็ นต้ น
6. สำขำวิชำประสำทวิทยำ (Neurology)
ระยะเวลำ
1 สัปดำห์
วัตถุประสงค์
ต้ องกำรให้ แพทย์ประจำบ้ ำนมีควำมรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ
- แนวทำงกำรส่งตรวจและรั กษำโรคลมชัก แนวทำงกำรวินิ จฉัยภำวะสมองเสื่อ ม ( dementia) กำร
วินิจฉัยและแนวทำงกำรรั กษำ movement disorder และหลักกำรแปลผลคลื่น ไฟฟ้ำ สมอง (EEG)
รวมถึงกำรประเมิน neurocognitive test ด้ วยแบบประเมินต่ำงๆ เช่น TMSE, MOCA เป็ นต้ น
คูม่ ือแพทย์ประจำบ้ ำนสำขำเวชศำสตร์ นิวเคลียร์
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-

กำรนำผลกำรตรวจทำงเวชศำสตร์ นิวเคลียร์ ไปใช้ ในกำรรักษำผู้ป่วย เช่น ผลกำรตรวจ brain SPECT
ในผู้ป่วย dementia และลมชัก
7. สำขำวิชำโลหิตวิทยำ (Hematology)
ระยะเวลำ 1 สัปดำห์
วัตถุประสงค์ คือ ต้ องกำรให้ แพทย์ประจำบ้ ำนมีควำมรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ
- แนวทำงกำรส่งตรวจและรักษำมะเร็ งต่อมน ้ำเหลือง ควำมผิดปกติของเม็ดเลือดแดง และกำรวินจิ ฉัย
ภำวะ extra-medullary hematopoiesis
- กำรนำผลกำรตรวจทำงเวชศำสตร์ นิวเคลียร์ ไปใช้ ในกำรรักษำผู้ป่วย เช่น ผลกำรตรวจ PET/CT scan
ในlymphoma ผลกำรตรวจ RBC volume ผลกำรตรวจ bone marrow scan ในผู้ป่วยที่สงสัยภำวะ
extra-medullary hematopoiesis เป็ นต้ น

ภำควิชำกุมำรเวชศำสตร์
1. สำขำวิชำต่ อมไร้ ท่อและเมตำบอลิสม (Endocrinology and metabolism)
ระยะเวลำ
1-2 สัปดำห์
วัตถุประสงค์
ต้ องกำรให้ แพทย์ประจำบ้ ำนมีควำมรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ
- แนวทำงกำรวินิจฉัย รักษำ และกำรตรวจติดตำมโรคของต่อมไทรอยด์ เช่น hyperthyroidism ในเด็ก
และ congenital hypothyroidism เป็ นต้ น
- กำรนำผลกำรตรวจทำงเวชศำสตร์ นิวเคลียร์ ไปใช้ ในกำรรักษำผู้ป่วย เช่น ผลกำรตรวจ thyroid scan,
thyroid uptake, perchlorate discharge test เป็ นต้ น
2. สำขำวิชำโรคไต (Nephrology)
ระยะเวลำ
1 สัปดำห์
วัตถุประสงค์
ต้ องกำรให้ แพทย์ประจำบ้ ำนมีควำมรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ
- แนวทำงในกำรส่งตรวจวินิจฉัยและแนวทำงกำรรักษำควำมผิดปกติของระบบทำงเดินปั สสำวะที่พบ
บ่อยและเกี่ยวข้ องกับกำรตรวจทำงเวชศำสตร์ นิวเคลียร์ เช่น กำรติดเชื ้อในทำงเดินปั สสำวะ (urinary
tract infection), renal cortical scar, urinary reflux, urinary outflow tract obstruction เป็ นต้ น
- กำรนำผลกำรตรวจทำงเวชศำสตร์ นิวเคลียร์ ไปใช้ ในกำรรักษำผู้ป่วย เช่น ผลกำรตรวจ diuretic renal
scan ในผู้ป่วย hydronephrosis และผล renal cortical scan ในผู้ป่วย recurrent UTI เป็ นต้ น
3. สำขำวิชำโรคระบบทำงเดินอำหำร (Gastroenterology)
ระยะเวลำ
1 สัปดำห์
วัตถุประสงค์
ต้ องกำรให้ แพทย์ประจำบ้ ำนมีควำมรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ
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-

-

แนวทำงในกำรส่ง ตรวจวิ นิ จ ฉัย และแนวทำงกำรรั ก ษำควำมผิ ด ปกติ ข องระบบทำงเดิ น อำหำรที่
เกี่ ย วข้ องกับ กำรตรวจทำงเวชศำสตร์ นิ วเคลียร์ เช่ น ภำวะเลือดออกในทำงเดินอำหำร , neonatal
jaundice และ Meckel’s diverticulum เป็ นต้ น
กำรนำผลกำรตรวจทำงเวชศำสตร์ นิวเคลียร์ ไปใช้ ในกำรรักษำผู้ป่วย เช่น ผลกำรตรวจ Meckel scan
หรื อ RBC scan ในภำวะเลือดออกในทำงเดินอำหำร และผลกำรตรวจ DISIDA scan ในภำวะ biliary
atresia เป็ นต้ น

4. สำขำวิชำโลหิตวิทยำและอองโคโลยี (Hematology and oncology)
ระยะเวลำ
1 สัปดำห์
วัตถุประสงค์
ต้ องกำรให้ แพทย์ประจำบ้ ำนมีควำมรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ
- แนวทำงกำรส่งตรวจเพื่อแบ่งระยะโรค (staging) ติดตำมผลกำรรักษำ (evaluate treatment response)
และในภำวะที่สงสัยกำรกลับเป็ นซ ้ำ (recurrence / re-staging) สำหรั บโรคมะเร็ งที่พบบ่อยและกำร
ตรวจทำงเวชศำสตร์ นิวเคลียร์ มีสว่ นเกี่ยวข้ อง เช่น neuroblastoma, lymphoma เป็ นต้ น
- กำรนำผลกำรตรวจทำงเวชศำสตร์ นิวเคลียร์ ไปใช้ ในกำรรั กษำผู้ป่วย เช่น ผลกำรตรวจ bone scan,
MIBG scan, Gallium scan เป็ นต้ น
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เอกสำรแนบ 11

ใบประเมินกำรปฏิบัตงิ ำนสำหรั บวิชำเลือกเสรี
กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของแพทย์ ประจำบ้ ำน
สำขำวิชำเวชศำสตร์ นิวเคลียร์ ภำควิชำรังสีวิทยำ
คณะแพทยศำสตร์ ศิริรำชพยำบำล
ชื่อ ................................................................................................. แพทย์ประจำบ้ ำนชันปี
้ ที่ …………………..…….
สำขำวิชำเวชศำสตร์ นิวเคลียร์ ภำควิชำรังสีวิทยำ คณะแพทยศำสตร์ ศิริรำชพยำบำล ม.มหิดล
ฝึ กปฏิบตั ิงำนที่
…………………………………………………………………………………………………………………………………
ระหว่ำงวันที่
…………………………………………………………………………………………………………………………………
หัวข้ อกำรประเมิน

ดีมำก
(5)

ดี
(4)

พอใช้
(3)

ควรปรับปรุ ง
(2)

หมำยเหตุ
(อธิบำยและระบุ)

1. ควำมรู้ (Knowledge)
- ควำมรู้ทำงวิชำกำร
- กำรตัดสินใจ
2. ทักษะ (Skill)
- ควำมสำมำรถในกำรปฏิบตั ิงำน
- ควำมสำมำรถในกำรแสดงออก
ทำงกำรเขียน และกำรพูด
3. เจตนคติ (Altitude)
- ควำมรับผิดชอบในหน้ ำที่
- ควำมสนใจในกำรปฏิบตั ิงำน
- มนุษย์สมั พันธ์ มำรยำท ฯลฯ
- ควำมคิดริเริ่ม
รวม

ควำมคิดเห็น และข้ อเสนอแนะ อืน่ ๆ
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ...............................................................................
( ............................................................................. )
อำจำรย์ผ้ ปู ระเมิน
วันที่ ........... เดือน ............................. พ.ศ. .............
คูม่ ือแพทย์ประจำบ้ ำนสำขำเวชศำสตร์ นิวเคลียร์
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เอกสำรแนบ 12

กิจกรรมที่ให้ ควำมมั่นใจว่ ำเป็ นผู้เชี่ยวชำญในวิชำชีพ
(Entrustable Professional Activity: EPA)
EPA ที่ต้องแสดงให้ เห็นว่ ำสำมำรถทำได้ ในระหว่ ำงกำรฝึ กอบรม
- 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)
แนวทำงกำรเรียนรู้และกำรประเมิน EPA
1. Level of EPA
- Level 1: สำมำรถปฏิบตั ิงำนได้ ภำยใต้ กำรควบคุมของอำจำรย์อย่ำงใกล้ ชิด
- Level 2: สำมำรถปฏิบตั ิงำนได้ ภำยใต้ กำรชี ้แนะของอำจำรย์
- Level 3: สำมำรถปฏิบตั ิงำนได้ โดยมีอำจำรย์ให้ ควำมช่วยเหลือเมื่อต้ องกำร
- Level 4: สำมำรถปฏิบตั ิงำนได้ ด้วยตนเอง
- Level 5: สำมำรถปฏิบตั ิงำนได้ ด้วยตนเอง และควบคุมผู้ที่มีประสบกำรณ์น้อยกว่ำ
2. เนือ้ หำกำรเรียนรู้และกำรประเมิน
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EPA 1 - Perform diagnostic general NM imaging
Title of the EPA
Specification and limitations

Context
Most relevant domains of
competence
Required experience, knowledge,
skills, attitude, and behavior for
entrustment

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

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

Perform diagnostic general NM imaging
(Patient evaluation, procedure selection, monitoring and interpretation)
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
Ambulatory and in-patient setting
Patient care / Medical knowledge and skills / Practice-based learning / Interpersonal
and communication skills / Professionalism / System-based practice
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: เอกสำรแนบ 7
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
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)
Domains of competence
กำรดูแลรักษำผู้ป่วย (Patient care)
1. Become familiar with NM clinic
2. Assume responsibility in NM clinic
3. Know NM regulations and laws
4. Know how to perform NM therapy
5. Know basic radiation safey
6. Know how to interview patients
7. Supervise NM studies
ควำมรู้ ควำมเชี่ยวชำญ และควำมสำมำรถในกำรนำไปใช้ แก้ ปัญหำและสังคมรอบด้ ำน
(Medical knowledge and skills)
1. Know basic physics
2. Know basic radiopharmacy
3. Know PET radiopharmacy
4. Know basic NM instrumentation
5. Know how to interpret NM studies
6. Know how to interpret SPECT/CT
7. Know how to interpret PET/CT
8. Participate in journal clubs
กำรเรียนรู้จำกกำรปฏิบัติ (Practice-based learning)
1. Know how to use Word and Power Point
2. Understand need for accurate communication
3. Participate in NM consultations
4. Participate in intra- and interdepartmental conferences
ทักษะปฏิสัมพันธ์ และกำรสื่อสำร (Interpersonal and communication skills)
1. Use computer technology and internet
2. Review patient follow-up
3. Discuss on quality assurance
4. Participate in NM peer review process
5. Participate in post graduate medical education
6. Become familiar with practice performance guidelines
ควำมเป็ นมืออำชีพ (Professionalism)
1. Understand how to be committed, ethical, and professionally responsible
physician
2. Understand patient privacy issues
กำรปฏิบัติงำนให้ เข้ ำกับระบบ (System-based practice)
1. Know how to use all relevant computer system
2. Begin research project
3. Understand cost-effectiveness

คูม่ ือแพทย์ประจำบ้ ำนสำขำเวชศำสตร์ นิวเคลียร์

Year of achievement
Year 1

Year 2

Year 3

√
√
√
√
√
√

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
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EPA 1: Perform diagnostic general nuclear medicine imaging
ชื่อแพทย์ ประจำบ้ ำน ______________________________________________ วันที่ __________________
1. กำรประเมินผู้ป่วยก่ อนกำรตรวจ
 1. ได้ ประวัติ, กำรตรวจร่ำงกำย, Lab และกำรตรวจอื่นๆที่เกี่ยวข้ อง ไม่ครบถ้ วน
 2. ได้ ประวัติ, กำรตรวจร่ำงกำย, Lab และกำรตรวจอื่นๆที่เกี่ยวข้ อง ครบถ้ วน
2. กำรเตรียมผู้ป่วยก่ อนกำรตรวจ
 1. พบจุดบกพร่องที่สำคัญในกำรเตรี ยมผู้ป่วย
 2. พบจุดบกพร่องเล็กน้ อยในกำรเตรี ยมผู้ป่วย
 3. สำมำรถเตรี ยมผู้ป่วยให้ พร้ อมสำหรับกำรตรวจได้ อย่ำงถูกต้ องครบถ้ วน แต่ไม่สำมำรถให้ คำแนะนำในกำร
เตรี ยมตัวก่อนกำรตรวจได้ อย่ำงถูกต้ อง
 4. สำมำรถเตรี ยมกำรตรวจผู้ป่วยได้ อย่ำงถูกต้ องครบถ้ วน และให้ คำแนะนำในกำรเตรี ยมตัวก่อนกำรตรวจได้
อย่ำงถูกต้ อง
 5. สำมำรถเตรี ยมกำรตรวจผู้ป่วยได้ อย่ำงถูกต้ องครบถ้ วนและให้ คำแนะนำในกำรเตรี ยมตัวก่อนกำรตรวจได้
อย่ำงถูกต้ อง อีกทังสำมำรถให้
้
คำแนะนำในกำรปฏิบตั ิแก่ผ้ ทู ี่มีประสบกำรณ์น้อยกว่ำได้
3. กำรบริหำรสำรเภสัชรังสี
 1. เตรี ยมสำรเภสัชรังสีได้ ถกู ต้ องด้ วยตนเอง
 2. เตรี ยมสำรเภสัชรังสีได้ ถกู ต้ อง มีกำร double check เพื่อระบุตวั ผู้ป่วยและสำรเภสัชรังสี
 3. เตรี ยมสำรเภสัชรังสีได้ ถกู ต้ องด้ วยตนเอง มีกำร double check เพื่อระบุตวั ผู้ป่วยและสำรเภสัชรังสี รวมถึง
บริ หำรสำรเภสัชรังสีได้ ถกู ต้ องและปลอดภัย
4. กำรวำงแผนกำรถ่ ำยภำพ
 1. ไม่ทรำบเทคนิคกำรถ่ำยภำพ
 2. ทรำบ standard technique ของกำรถ่ำยภำพ แต่ไม่ได้ double check ในกำรเรี ยกผู้ป่วยถ่ำยภำพ
 3. ทรำบ standard technique ของกำรถ่ำยภำพ และได้ double check ในกำรเรี ยกผู้ป่วยถ่ำยภำพ
 4. ทรำบ standard technique ของกำรถ่ ำ ยภำพและสำมำรถให้ ก ำรถ่ ำ ยภำพเพิ่ ม เติ ม ในกรณี ที่ ต้ อ งกำร
รำยละเอียดเพิ่มเติมได้ อย่ำงเหมำะสม
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5. กำรแปลผลภำพถ่ ำยทำงเวชศำสตร์ นิวเคลียร์ และกำรพิมพ์ รำยงำน
 1. ไม่สำมำรถแปลภำพถ่ำยทำงรังสีได้ และ/หรื อไม่สำมำรถพิมพ์รำยงำนได้
 2. สำมำรถแปลภำพถ่ำยหรื อพิมพ์รำยงำนทำงรังสีได้ แต่ผิดพลำดประเด็นสำคัญ
 3. สำมำรถแปลภำพถ่ำยและพิมพ์รำยงำนทำงรังสีได้ โดยประเด็นสำคัญถูกต้ อง
 4. สำมำรถแปลภำพถ่ำยและพิมพ์รำยงำนทำงรังสีได้ โดยประเด็นสำคัญถูกต้ องและสมบูรณ์
 5. สำมำรถแปลภำพถ่ ำ ยทำงรั ง สีและพิม พ์ รำยงำนทำงรั ง สีได้ โดยประเด็ นสำคัญถูก ต้ องและสมบูรณ์ แ ละ
สำมำรถให้ คำแนะนำกำรตรวจเพิ่มเติมที่เหมำะสมกับผู้ป่วยได้
6. ควำมถูกต้ องของผลกำรตรวจ
 1. พิมพ์ผิดเป็ นส่วนมำก ผลที่รำยงำนไม่ถกู ต้ อง
 2. พิมพ์ผิดเป็ นส่วนน้ อย ผลที่รำยงำนไม่ถกู ต้ อง
 3. พิมพ์ผิดเป็ นส่วนน้ อย ผลที่รำยงำนถูกต้ อง
 4. พิมพ์ไม่ผิดและผลที่รำยงำนถูกต้ องครบถ้ วน
 5. พิมพ์ไม่ผิดและผลที่รำยงำนถูกต้ องครบถ้ วน สำมำรถให้ คำแนะนำในกำรปฏิบตั ิแก่ผ้ ท
ู ี่มีประสบกำรณ์น้อย
กว่ำได้
7. ส่ งต่ อข้ อมูลต่ อแพทย์ เจ้ ำของไข้
 1. ไม่ตระหนักถึงกำรส่งต่อข้ อมูล
 2. มีกำรส่งต่อข้ อมูลแต่ไม่ครบถ้ วน
 3. มีกำรส่งต่อข้ อมูลอย่ำงถูกต้ องครบถ้ วน
 4. สำมำรถส่งต่อข้ อมูลที่ถกู ต้ องอย่ำงเป็ นระบบ
 5. สำมำรถส่งต่อข้ อมูลที่ถกู ต้ องอย่ำงเป็ นระบบและสำมำรถให้ คำแนะนำแก่ผ้ ทู ี่มีประสบกำรณ์น้อยกว่ำได้
8. กำรสื่อสำรและประสำนงำนกับผู้ร่วมงำน
 1. ขำดกำรสือ่ สำรและประสำนงำนกับ ผู้ร่วมงำนทุกระดับ
 2. สือ่ สำรกับผู้ป่วย ญำติ และผู้ร่วมงำนทุกระดับเท่ำที่จำเป็ น
 3. สือ่ สำรและประสำนงำนกับผู้ร่วมงำนทุกระดับได้ ดี
 4. สือ่ สำรและประสำนงำนกับผู้ร่วมงำนทุกระดับได้ ดี มีประสิทธิภำพ
 5. สือ่ สำรและประสำนงำนกับผู้ร่วมงำนทุกระดับได้ ดี มีประสิทธิภำพ สำมำรถให้ คำแนะนำแก่ผ้ ทู ี่มีประสบกำรณ์
น้ อยกว่ำได้
9. ควำมรับผิดชอบ: งำนที่ได้ รับมอบหมำย ควำมตรงต่ อเวลำ
 1. ไม่รับผิดชอบในหน้ ำที่ที่ได้ รับมอบหมำย
 2. รับผิดชอบในหน้ ำที่ที่ได้ รับมอบหมำยไม่สมำ่ เสมอ
 3. รับผิดชอบในหน้ ำที่ที่ได้ รับมอบหมำยอย่ำงเต็มที่และตรงต่อเวลำ
 4. รับผิดชอบในหน้ ำที่ที่ได้ รับมอบหมำยอย่ำงเต็มที่และสำมำรถช่วยเหลืองำนในหน้ ำที่ของผู้อื่นได้ อีกด้ วย
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 5. สำมำรถแบ่งและมอบหมำยงำนให้ แก่ผ้ ทู มี่ ีประสบกำรณ์น้อยกว่ำได้ อย่ำงเหมำะสม

10. กำรป้ องกันทำงรังสี
 1. ไม่ทรำบแนวทำงกำรป้องกันทำงรังสี
 2. ทรำบแนวทำงกำรป้องกันทำงรังสีตอ่ ตนเอง แต่ไม่ครบถ้ วน
 3. ทรำบแนวทำงกำรป้องกันทำงรังสีต่อตนเองอย่ำงถูกต้ องครบถ้ วน แต่ไม่สำมำรถให้ คำแนะนำแก่ผ้ ป
ู ่ วยและ
ญำติได้
 4. ทรำบแนวทำงกำรป้องกันทำงรังสีทงต่
ั ้ อตนเองและสำมำรถให้ คำแนะนำแก่ผ้ ปู ่ วยและญำติได้ อย่ำงถูกต้ อง
 5. ทรำบแนวทำงกำรป้องกันทำงรังสีทงต่
ั ้ อตนเองและสำมำรถให้ คำแนะนำแก่ผ้ ปู ่ วยและญำติได้ อย่ำงถูกต้ อง
สำมำรถให้ คำแนะนำในกำรปฏิบตั ิแก่ผ้ ทู ี่มีประสบกำรณ์น้อยกว่ำได้
ระดับศักยภำพโดยรวม EPA 1
 Level 1: สำมำรถปฏิบตั งิ ำนได้ ภำยใต้ กำรควบคุมของอำจำรย์อย่ำงใกล้ ชิด
 Level 2: สำมำรถปฏิบตั งิ ำนได้ ภำยใต้ กำรชี ้แนะของอำจำรย์
 Level 3: สำมำรถปฏิบตั งิ ำนได้ โดยมีอำจำรย์ให้ ควำมช่วยเหลือเมื่อต้ องกำร
 Level 4: สำมำรถปฏิบตั งิ ำนได้ ด้วยตนเอง
 Level 5: สำมำรถปฏิบตั งิ ำนได้ ด้วยตนเอง และควบคุมผู้ที่มีประสบกำรณ์น้อยกว่ำ

ลงนำม
ชื่ออำจำรย์ ผ้ ปู ระเมิน (ตัวบรรจง) ___________________________________
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EPA 2 - Perform molecular imaging
Title of the EPA
Specification and limitations

Context
Most relevant domains of competence
Required experience, knowledge,
skills, attitude, and behavior
for entrustment

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

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

Perform molecular imaging
(Patient evaluation, procedure selection, monitoring and interpretation)
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
Ambulatory and in-patient setting
Patient care / Medical knowledge and skills / Practice-based learning / Interpersonal
and communication skills / Professionalism / System-based practice
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: เอกสำรแนบ 7
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
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 diagnostic general NM imaging
(Patient evaluation, procedure selection, monitoring and interpretation)
Domains of competence
กำรดูแลรักษำผู้ป่วย (Patient care)
1. Become familiar with NM clinic
2. Assume responsibility in NM clinic
3. Know NM regulations and laws
4. Know how to perform NM therapy
5. Know basic radiation safey
6. Know how to interview patients
7. Supervise NM studies
ควำมรู้ ควำมเชี่ยวชำญ และควำมสำมำรถในกำรนำไปใช้ แก้ ปัญหำและสังคมรอบด้ ำน
(Medical knowledge and skills)
1. Know basic physics
2. Know basic radiopharmacy
3. Know PET radiopharmacy
4. Know basic NM instrumentation
5. Know how to interpret NM studies
6. Know how to interpret SPECT/CT
7. Know how to interpret PET/CT
8. Participate in journal clubs
กำรเรียนรู้จำกกำรปฏิบัติ (Practice-based learning)
1. Know how to use Word and Power Point
2. Understand need for accurate communication
3. Participate in NM consultations
4. Participate in intra- and interdepartmental conferences
ทักษะปฏิสัมพันธ์ และกำรสื่อสำร (Interpersonal and communication skills)
1. Use computer technology and internet
2. Review patient follow-up
3. Discuss on quality assurance
4. Participate in NM peer review process
5. Participate in post graduate medical education
6. Become familiar with practice performance guidelines
ควำมเป็ นมืออำชีพ (Professionalism)
1. Understand how to be committed, ethical, and professionally responsible
physician
2. Understand patient privacy issues
กำรปฏิบัติงำนให้ เข้ ำกับระบบ (System-based practice)
1. Know how to use all relevant computer system
2. Begin research project
3. Understand cost-effectiveness
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Year of achievement
Year 1

Year 2

Year 3

√
√
√
√
√
√

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
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EPA 2: Perform molecular imaging
ชื่อแพทย์ ประจำบ้ ำน ______________________________________________ วันที่ __________________
1. กำรประเมินผู้ป่วยก่ อนกำรตรวจ
 1. ได้ ประวัติ, กำรตรวจร่ำงกำย, Lab และกำรตรวจอื่นๆที่เกี่ยวข้ อง ไม่ครบถ้ วน
 2. ได้ ประวัติ, กำรตรวจร่ำงกำย, Lab และกำรตรวจอื่นๆที่เกี่ยวข้ อง ครบถ้ วน
2. กำรเตรียมผู้ป่วยก่ อนกำรตรวจ
 1. พบจุดบกพร่องที่สำคัญในกำรเตรี ยมผู้ป่วย
 2. พบจุดบกพร่องเล็กน้ อยในกำรเตรี ยมผู้ป่วย
 3. สำมำรถเตรี ยมผู้ป่วยให้ พร้ อมสำหรับกำรตรวจได้ อย่ำงถูกต้ องครบถ้ วน แต่ไม่สำมำรถให้ คำแนะนำในกำร
เตรี ยมตัวก่อนกำรตรวจได้ อย่ำงถูกต้ อง
 4. สำมำรถเตรี ยมกำรตรวจผู้ป่วยได้ อย่ำงถูกต้ องครบถ้ วน และให้ คำแนะนำในกำรเตรี ยมตัวก่อนกำรตรวจได้
อย่ำงถูกต้ อง
 5. สำมำรถเตรี ยมกำรตรวจผู้ป่วยได้ อย่ำงถูกต้ องครบถ้ วนและให้ คำแนะนำในกำรเตรี ยมตัวก่อนกำรตรวจได้
อย่ำงถูกต้ องอีกทังสำมำรถให้
้
คำแนะนำในกำรปฏิบตั ิแก่ผ้ ทู ี่มีประสบกำรณ์น้อยกว่ำได้
3. กำรบริหำรสำรเภสัชรังสี
 1. เตรี ยมสำรเภสัชรังสีได้ ถกู ต้ องด้ วยตนเอง
 2. เตรี ยมสำรเภสัชรังสีได้ ถกู ต้ อง มีกำร double check เพื่อระบุตวั ผู้ป่วยและสำรเภสัชรังสี
 3. เตรี ยมสำรเภสัชรังสีได้ ถกู ต้ องด้ วยตนเอง มีกำร double check เพื่อระบุตวั ผู้ป่วยและสำรเภสัชรังสี รวมถึง
บริ หำรสำรเภสัชรังสีได้ ถกู ต้ องและปลอดภัย
4. กำรวำงแผนกำรถ่ ำยภำพ
 1. ไม่ทรำบเทคนิคกำรถ่ำยภำพ
 2. ทรำบ standard technique ของกำรถ่ำยภำพ แต่ไม่ได้ double check ในกำรเรี ยกผู้ป่วยถ่ำยภำพ
 3. ทรำบ standard technique ของกำรถ่ำยภำพ และได้ double check ในกำรเรี ยกผู้ป่วยถ่ำยภำพ
 4. ทรำบ standard technique ของกำรถ่ ำ ยภำพ รวมทัง้ สำมำรถให้ ก ำรถ่ ำ ยภำพเพิ่ม เติ ม ในกรณี ที่ต้ องกำร
รำยละเอียดเพิ่มเติมได้ อย่ำงเหมำะสม

คูม่ ือแพทย์ประจำบ้ ำนสำขำเวชศำสตร์ นิวเคลียร์

หน้ ำที่87

5. กำรแปลผลภำพถ่ ำยทำงเวชศำสตร์ นิวเคลียร์ และกำรพิมพ์ รำยงำน
 1. ไม่สำมำรถแปลภำพถ่ำยทำงรังสีได้ และ/หรื อไม่สำมำรถพิมพ์รำยงำนได้
 2. สำมำรถแปลภำพถ่ำยหรื อพิมพ์รำยงำนทำงรังสีได้ แต่ผิดพลำดประเด็นสำคัญ
 3. สำมำรถแปลภำพถ่ำยและพิมพ์รำยงำนทำงรังสีได้ โดยประเด็นสำคัญถูกต้ อง
 4. สำมำรถแปลภำพถ่ำยและพิมพ์รำยงำนทำงรังสีได้ โดยประเด็นสำคัญถูกต้ องและสมบูรณ์
 5. สำมำรถแปลภำพถ่ ำ ยทำงรั ง สีและพิม พ์ รำยงำนทำงรั ง สีได้ โดยประเด็ นสำคัญถูก ต้ องและสมบูรณ์ แ ละ
สำมำรถให้ คำแนะนำกำรตรวจเพิ่มเติมที่เหมำะสมกับคนไข้ ได้
6. ควำมถูกต้ องของผลกำรตรวจ
 1. พิมพ์ผิดเป็ นส่วนมำก ผลที่รำยงำนไม่ถกู ต้ อง
 2. พิมพ์ผิดเป็ นส่วนน้ อย ผลที่รำยงำนไม่ถกู ต้ อง
 3. พิมพ์ผิดเป็ นส่วนน้ อย ผลที่รำยงำนถูกต้ อง
 4. พิมพ์ไม่ผิดและผลที่รำยงำนถูกต้ องครบถ้ วน
 5. พิมพ์ไม่ผิดและผลที่รำยงำนถูกต้ องครบถ้ วน สำมำรถให้ คำแนะนำในกำรปฏิบตั ิแก่ผ้ ทู ี่มีประสบกำรณ์น้อย
กว่ำได้
7. ส่ งต่ อข้ อมูลต่ อแพทย์ เจ้ ำของไข้
 1. ไม่ตระหนักถึงกำรส่งต่อข้ อมูล
 2. มีกำรส่งต่อข้ อมูลแต่ไม่ครบถ้ วน
 3. มีกำรส่งต่อข้ อมูลอย่ำงถูกต้ องครบถ้ วน
 4. สำมำรถส่งต่อข้ อมูลที่ถกู ต้ องอย่ำงเป็ นระบบ
 5. สำมำรถส่งต่อข้ อมูลที่ถกู ต้ องอย่ำงเป็ นระบบและสำมำรถให้ คำแนะนำแก่ผ้ ทู ี่มีประสบกำรณ์น้อยกว่ำได้
8. กำรตระหนักถึงสถำนกำรณ์ และปั ญหำที่เกิดขึน้
 1. ไม่ตระหนักถึงสถำนกำรณ์และปั ญหำที่เกิดขึ ้น
 2. ไม่สำมำรถแก้ ไขปั ญหำได้ อย่ำงเหมำะสมและไม่ขอควำมช่วยเหลือ
 3. ไม่สำมำรถแก้ ไขปั ญหำที่ควรแก้ ได้ แต่ปรึกษำขอควำมช่วยเหลือในเวลำที่เหมำะสม
 4. แก้ ไขปั ญหำเหมำะสมกับควำมสำมำรถ ของตนเอง และได้ ปรึกษำขอควำมช่วยเหลือในเวลำที่เหมำะสม
 5. แก้ ไขปั ญหำได้ ดีและสำมำรถให้ คำแนะนำแก่ผ้ ทู ี่มีประสบกำรณ์น้อยกว่ำได้
9. กำรสื่อสำรและประสำนงำนกับผู้ร่วมงำน
 1. ขำดกำรสือ่ สำรและประสำนงำนกับผู้ร่วมงำนทุกระดับ
 2. สือ่ สำรกับผู้ป่วย ญำติ และผู้ร่วมงำนทุกระดับเท่ำที่จำเป็ น
 3. สือ่ สำรและประสำนงำนกับผู้ร่วมงำนทุกระดับได้ ดี
 4. สือ่ สำรและประสำนงำนกับผู้ร่วมงำนทุกระดับได้ ดี มีประสิทธิภำพ
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 5. สือ่ สำรและประสำนงำนกับผู้ร่วมงำนทุกระดับได้ ดี มีประสิทธิภำพ สำมำรถให้ คำแนะนำแก่ผ้ ทู ี่มีประสบกำรณ์

น้ อยกว่ำได้
10. ควำมรับผิดชอบ: งำนที่ได้ รับมอบหมำย ควำมตรงต่ อเวลำ
 1. ไม่รับผิดชอบในหน้ ำที่ที่ได้ รับมอบหมำย
 2. รับผิดชอบในหน้ ำที่ที่ได้ รับมอบหมำยไม่สม่ำเสมอ
 3. รับผิดชอบในหน้ ำที่ที่ได้ รับมอบหมำยอย่ำงเต็มที่และตรงต่อเวลำ
 4. รับผิดชอบในหน้ ำที่ที่ได้ รับมอบหมำยอย่ำงเต็มที่และสำมำรถช่วยเหลืองำนในหน้ ำที่ของผู้อื่นได้ อีกด้ วย
 5. สำมำรถแบ่งและมอบหมำยงำนให้ แก่ผ้ ทู ี่มีประสบกำรณ์น้อยกว่ำได้ อย่ำงเหมำะสม
11. กำรป้ องกันทำงรังสี
 1. ไม่ทรำบแนวทำงกำรป้องกันทำงรังสี
 2. ทรำบแนวทำงกำรป้องกันทำงรังสีตอ่ ตนเอง แต่ไม่ครบถ้ วน
 3. ทรำบแนวทำงกำรป้องกันทำงรังสีต่อตนเองอย่ำงถูกต้ องครบถ้ วน แต่ไม่สำมำรถให้ คำแนะนำแก่ผ้ ป
ู ่ วยและ
ญำติได้
 4. ทรำบแนวทำงกำรป้องกันทำงรังสีทงต่
ั ้ อตนเองและสำมำรถให้ คำแนะนำแก่ผ้ ปู ่ วยและญำติได้ อย่ำงถูกต้ อง
 5. ทรำบแนวทำงกำรป้องกันทำงรังสีทงต่
ั ้ อตนเอง สำมำรถให้ คำแนะนำแก่ผ้ ปู ่ วยและญำติได้ อย่ำงถูกต้ อง และ
สำมำรถให้ คำแนะนำในกำรปฏิบตั ิแก่ผ้ ทู ี่มีประสบกำรณ์น้อยกว่ำได้
ระดับศักยภำพโดยรวม EPA 2
 Level 1: สำมำรถปฏิบตั งิ ำนได้ ภำยใต้ กำรควบคุมของอำจำรย์อย่ำงใกล้ ชิด
 Level 2: สำมำรถปฏิบตั งิ ำนได้ ภำยใต้ กำรชี ้แนะของอำจำรย์
 Level 3: สำมำรถปฏิบตั งิ ำนได้ โดยมีอำจำรย์ให้ ควำมช่วยเหลือเมื่อต้ องกำร
 Level 4: สำมำรถปฏิบตั งิ ำนได้ ด้วยตนเอง
 Level 5: สำมำรถปฏิบตั งิ ำนได้ ด้วยตนเอง และควบคุมผู้ที่มีประสบกำรณ์น้อยกว่ำ

ลงนำม
ชื่ออำจำรย์ ผ้ ปู ระเมิน (ตัวบรรจง) ___________________________________
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EPA 3 - Perform radioiodine therapy for thyroid diseases
Title of the EPA
Specification and limitations

Context
Most relevant domains of
competence
Required experience, knowledge,
skills, attitude, and behavior
for entrustment

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

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

Perform radioiodine therapy for thyroid diseases
(Patient evaluation, procedure performance and follow-up)
Synthesizes relevant patient information, formulates therapeutic
plan, performs the procedure and recommends follow-up strategies
for routine and complicated situations
ambulatory and in-patient setting
Patient care / Medical knowledge and skills / Practice-based learning / Interpersonal
and communication skills / Professionalism / System-based practice
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: เอกสำรแนบ 7
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
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)
Domains of competence
กำรดูแลรักษำผู้ป่วย (Patient care)
1. Become familiar with NM clinic
2. Assume responsibility in NM clinic
3. Know NM regulations and laws
4. Know how to perform NM therapy
5. Know basic radiation safey
6. Know how to interview patients
7. Supervise NM studies
ควำมรู้ ควำมเชี่ยวชำญ และควำมสำมำรถในกำรนำไปใช้ แก้ ปัญหำและสังคมรอบด้ ำน
(Medical knowledge and skills)
1. Know basic physics
2. Know basic radiopharmacy
3. Know PET radiopharmacy
4. Know basic NM instrumentation
5. Know how to interpret NM studies
6. Know how to interpret SPECT/CT
7. Know how to interpret PET/CT
8. Participate in journal clubs
กำรเรียนรู้จำกกำรปฏิบัติ (Practice-based learning)
1. Know how to use Word and Power Point
2. Understand need for accurate communication
3. Participate in NM consultations
4. Participate in intra- and interdepartmental conferences
ทักษะปฏิสัมพันธ์ และกำรสื่อสำร (Interpersonal and communication skills)
1. Use computer technology and internet
2. Review patient follow-up
3. Discuss on quality assurance
4. Participate in NM peer review process
5. Participate in post graduate medical education
6. Become familiar with practice performance guidelines
ควำมเป็ นมืออำชีพ (Professionalism)
1. Understand how to be committed, ethical, and professionally responsible
physician
2. Understand patient privacy issues
กำรปฏิบัติงำนให้ เข้ ำกับระบบ (System-based practice)
1. Know how to use all relevant computer system
2. Begin research project
3. Understand cost-effectiveness
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Year of achievement
Year 1

Year 2

Year 3

√
√
√
√
√
√

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
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EPA 3: Perform radioiodine therapy for thyroid disease
ชื่อแพทย์ ประจำบ้ ำน ______________________________________________ วันที่ __________________
1. กำรประเมินผู้ป่วยก่อนกำรรักษำ
 1. ประวัติ ตรวจร่ำงกำย ผลกำรตรวจ ไม่ครบถ้ วน
 2. ได้ ประวัติ ตรวจร่ำงกำย ผลกำรตรวจต่ำงๆ ครบถ้ วน
 3. ได้ ประวัติ ตรวจร่ำงกำย ผลกำรตรวจต่ำงๆ แต่ไม่สำมำรถสรุปปั ญหำในผู้ป่วยได้
 4. ได้ ประวัติ ตรวจร่ำงกำย ผลกำรตรวจต่ำงๆครบถ้ วนและสำมำรถสรุปปั ญหำในผู้ป่วยได้ อย่ำงถูกต้ อง
 5. ได้ ประวัติ ตรวจร่ำงกำย ผลกำรตรวจต่ำงๆครบถ้ วน สำมำรถสรุปปั ญหำในผู้ป่วยได้ อย่ำงถูกต้ องและสำมำรถ
ให้ คำแนะนำในกำรปฏิบตั ิแก่ผ้ ทู ี่มีประสบกำรณ์น้อยกว่ำได้
2. ทรำบข้ อบ่ งชีแ้ ละข้ อห้ ำมในกำรรักษำด้ วย I-131
 1. ไม่ทรำบข้ อบ่งชี ้ในกำรรักษำด้ วย I-131
 2. ทรำบข้ อบ่งชี ้ในกำรรักษำด้ วย I-131 แต่ไม่ทรำบถึงข้ อห้ ำม
 3. ทรำบข้ อบ่งชี ้และข้ อห้ ำมในกำรรักษำด้ วย I-131 แต่ไม่ครบถ้ วน
 4. ทรำบข้ อบ่งชี ้และข้ อห้ ำมในกำรรักษำด้ วย I-131 อย่ำงครบถ้ วน
 5. ทรำบข้ อบ่งชี ้และข้ อห้ ำมในกำรรักษำด้ วย I-131 อย่ำงครบถ้ วนและสำมำรถให้ คำแนะนำแก่ผ้ ทู มี่ ี
ประสบกำรณ์น้อยกว่ำได้
3. กำรเตรียมผู้ป่วยก่ อนกำรรักษำ
 1. พบจุดบกพร่องที่สำคัญที่สง่ ผลกระทบต่อกำรรักษำในกำรเตรี ยมผู้ป่วย
 2. พบจุดบกพร่องที่ไม่สง่ ผลกระทบต่อกำรรักษำในกำรเตรี ยมผู้ป่วย
 3. สำมำรถเตรี ยมกำรรักษำผู้ป่วยได้ อย่ำงถูกต้ องครบถ้ วน แต่ไม่สำมำรถให้ คำแนะนำในกำรเตรี ยมตัวก่อนกำร
รักษำได้ อย่ำงถูกต้ อง
 4. สำมำรถเตรี ยมกำรรักษำผู้ป่วยได้ อย่ำงถูกต้ องครบถ้ วน และให้ คำแนะนำในกำรเตรี ยมตัวก่อนกำรรักษำได้
อย่ำงถูกต้ อง
 5. สำมำรถเตรี ยมกำรรักษำผู้ป่วยได้ อย่ำงถูกต้ องครบถ้ วน ให้ คำแนะนำในกำรเตรี ยมตัวก่อนกำรรักษำได้ อย่ำง
ถูกต้ อง และสำมำรถให้ คำแนะนำในกำรปฏิบตั ิแก่ผ้ ทู ี่มีประสบกำรณ์น้อยกว่ำได้
4. กำรให้ กำรรักษำด้ วย I-131
 1. ไม่ทรำบแนวทำงให้ กำรรักษำผู้ป่วย
 2. ทรำบแนวทำงให้ กำรรักษำ แต่ไม่เป็ นไปตำมแนวปฏิบตั ิที่ถกู ต้ อง
 3. ทรำบแนวทำงให้ กำรรักษำผู้ป่วยตำมแนวปฏิบตั ิที่ถกู ต้ องครบถ้ วน
 4. สำมำรถวำงแผนกำรรักษำผู้ป่วยที่มีภำวะแทรกซ้ อนที่ต้องให้ กำรดูแลเป็ นพิเศษ
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 5. สำมำรถวำงแผนกำรรักษำผู้ป่วยที่มีภำวะแทรกซ้ อนที่ต้องให้ กำรดูแลเป็ นพิเศษและสำมำรถให้ คำแนะนำแก่ผ้ ู

ที่มีประสบกำรณ์น้อยกว่ำได้
5. กำรดูแลผู้ป่วยระหว่ ำงมำรับกำรรักษำที่โรงพยำบำล
 1. ไม่ทรำบแนวทำงให้ กำรดูแลผู้ป่วยที่มำรับกำรรักษำในโรงพยำบำล
 2. ทรำบแนวทำงให้ กำรดูแลผู้ป่วยที่มำรับกำรรักษำในโรงพยำบำล แต่ไม่สำมำรถอธิ บำยถึงวิธีกำรปฏิบตั ิตวั
ให้ แก่ผ้ ปู ่ วยเพื่อป้องกันผลข้ ำงเคียงจำกกำรรักษำให้ แก่ผ้ ปู ่ วยและญำติได้
 3. ทรำบแนวทำงให้ กำรดูแลผู้ป่วยที่มำรับกำรรักษำในโรงพยำบำล และสำมำรถอธิบำยถึงวิธีกำรปฏิบตั ิตวั ให้ แก่
ผู้ป่วยเพื่อป้องกันผลข้ ำงเคียงจำกกำรรักษำให้ แก่ผ้ ปู ่ วยและญำติได้ อย่ำงถูกต้ อง
 4. ทรำบแนวทำงให้ กำรดูแลผู้ป่วยที่มำรับกำรรักษำในโรงพยำบำลที่มีภำวะแทรกซ้ อนรุนแรงได้
 5. ทรำบแนวทำงให้ กำรดูแลผู้ป่วยที่มำรับกำรรักษำในโรงพยำบำลที่มีภำวะแทรกซ้ อนรุ นแรงได้ และสำมำรถให้
คำแนะนำแก่ผ้ ทู ี่มีประสบกำรณ์น้อยกว่ำได้
6. แปลผลกำรตรวจทำงเวชศำสตร์ นิวเคลียร์
 1. ไม่สำมำรถแปลผลกำรตรวจทำงเวชศำสตร์ นวิ เคลียร์
 2. พบข้ อผิดพลำดที่สำคัญในกำรแปลผลกำรตรวจทำงเวชศำสตร์ นิวเคลียร์
 3. สำมำรถแปลผลกำรตรวจทำงเวชศำสตร์ นวิ เคลียร์ ได้ อย่ำงถูกต้ องครบถ้ วน
 4. สำมำรถแปลผลกำรตรวจทำงเวชศำสตร์ นวิ เคลียร์ ในกรณีผ้ ป
ู ่ วยซับซ้ อนได้
 5. สำมำรถแปลผลกำรตรวจทำงเวชศำสตร์ นวิ เคลียร์ ในกรณีผ้ ป
ู ่ วยซับซ้ อนได้ และสำมำรถให้ คำปรึกษำแก่ผ้ ทู ี่มี
ประสบกำรณ์น้อยกว่ำได้
7. ส่ งต่ อข้ อมูลต่ อแพทย์ เจ้ ำของไข้
 1. ไม่ตระหนักถึงกำรส่งต่อข้ อมูล
 2. มีกำรส่งต่อข้ อมูลแต่ไม่ครบถ้ วน
 3. มีกำรส่งต่อข้ อมูลอย่ำงถูกต้ องครบถ้ วน
 4. สำมำรถส่งต่อข้ อมูลที่ถกู ต้ องอย่ำงเป็ นระบบ
 5. สำมำรถส่งต่อข้ อมูลที่ถกู ต้ องอย่ำงเป็ นระบบและสำมำรถให้ คำแนะนำแก่ผ้ ทู ี่มีประสบกำรณ์น้อยกว่ำได้
8. กำรวำงแผนดูแลผู้ป่วยหลังกำรรักษำ
 1. ไม่ทรำบว่ำต้ องทำกำรนัดติดตำมผล
 2. ไม่ทรำบว่ำต้ องทำกำรนัดติดตำมผลอะไรและเมื่อใด
 3. ทรำบว่ำต้ องทำกำรนัดติดตำมผลอะไรและระยะเวลำที่นดั ตรวจติดตำมได้ อย่ำงถูกต้ องครบถ้ วน
 4. สำมำรถวำงแผนกำรรักษำในกรณีผ้ ป
ู ่ วยซับซ้ อนได้
 5. สำมำรถวำงแผนกำรรักษำในกรณีผ้ ป
ู ่ วยซับซ้ อนได้ และสำมำรถให้ คำแนะนำแก่ผ้ ทู ี่มีประสบกำรณ์น้อยกว่ำได้
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9. กำรสื่อสำรกับผู้ป่วย
 1. ไม่สอื่ สำรกับผู้ป่วย
 2. มีกำรสือ่ สำรกับผู้ป่วยทำงเดียว โดยไม่เปิ ดโอกำสให้ ผ้ ป
ู ่ วยซักถำม
 3. มีกำรสือ่ สำรกับผู้ป่วยและเปิ ดโอกำสให้ ผ้ ป
ู ่ วยซักถำม
 4. สำมำรถสือ่ สำรในกรณีผ้ ป
ู ่ วยซับซ้ อนได้
 5. สำมำรถสือ่ สำรในกรณีผ้ ป
ู ่ วยซับซ้ อนได้ และสำมำรถให้ คำแนะนำแก่ผ้ ทู ี่มีประสบกำรณ์ น้อยกว่ำได้
10. กำรสื่อสำรกับผู้ร่วมงำน
 1. ไม่สอื่ สำรกับผู้ร่วมงำน
 2. สือ่ สำรกับผู้ร่วมงำนแต่ข้อมูลไม่ชดั เจน
 3. สือ่ สำรกับผู้ร่วมงำนได้ ดีเป็ นส่วนใหญ่
 4. สือ่ สำรกับผู้ร่วมงำนได้ อย่ำงชัดเจนและถูกต้ องตลอดเวลำ
 5. สือ่ สำรกับผู้ร่วมงำนได้ อย่ำงชัดเจนถูกต้ องตลอดเวลำและสำมำรถให้ คำแนะนำแก่ผ้ ทู ี่มีประสบกำรณ์น้อยกว่ำ
ได้
11. กำรตระหนักถึงสถำนกำรณ์ และปั ญหำที่เกิดขึน้
 1. ไม่ตระหนักถึงสถำนกำรณ์และปั ญหำที่เกิดขึ ้น
 2. ไม่สำมำรถแก้ ไขปั ญหำได้ อย่ำงเหมำะสมและไม่ขอควำมช่วยเหลือ
 3. ไม่สำมำรถแก้ ไขปั ญหำที่ควรแก้ ได้ แต่ปรึกษำขอควำมช่วยเหลือในเวลำที่เหมำะสม
 4. แก้ ไขปั ญหำเหมำะสมกับควำมสำมำรถของตนเองและได้ ปรึกษำขอควำมช่วยเหลือในเวลำทีเ่ หมำะสม
 5. แก้ ไขปั ญหำได้ ดีและสำมำรถให้ คำแนะนำแก่ผ้ ทู ี่มีประสบกำรณ์น้อยกว่ำได้
12. ควำมรับผิดชอบ: งำนที่ได้ รับมอบหมำย ควำมตรงต่ อเวลำ
 1. ไม่รับผิดชอบในหน้ ำที่ที่ได้ รับมอบหมำย
 2. รับผิดชอบในหน้ ำที่ที่ได้ รับมอบหมำยไม่สมำ่ เสมอ
 3. รับผิดชอบในหน้ ำที่ที่ได้ รับมอบหมำยอย่ำงเต็มที่และตรงต่อเวลำ
 4. รับผิดชอบในหน้ ำที่ที่ได้ รับมอบหมำยอย่ำงเต็มที่และสำมำรถช่วยเหลืองำนในหน้ ำที่ของผู้อื่นได้ อีกด้ วย
 5. สำมำรถแบ่งและมอบหมำยงำนให้ แก่ผ้ ทู มี่ ีประสบกำรณ์น้อยกว่ำได้ อย่ำงเหมำะสม
13. กำรป้ องกันทำงรังสี
 1. ไม่ทรำบแนวทำงกำรป้องกันทำงรังสี
 2. ทรำบแนวทำงกำรป้องกันทำงรังสีตอ่ ตนเอง แต่ไม่ครบถ้ วน
 3. ทรำบแนวทำงกำรป้องกันทำงรังสีตอ่ ตนเองอย่ำงถูกต้ องครบถ้ วน แต่ไม่สำมำรถให้ คำแนะนำแก่ผ้ ป
ู ่ วยและ
ญำติได้
 4. ทรำบแนวทำงกำรป้องกันทำงรังสีทงต่
ั ้ อตนเองและสำมำรถให้ คำแนะนำแก่ผ้ ปู ่ วยและญำติได้ อย่ำงถูกต้ อง
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 5. ทรำบแนวทำงกำรป้องกันทำงรังสีทงต่
ั ้ อตนเองและสำมำรถให้ คำแนะนำแก่ผ้ ปู ่ วยและญำติได้ อย่ำงถูกต้ อง อีก

ทังสำมำรถให้
้
คำแนะนำในกำรปฏิบตั ิแก่ผ้ ทู ี่มีประสบกำรณ์น้อยกว่ำได้

ระดับศักยภำพโดยรวม EPA 3
 Level 1: สำมำรถปฏิบตั งิ ำนได้ ภำยใต้ กำรควบคุมของอำจำรย์อย่ำงใกล้ ชิด
 Level 2: สำมำรถปฏิบตั งิ ำนได้ ภำยใต้ กำรชี ้แนะของอำจำรย์
 Level 3: สำมำรถปฏิบตั งิ ำนได้ โดยมีอำจำรย์ให้ ควำมช่วยเหลือเมื่อต้ องกำร
 Level 4: สำมำรถปฏิบตั งิ ำนได้ ด้วยตนเอง
 Level 5: สำมำรถปฏิบตั งิ ำนได้ ด้วยตนเอง และควบคุมผู้ที่มีประสบกำรณ์น้อยกว่ำ

ลงนำม
ชื่ออำจำรย์ ผ้ ปู ระเมิน (ตัวบรรจง) ___________________________________
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EPA 4 - Perform other radioiodine therapy
Title of the EPA
Specification and limitations

Context
Most relevant domains
of competence
Required experience, knowledge,
skills, attitude, and behavior
for entrustment

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

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

Perform other radionuclide therapy
(Patient evaluation, procedure performance and follow-up)
Synthesizes relevant patient information, formulates therapeutic plan, performs the
procedure and recommends follow- up strategies for routine and complicated
situations
Ambulatory and in-patient setting
Patient care / Medical knowledge and skills / Practice-based learning/ Interpersonal
and communication skills / Professionalism / System- based practice
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: เอกสำรแนบ 7
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
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)
Domains of competence
กำรดูแลรักษำผู้ป่วย (Patient care)
1. Become familiar with NM clinic
2. Assume responsibility in NM clinic
3. Know NM regulations and laws
4. Know how to perform NM therapy
5. Know basic radiation safey
6. Know how to interview patients
7. Supervise NM studies
ควำมรู้ ควำมเชี่ยวชำญ และควำมสำมำรถในกำรนำไปใช้ แก้ ปัญหำและสังคมรอบด้ ำน
(Medical knowledge and skills)
1. Know basic physics
2. Know basic radiopharmacy
3. Know PET radiopharmacy
4. Know basic NM instrumentation
5. Know how to interpret NM studies
6. Know how to interpret SPECT/CT
7. Know how to interpret PET/CT
8. Participate in journal clubs
กำรเรียนรู้จำกกำรปฏิบัติ (Practice-based learning)
1. Know how to use Word and Power Point
2. Understand need for accurate communication
3. Participate in NM consultations
4. Participate in intra- and interdepartmental conferences
ทักษะปฏิสัมพันธ์ และกำรสื่อสำร (Interpersonal and communication skills)
1. Use computer technology and internet
2. Review patient follow-up
3. Discuss on quality assurance
4. Participate in NM peer review process
5. Participate in post graduate medical education
6. Become familiar with practice performance guidelines
ควำมเป็ นมืออำชีพ (Professionalism)
1. Understand how to be committed, ethical, and professionally responsible
physician
2. Understand patient privacy issues
กำรปฏิบัติงำนให้ เข้ ำกับระบบ (System-based practice)
1. Know how to use all relevant computer system
2. Begin research project
3. Understand cost-effectiveness
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Year of achievement
Year 1

Year 2

Year 3

√
√
√
√
√
√
√

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
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EPA 4: Perform other radionuclide therapy
ชื่อแพทย์ ประจำบ้ ำน ______________________________________________ วันที่ __________________
1. กำรประเมินผู้ป่วยก่ อนกำรรักษำ
 1. ประวัติ ตรวจร่ำงกำย ผลกำรตรวจ ไม่ครบถ้ วน
 2. ได้ ประวัติ ตรวจร่ำงกำย ผลกำรตรวจต่ำงๆ ครบถ้ วน
 3. ได้ ประวัติ ตรวจร่ำงกำย ผลกำรตรวจต่ำงๆ แต่ไม่สำมำรถสรุปปัญหำในผู้ป่วยได้
 4. ได้ ประวัติ ตรวจร่ำงกำย ผลกำรตรวจต่ำงๆครบถ้ วนและสำมำรถสรุปปั ญหำในผู้ป่วยได้ อย่ำงถูกต้ อง
 5. ได้ ประวัติ ตรวจร่ำงกำย ผลกำรตรวจต่ำงๆครบถ้ วน สำมำรถสรุปปั ญหำในผู้ป่วยได้ อย่ำงถูกต้ องและสำมำรถ
ให้ คำแนะนำในกำรปฏิบตั ิแก่ผ้ ทู ี่มีประสบกำรณ์น้อยกว่ำได้
2. ทรำบข้ อบ่ งชีแ้ ละข้ อห้ ำมในกำรรักษำด้ วยสำรกัมมันตรังสี
 1. ไม่ทรำบข้ อบ่งชี ้ในกำรรักษำด้ วยสำรกัมมันตรังสี
 2. ทรำบข้ อบ่งชี ้ในกำรรักษำด้ วยสำรกัมมันตรังสี แต่ไม่ทรำบถึงข้ อห้ ำม
 3. ทรำบข้ อบ่งชี ้และข้ อห้ ำมในกำรรักษำด้ วยสำรกัมมันตรังสี แต่ไม่ครบถ้ วน
 4. ทรำบข้ อบ่งชี ้และข้ อห้ ำมในกำรรักษำด้ วยสำรกัมมันตรังสีอย่ำงครบถ้ วน
 5. ทรำบข้ อบ่งชี ้และข้ อห้ ำมในกำรรักษำด้ วยสำรกัมมันตรังสีอย่ำงครบถ้ วนและสำมำรถให้ คำแนะนำแก่ผ้ ทู ี่มี
ประสบกำรณ์น้อยกว่ำได้
3. กำรเตรียมผู้ป่วยก่ อนกำรรักษำ
 1. พบจุดบกพร่องที่สำคัญที่สง่ ผลกระทบต่อกำรรักษำในกำรเตรี ยมผู้ป่วย
 2. พบจุดบกพร่องที่ไม่สง่ ผลกระทบต่อกำรรักษำในกำรเตรี ยมผู้ป่วย
 3. สำมำรถเตรี ยมกำรรักษำผู้ป่วยได้ อย่ำงถูกต้ องครบถ้ วน แต่ไม่สำมำรถให้ คำแนะนำในกำรเตรี ยมตัวก่อนกำร
รักษำได้ อย่ำงถูกต้ อง
 4. สำมำรถเตรี ยมกำรรักษำผู้ป่วยได้ อย่ำงถูกต้ องครบถ้ วน และให้ คำแนะนำในกำรเตรี ยมตัวก่อนกำรรักษำได้
อย่ำงถูกต้ อง
 5. สำมำรถเตรี ยมกำรรักษำผู้ป่วยได้ อย่ำงถูกต้ องครบถ้ วนและให้ คำแนะนำในกำรเตรี ยมตัวก่อนกำรรักษำได้
อย่ำงถูกต้ อง อีกทังสำมำรถให้
้
คำแนะนำในกำรปฏิบตั ิแก่ผ้ ทู ี่มีประสบกำรณ์ น้อยกว่ำได้
4. กำรให้ กำรรักษำด้ วยสำรกัมมันตรังสี
 1. ไม่ทรำบแนวทำงให้ กำรรักษำผู้ป่วย
 2. ทรำบแนวทำงให้ กำรรักษำ แต่ไม่เป็ นไปตำมแนวปฏิบตั ิที่ถกู ต้ อง
 3. ทรำบแนวทำงให้ กำรรักษำผู้ป่วยตำมแนวปฏิบตั ิที่ถกู ต้ องครบถ้ วน
 4. สำมำรถวำงแผนกำรรักษำผู้ป่วยที่มีภำวะแทรกซ้ อนที่ต้องให้ กำรดูแลเป็ นพิเศษ
คูม่ ือแพทย์ประจำบ้ ำนสำขำเวชศำสตร์ นิวเคลียร์
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 5. สำมำรถวำงแผนกำรรักษำผู้ป่วยที่มีภำวะแทรกซ้ อนที่ต้องให้ กำรดูแลเป็ นพิเศษและสำมำรถให้ คำแนะนำแก่ผ้ ู

ที่มีประสบกำรณ์น้อยกว่ำได้
5. กำรดูแลผู้ป่วยระหว่ ำงมำรับกำรรักษำที่โรงพยำบำล
 1. ไม่ทรำบแนวทำงให้ กำรดูแลผู้ป่วยที่มำรับกำรรักษำในโรงพยำบำล
 2. ทรำบแนวทำงให้ กำรดูแลผู้ป่วยที่มำรับกำรรักษำในโรงพยำบำล แต่ไม่สำมำรถอธิ บำยถึงวิธีกำรปฏิบตั ิตวั
ให้ แก่ผ้ ปู ่ วยเพื่อป้องกันผลข้ ำงเคียงจำกกำรรักษำให้ แก่ผ้ ปู ่ วยและญำติได้
 3. ทรำบแนวทำงให้ กำรดูแลผู้ป่วยที่มำรับกำรรักษำในโรงพยำบำล และสำมำรถอธิบำยถึงวิธีกำรปฏิบตั ิตวั ให้ แก่
ผู้ป่วยเพื่อป้องกันผลข้ ำงเคียงจำกกำรรักษำให้ แก่ผ้ ปู ่ วยและญำติได้ อย่ำงถูกต้ อง
 4. ทรำบแนวทำงให้ กำรดูแลผู้ป่วยที่มำรับกำรรักษำในโรงพยำบำลที่มีภำวะแทรกซ้ อนรุนแรงได้
 5. ทรำบแนวทำงให้ กำรดูแลผู้ป่วยที่มำรั บกำรรักษำในโรงพยำบำลที่มีภำวะแทรกซ้ อนรุ นแรงได้ และสำมำรถให้
คำแนะนำแก่ผ้ ทู ี่มีประสบกำรณ์น้อยกว่ำได้
6. แปลผลกำรตรวจทำงเวชศำสตร์ นิวเคลียร์
 1. ไม่สำมำรถแปลผลกำรตรวจทำงเวชศำสตร์ นิวเคลียร์
 2. พบข้ อผิดพลำดที่สำคัญในกำรแปลผลกำรตรวจทำงเวชศำสตร์ นิวเคลียร์
 3. สำมำรถแปลผลกำรตรวจทำงเวชศำสตร์ นิวเคลียร์ ได้ อย่ำงถูกต้ องครบถ้ วน
 4. สำมำรถแปลผลกำรตรวจทำงเวชศำสตร์ นิวเคลียร์ ในกรณีผ้ ป
ู ่ วยซับซ้ อนได้
 5. สำมำรถแปลผลกำรตรวจทำงเวชศำสตร์ นิวเคลียร์ ในกรณีผ้ ป
ู ่ วยซับซ้ อนได้ และสำมำรถให้ คำปรึ กษำแก่ผ้ ทู ี่มี
ประสบกำรณ์น้อยกว่ำได้
7. ส่ งต่ อข้ อมูลต่ อแพทย์ เจ้ ำของไข้
 1. ไม่ตระหนักถึงกำรส่งต่อข้ อมูล
 2. มีกำรส่งต่อข้ อมูลแต่ไม่ครบถ้ วน
 3. มีกำรส่งต่อข้ อมูลอย่ำงถูกต้ องครบถ้ วน
 4. สำมำรถส่งต่อข้ อมูลที่ถกู ต้ องอย่ำงเป็ นระบบ
 5. สำมำรถส่งต่อข้ อมูลที่ถกู ต้ องอย่ำงเป็ นระบบและสำมำรถให้ คำแนะนำแก่ผ้ ทู ี่มีประสบกำรณ์น้อยกว่ำได้
8. กำรวำงแผนดูแลผู้ป่วยหลังกำรรักษำ
 1. ไม่ทรำบว่ำต้ องทำกำรนัดติดตำมผล
 2. ไม่ทรำบว่ำต้ องทำกำรนัดติดตำมผลอะไรและเมื่อใด
 3. ทรำบว่ำต้ องทำกำรนัดติดตำมผลอะไรและระยะเวลำที่นดั ตรวจติดตำมได้ อย่ำงถูกต้ องครบถ้ วน
 4. สำมำรถวำงแผนกำรรักษำในกรณีผ้ ป
ู ่ วยซับซ้ อนได้
 5. สำมำรถวำงแผนกำรรักษำในกรณีผ้ ป
ู ่ วยซับซ้ อนได้ และสำมำรถให้ คำแนะนำแก่ผ้ ทู ี่มีประสบกำรณ์น้อยกว่ำได้
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9. กำรสื่อสำรกับผู้ป่วย
 1. ไม่สอื่ สำรกับผู้ป่วย
 2. มีกำรสือ่ สำรกับผู้ป่วยทำงเดียว โดยไม่เปิ ดโอกำสให้ ผ้ ป
ู ่ วยซักถำม
 3. มีกำรสือ่ สำรกับผู้ป่วยและเปิ ดโอกำสให้ ผ้ ป
ู ่ วยซักถำม
 4. สำมำรถสือ่ สำรในกรณีผ้ ป
ู ่ วยซับซ้ อนได้
 5. สำมำรถสือ่ สำรในกรณีผ้ ป
ู ่ วยซับซ้ อนได้ และสำมำรถให้ คำแนะนำแก่ผ้ ทู ี่มีประสบกำรณ์น้อยกว่ำได้
10. กำรสื่อสำรกับผู้ร่วมงำน
 1. ไม่สอื่ สำรกับผู้ร่วมงำน
 2. สือ่ สำรกับผู้ร่วมงำนแต่ข้อมูลไม่ชดั เจน
 3. สือ่ สำรกับผู้ร่วมงำนได้ ดีเป็ นส่วนใหญ่
 4. สือ่ สำรกับผู้ร่วมงำนได้ อย่ำงชัดเจนและถูกต้ องตลอดเวลำ
 5. สือ่ สำรกับผู้ร่วมงำนได้ อย่ำงชัดเจนถูกต้ องตลอดเวลำและสำมำรถให้ คำแนะนำแก่ผ้ ทู ี่มีประสบกำรณ์น้อยกว่ำ
ได้
11. กำรตระหนักถึงสถำนกำรณ์ และปั ญหำที่เกิดขึน้
 1. ไม่ตระหนักถึงสถำนกำรณ์และปั ญหำที่เกิดขึ ้น
 2. ไม่สำมำรถแก้ ไขปั ญหำได้ อย่ำงเหมำะสมและไม่ขอควำมช่วยเหลือ
 3. ไม่สำมำรถแก้ ไขปั ญหำที่ควรแก้ ได้ แต่ปรึกษำขอควำมช่วยเหลือในเวลำที่เหมำะสม
 4. แก้ ไขปั ญหำเหมำะสมกับควำมสำมำรถของตนเองและได้ ปรึกษำขอควำมช่วยเหลือในเวลำทีเ่ หมำะสม
 5. แก้ ไขปั ญหำได้ ดีและสำมำรถให้ คำแนะนำแก่ผ้ ทู ี่มีประสบกำรณ์น้อยกว่ำได้
12. ควำมรับผิดชอบ: งำนที่ได้ รับมอบหมำย ควำมตรงต่ อเวลำ
 1. ไม่รับผิดชอบในหน้ ำที่ที่ได้ รับมอบหมำย
 2. รับผิดชอบในหน้ ำที่ที่ได้ รับมอบหมำยไม่สมำ่ เสมอ
 3. รับผิดชอบในหน้ ำที่ที่ได้ รับมอบหมำยอย่ำงเต็มที่และตรงต่อเวลำ
 4. รับผิดชอบในหน้ ำที่ที่ได้ รับมอบหมำยอย่ำงเต็มที่และสำมำรถช่วยเหลืองำนในหน้ ำที่ของผู้อื่นได้ อีกด้ วย
 5. สำมำรถแบ่งและมอบหมำยงำนให้ แก่ผ้ ทู มี่ ีประสบกำรณ์น้อยกว่ำได้ อย่ำงเหมำะสม
13. กำรป้ องกันทำงรังสี
 1. ไม่ทรำบแนวทำงกำรป้องกันทำงรังสี
 2. ทรำบแนวทำงกำรป้องกันทำงรังสีตอ่ ตนเอง แต่ไม่ครบถ้ วน
 3. ทรำบแนวทำงกำรป้องกันทำงรังสีตอ่ ตนเองอย่ำงถูกต้ องครบถ้ วน แต่ไม่สำมำรถให้ คำแนะนำแก่ผ้ ป
ู ่ วยและ
ญำติได้
 4. ทรำบแนวทำงกำรป้องกันทำงรังสีทงต่
ั ้ อตนเองและสำมำรถให้ คำแนะนำแก่ผ้ ปู ่ วยและญำติได้ อย่ำงถูกต้ อง
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 5. ทรำบแนวทำงกำรป้องกันทำงรังสีทงต่
ั ้ อตนเองและสำมำรถให้ คำแนะนำแก่ผ้ ปู ่ วยและญำติได้ อย่ำงถูกต้ อง อีก

ทังสำมำรถให้
้
คำแนะนำในกำรปฏิบตั ิแก่ผ้ ทู ี่มีประสบกำรณ์น้อยกว่ำได้

ระดับศักยภำพโดยรวม EPA 4
 Level 1: สำมำรถปฏิบตั งิ ำนได้ ภำยใต้ กำรควบคุมของอำจำรย์อย่ำงใกล้ ชิด
 Level 2: สำมำรถปฏิบตั งิ ำนได้ ภำยใต้ กำรชี ้แนะของอำจำรย์
 Level 3: สำมำรถปฏิบตั งิ ำนได้ โดยมีอำจำรย์ให้ ควำมช่วยเหลือเมื่อต้ องกำร
 Level 4: สำมำรถปฏิบตั งิ ำนได้ ด้วยตนเอง
 Level 5: สำมำรถปฏิบตั งิ ำนได้ ด้วยตนเอง และควบคุมผู้ที่มีประสบกำรณ์น้อยกว่ำ

ลงนำม
ชื่ออำจำรย์ ผ้ ปู ระเมิน (ตัวบรรจง) ___________________________________
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แฟ้ มสะสมผลงำน (portfolio)
ตลอดระยะเวลำฝึ กอบรม 3 ปี แพทย์ประจำบ้ ำนต้ องจัดทำแฟ้มสะสมผลงำนเพื่อจดบันทึกประสบกำรณ์กำร
เรี ยนรู้ ทำงวิชำกำรและกำรปฏิบตั ิงำน แพทย์ประจำบ้ ำนจะได้ รับแฟ้มสะสมผลงำนในวันแรกที่เริ่ มปฏิบตั ิงำนและต้ อง
รำยงำนควำมคืบหน้ ำต่ออำจำรย์ที่ปรึกษำในเดือนกันยำยน ธันวำคม มีนำคมและมิถนุ ำยน (ทุก 3 เดือน)
แฟ้มสะสมผลงำนจะประกอบไปด้ วย 2 ส่วน ดังนี ้
1. แบบรำยงำนกำรประเมินตนเอง (self-reflection) และแบบรำยงำนควำมคืบหน้ ำ แพทย์ประจำบ้ ำน
ต้ องส่งรำยงำนดังกล่ำวต่ออำจำรย์ที่ปรึกษำทุก 3 เดือน
2. Log book สำหรับจดบันทึกจำนวนผู้ป่วยที่ได้ เรี ยนรู้จำกกำรปฏิบตั ิงำนและกำรเข้ ำร่วมกิจกรรมทำงวิชำกำร
เพื่อให้ มนั่ ใจว่ำมีประสบกำรณ์กำรเรี ยนรู้มำกพอตำมเกณฑ์ของหลักสูตร ได้ แก่
กำรตรวจวินจิ ฉัยทำงเวชศำสตร์ นิวเคลียร์

จำนวนผู้ป่วย (รำยต่อปี )

Musculoskeletal system

500

Endocrine system

200

Genitourinary system

50

Cardiovascular system

100

Pulmonary system

10

Gastrointestinal & hepatobiliary system

30

Tumor (MIBI, Tl, Ga-67, MIBG, Octreotide etc.)

10

Infection and inflammation

5

Hematopoietic and lymphatic system

5

Bone mineral density

100

Central nervous system

10

PET/CT scan

50

กำรรักษำโรคทำงเวชศำสตร์ นิวเคลียร์
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กำรรักษำ hyperthyroid ด้ วย I-131
กำรรักษำมะเร็ งไทรอยด์ด้วย I-131
กำรรักษำด้ วยสำรกัมมันตรังสีชนิดอื่นๆ
กิจกรรมทำงวิชำกำร

200
100
1
จำนวนต่อ 3 ปี

นำเสนอวำรสำรทำงวิชำกำร (Journal club)

20

นำเสนอ interesting case / case study

8

นำเสนอ seminar

2

นอกจำกนี ้ แพทย์ ประจำบ้ ำนควรบันทึกกำรเข้ ำร่ วมกิจกรรมทำงวิชำกำรนอกหลักสูตรเพื่อพัฒนำควำมรู้ ใน
สำขำวิชำอื่นๆและเพื่อพัฒนำตนเอง เช่น งำนประชุมวิชำกำรประจำปี ที่จัดโดยคณะแพทยศำสตร์ ศิริรำชพยำบำล งำน
ประชุมวิชำกำรที่จัดโดยสถำบันหรื อ องค์กรทำงวิชำชีพอื่น ๆ (เช่น สมำคมเวชศำสตร์ นิวเคลียร์ , รำชวิทยำลัยรังสีแพทย์,
IAEA, แพทยสภำฯ เป็ นต้ น), งำนประชุมที่จัดโดยองค์ก รเอกชนเพื่อนำเสนอเทคโนโลยีหรื อ กำรรักษำใหม่ๆ, กำรอบรม
ระเบียบวิธีวิจยั และสถิติ เป็ นต้ น ทังนี
้ ้ กำรเข้ ำร่วมกิจกรรมทำงวิชำกำรนอกหลักสูตรที่จดั ขึ ้นภำยนอกคณะแพทยศำสตร์ ศริ ิ
รำชพยำบำล แพทย์ประจำบ้ ำนต้ องได้ รับกำรอนุมตั ิจำกอำจำรย์ผ้ ดู แู ลแพทย์ประจำบ้ ำน หรื อ สำขำวิชำฯก่อน
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แบบประเมินกำรปฏิบัตงิ ำนแพทย์ ประจำบ้ ำนสำขำวิชำเวชศำสตร์ นิวเคลียร์ ภำควิชำรังสีวิทยำ
ปี กำรศึกษำ 2561
ชื่อ
หน่วยงำนที่ปฏิบตั ิงำน ณ สำขำวิชำเวชศำสตร์ นิวเคลียร์
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แพทย์ประจำบ้ ำนสำขำ
ระยะเวลำเข้ ำรับกำรปฏิบตั ิงำน ประจำเดือน

ปี ที่ 1
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รำยละเอียดเกี่ยวกับกำรจัดทำวิทยำนิพนธ์
ตัวอย่ ำงหน้ ำปกวิทยำนิพนธ์ และหน้ ำสำรบัญ

Title of the Thesis

By
Name of the author

This thesis was submitted in partial fulfillment of the requirements
for the Diploma of Thai Board of Nuclear Medicine
of The Medical Council of Thailand
20…
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ชื่อเรื่ องวิทยำนิพนธ์

โดย
ชื่อผู้นิพนธ์

วิทยำนิพนธ์นี ้เป็ นส่วนหนึง่ ของกำรศึกษำตำมหลักสูตรเพื่อวุฒิบตั ร
แสดงควำมรู้ควำมชำนำญในกำรประกอบวิชำชีพเวชกรรมสำขำเวชศำสตร์ นวิ เคลียร์
แพทยสภำแห่งประเทศไทย
ปี กำรศึกษำ ...
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ชื่อเรื่องวิทยำนิพนธ์ :

ชื่อภำษำไทย
ชื่อภำษำอังกฤษ

ชื่อผู้นิพนธ์ :
อำจำรย์ ท่ ปี รึกษำ:
สถำบันที่ฝึกอบรมฯ:
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สำรบัญ
หน้ ำ
บทคัดย่อภำษำไทย
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บทคัดย่อภำษำอังกฤษ
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กิตติกรรมประกำศ
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สำรบัญ
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สำรบัญตำรำง
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สำรบัญภำพประกอบ
............................................................................................................................. .......................................................
รำยกำรคำย่อ
.............................................................................................................................................................................. ................
..
บทที่ 1. บทนำ
1.1 ควำมสำคัญและที่มำของคำถำมกำรวิจยั
1.2 วัตถุประสงค์ของกำรวิจยั
1.3 ขอบเขตของกำรวิจยั
1.4 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้ รับ
1.5 คำจำกัดควำม
บทที่ 2. ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้ อง
2.1 ทฤษฎี
2.2 งำนวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง
บทที่ 3. วิธีดำเนินกำรวิจัย
3.1 รู ปแบบกำรวิจยั
3.2 ระเบียบวิธีกำรวิจยั
3.2.1 ประชำกรเป้ำหมำย
3.2.2 กฎเกณฑ์ในกำรคัดเลือกเข้ ำมำศึกษำ
3.2.3 กฎเกณฑ์ในกำรตัดออกจำกกำรศึกษำ
3.2.4 กำรคำนวณขนำดตัวอย่ำง
3.2.5 ขันตอนกำรวิ
้
จยั
3.3 กำรวิเครำะห์ข้อมูลทำงสถิติ
3.4 จริ ยธรรมกำรวิจยั
บทที่ 4. ผลกำรวิจัย
บทที่ 5. อภิปรำยและสรุปผลกำรวิจัย
5.1 อภิปรำยผลกำรวิจยั .
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5.2 สรุ ปผลกำรวิจยั
5.3 ข้ อเสนอแนะ
เอกสำรอ้ ำงอิง
ภำคผนวก
ประวัตผิ ้ วู จิ ยั
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ประวัติผ้ วู ิจัย
ให้ เขียนประวัติของตนเอง (biography) ทังนี
้ ้โดยมีควำมยำว ไม่เกินหนึง่ หน้ ำกระดำษ
ประวัติที่เขียนให้ ครอบคลุมข้ อมูลดังต่อไปนี ้
- ชื่อ นำมสกุล พร้ อมคำนำหน้ ำ หำกมียศ ก็ให้ ใส่ ไว้ ด้วย
- วัน เดือน ปี เกิด ให้ ใช้ ปีพุทธศักรำช
- จังหวัด และประเทศที่เกิด
- ประวัติกำรศึกษำ โดยบอกถึงวุฒิกำรศึกษำ สถำนศึกษำ ปี ที่สำเร็ จกำรศึกษำ ทังนี
้ ้เริ่ มตังแต่
้ ระดับปริ ญญำตรี
เป็ นต้ นไป จนสำเร็ จกำรศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ แพทย์ประจำบ้ ำน และสถำบันที่ฝึกอบรม
- รำงวัลเรียนดี ทุนกำรศึกษำ หรือทุนวิจัยที่ได้ รับระหว่ำงศึกษำในสถำบันที่ฝึกอบรม (ถ้ ำมี)
- ตำแหน่ ง และสถำนที่ทำงำน (ถ้ ำมี)
- ที่อยู่ท่ สี ำมำรถติดต่ อได้
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คำอธิบำยวิธีเขียนวิทยำนิพนธ์
1. เขียนเป็ นภำษำไทยหรื อภำษำอังกฤษก็ได้ แต่ต้องเขียนบทคัดย่อทัง้ 2 ภำษำ
2. หัวข้ อในสำรบัญที่ให้ มำให้ ทำเหมือนตัวอย่ำง แต่อำจเพิ่มเติมหัวข้ อได้ โดยหัวข้ อย่อยต้ องลงไปไม่เกิน 2 จุดทศนิยม
เช่น 3.1.1 ไม่ต้องลงไปถึง 3.1.1.1 หำกเกินให้ ใส่ในเนื ้อหำ
3. ตัวอักษรภำษำอังกฤษใช้ Times New Roman 12, ภำษำไทยใช้ Angsana New 16
4. กำรเว้ นบรรทัดใช้ single space
5. เริ่ มย่อหน้ ำใหม่ให้ ใช้ ยอ่ หน้ ำ ใช้ single space เช่นกัน
6. กำรอ้ ำงอิง references ในเนื ้อเรื่ องให้ ใส่ตวั เลขในวงเล็บหลังประโยค โดยอ้ ำงอิงตำมลำดับกำรอ้ ำงอิงก่อนหลัง เช่น
(1) และให้ ใช้ Vancouver style อ่ำนได้ จำก http://www.library.uq.edu.au/training/citation/vancouv.pdf
7. ตำรำงใช้ เส้ นเฉพำะในแนวนอนเท่ำนัน้ และใช้ คำว่ำ ตำรำงที่ 1. หรื อ Table 1. (ตัวหนำ) ส่วนคำอธิ บำยตำรำงใช้
ตัวบำงให้ ไว้ ที่ด้ำนบนของตำรำง
8. รูปภำพใช้ คำว่ำ รูปที่ 1. หรื อ Figure 1. (ตัวหนำ) ตำมด้ วยคำอธิบำยภำพตัวบำง ให้ ไว้ ที่ด้ำนล่ำงของภำพ
9. เลขหน้ ำใส่ที่มมุ บนขวำของหน้ ำ
10. ภำคผนวก (Appendix) หน้ ำแรกของภำคผนวกให้ ขึ ้นหน้ ำใหม่ มีคำว่ำ ภำคผนวก อยู่กลำงหน้ ำกระดำษ บรรทัด
ต่อมำพิมพ์ชื่อของภำคผนวก ถ้ ำหำกภำคผนวกมีหลำยภำคให้ ใช้ เป็ น ภำคผนวก ก ภำคผนวก ข และภำคผนวก ค
ตำมลำดับ ให้ ขึ ้นหน้ ำใหม่เมื่อขึ ้นภำคผนวกใหม่
11. กำหนดมำตรฐำนกระดำษที่ใช้ พิมพ์วิทยำนิพนธ์เป็ นกระดำษสีขำว ไม่มีบรรทัดขนำดมำตรฐำน A4 และควำมหนำไม่
ต่ำกว่ำ 80 แกรม ให้ พิมพ์เพียงหน้ ำเดียว
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กำรประเมินกำรนำเสนอและเนือ้ หำวิทยำนิพนธ์
ประเด็นที่ประเมิน
คะแนน
1. กำรนำเสนอวิทยำนิพนธ์
1.1 นำเสนอด้ วยควำมมัน่ ใจ
1.2 รูปภำพ คำบรรยำย มีควำมสมบูรณ์ชดั เจน
1.3 กำรลำดับเนื ้อเรื่ องมีควำมน่ำสนใจและชวนติดตำม
1.4 กำรรักษำเวลำ
1.5 กำรตอบข้ อซักถำม
เนือ้ หำที่นำเสนอ
1.6 หัวข้ อเรื่ อง
1.7 ที่มำและเหตุผล กำรทบทวนวรรณกรรม
1.8 คำถำมกำรวิจยั และวัตถุประสงค์
1.9 ชนิดกำรวิจยั
1.10 วัสดุและวิธีกำร
1.11 วิธีกำรเก็บและนำเสนอข้ อมูล
1.12 กำรเสนอแนะแนวทำงกำรประยุกต์และกำรใช้ ประโยชน์

5
5
5
5
10

รวม

10
10
10
10
10
10
10
100

รวม

5
15
15
10
10
15
20
10
100

2. เนือ้ หำในเล่ มวิทยำนิพนธ์
2.1 หัวข้ อเรื่ อง
2.2 บทคัดย่อ
2.3 ที่มำและเหตุผล กำรทบทวนวรรณกรรม
2.4 คำถำมกำรวิจยั และวัตถุประสงค์
2.5 วัสดุและวิธีกำร
2.6 วิธีกำรเก็บและนำเสนอข้ อมูล (ผลกำรศึกษำ)
2.7 อภิปรำยและสรุป
2.8 กำรเสนอแนะแนวทำงกำรประยุกต์และกำรใช้ ประโยชน์
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เกณฑ์ ตดั สินผลกำรสอบวิทยำนิพนธ์
ในกำรตัดสินผลกำรสอบวิทยำนิพนธ์ของคณะอนุกรรมกำรฯ สอบวิทยำนิพนธ์จะใช้ เกณฑ์ ดังนี ้
“ผ่ าน” หมำยถึง กำรที่แพทย์ประจำบ้ ำนสำมำรถแสดงผลงำนวิทยำนิพนธ์ และตอบข้ อซักถำมได้ เป็ นที่พอใจของ
คณะอนุกรรมกำรฯ ไม่ต้องมีกำรแก้ ไขหรื อเพิ่มเติมสำระสำคัญ แพทย์ประจำบ้ ำนสำมำรถจัดพิมพ์รูปเล่มวิทยำนิพนธ์ ฉบับ
สมบูรณ์ได้ ทนั ที
“ผ่ านโดยมีเงื่อนไข” หมำยถึง กำรที่แพทย์ประจำบ้ ำนยังไม่สำมำรถแสดงผลงำนวิทยำนิพนธ์ หรื อตอบข้ อ
ซักถำมให้ เป็ นที่พอใจของคณะอนุกรรมกำรฯได้ อย่ำงสมบูรณ์ และคณะอนุกรรมกำรฯมีควำมเห็นว่ำสมควรให้ แก้ ไข หรื อ
เพิ่มเติมสำระสำคัญ หรื อ แก้ ไขวิธีกำรเรี ยบเรี ยงวิทยำนิพนธ์ ทังนี
้ ้คณะอนุกรรมกำรจะระบุเงื่อนไข พร้ อมทังระบุ
้ ระยะเวลำ
ที่กำหนดให้ ดำเนินกำรแก้ ไขปรับปรุ ง นับตังแต่
้ วนั ที่ทรำบผลกำรตัดสินผลกำรสอบ หำกแพทย์ประจำบ้ ำนไม่สำมำรถ
ปฏิบตั ิตำมเงื่อนไขภำยในระยะเวลำที่กำหนด แพทย์ประจำบ้ ำนต้ องแจ้ งเหตุผลพร้ อมทังขออนุ
้
มตั ิขยำยเวลำผ่ำนประธำน
คณะอนุ กรรมกำรฯ มิ ฉะนัน้ จะถื อ ว่ำ ผลกำรสอบเป็ น “ตก” ซึ่ง จะมี ผลให้ แ พทย์ ป ระจ ำบ้ ำ นต้ อ งด ำเนิ น กำรจัด ท ำ
วิทยำนิพนธ์ภำยใต้ หวั ข้ อเรื่ องใหม่และเริ่ มขันตอนกำรท
้
ำวิทยำนิพนธ์ใหม่ทงหมด
ั้
“ไม่ ผ่าน” หมำยถึง แพทย์ประจำบ้ ำนไม่สำมำรถแสดงผลงำนวิทยำนิพนธ์ให้ เป็ นที่พอใจของคณะอนุกรรมกำรฯ
และ/หรื อไม่สำมำรถตอบข้ อซักถำมของคณะอนุกรรมกำรฯได้ แสดงให้ เห็นว่ำแพทย์ประจำบ้ ำนไม่มีควำมเข้ ำใจอย่ำงถ่อง
แท้ ถึงสำระของวิทยำนิพนธ์ และ/หรื อวิธีกำรวิจยั ที่ตนได้ ทำ
ข้ อกำหนดสำหรับแพทย์ ประจำบ้ ำนที่สอบ “ไม่ ผ่ำน”
1. แพทย์ประจำบ้ ำนที่สอบ “ไม่ผ่ำน” ต้ องปรับปรุ งจัดทำวิทยำนิพนธ์ ใหม่ ตำมคำแนะนำของคณะอนุกรรมกำรฯ
และระยะเวลำที่กำหนดให้
2. เมื่อสิ ้นสุดระยะเวลำที่กำหนดไว้ ในข้ อ 1. ให้ แพทย์ประจำบ้ ำนมำขอสอบวิทยำนิพนธ์ ต่อคณะอนุกรรมกำรฯอีก
ครัง้
3. หำกแพทย์ ประจำบ้ ำนไม่สำมำรถปฏิบัติตำมเงื่อนไขภำยในระยะเวลำที่กำหนด แพทย์ ประจำบ้ ำนต้ องแจ้ ง
เหตุผลพร้ อมทังขออนุ
้
มตั ิขยำยเวลำกำรส่งวิทยำนิพนธ์ มิฉะนันคณะอนุ
้
กรรมกำรฯจะถือว่ำผลกำรสอบเป็ น “ตก”
แพทย์ ประจำบ้ ำนต้ องจัดทำวิทยำนิพนธ์ ภำยใต้ หัวข้ อเรื่ องใหม่ และเริ่ มต้ นขัน้ ตอนกำรทำวิทยำนิพนธ์ ใหม่
ทังหมด
้
กำรส่ งวิทยำนิ พนธ์ และแผ่ นบันทึกข้ อมูลวิทยำนิ พนธ์ ต้ องส่งวิท ยำนิพนธ์ ฉบับสมบูรณ์ พร้ อมแผ่นบันทึกข้ อมูล
วิ ท ยำนิพ นธ์ ให้ คณะอนุกรรมกำรฯท่ำนละ 1 ชุด ภำยในระยะเวลำไม่เกิ น 3 สัป ดำห์ หลัง จำกวัน ที่สอบวิท ยำนิพนธ์
ปรำกฏผล “ผ่ำน”
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เอกสำรแนบ 16

ตำรำงกิจกรรมทำงวิชำกำรแพทย์ ประจำบ้ ำนเวชศำสตร์ นิวเคลียร์
ปี กำรศึกษำ 2561
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เอกสำรแนบ 17

วำรสำรวิชำกำร เว็บไซต์ แนะนำ และหนังสืออ้ ำงอิง
วำรสำรวิชำกำรแนะนำ
1. Journal of Nuclear Medicine
2. European Journal of Nuclear Medicine and Molecular Imaging
3. Clinical Nuclear Medicine
4. Seminar in Nuclear Medicine
5. AJR
6. Radiographics
7. The Radiologic Clinic of North America
เว็บไซต์ แนะนำ
1. http://www.si.mahidol.ac.th/th/department/radiology/
2. http://www.thaisnm.org/th
3. https://humanhealth.iaea.org/hhw/
4. http://www.snmmi.org/
5. http://jnm.snmjournals.org/
6. https://www.eanm.org/
7. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
หนังสืออ้ ำงอิง
1. Mettler FA, Guiberteau MJ, eds. Essentials of nuclear medicine imaging. 6th ed. Philadelphia, W.B.
Saunders Company, 2012.
2. Ziessman HA, Malley JPO, Thrall JH, eds. Nuclear medicine the requisites. 4th ed. Philadelphia,
Elsevier Saunders, 2014.
3. Lin EC, Alavi A, eds. PET and PET/CT a clinical guide. 2nded. New York, Thieme, 2009.
4. Procedure guidelines from Society of Nuclear Medicine
5. International Society of Clinical Densitometry Guideline (ISCD)
6. American Thyroid Association Guideline for Thyroid Cancer and Hyperthyroid Management
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เอกสำรแนบ 18

รู ปแบบและข้ อแนะนำในกำรเขียนรำยงำน interesting case
แพทย์ประจำบ้ ำนสำขำวิชำเวชศำสตร์ นิวเคลียร์ และรังสีรักษำและมะเร็ งวิทยำชันปี
้ ที่ 1 ต้ องเขียนรำยงำนผู้ป่วย
ที่นำ่ สนใจ 1 รำย (interesting case) กำหนดให้ สง่ รำยงำนพร้ อมซีดีบนั ทึกรำยงำนภำยในเดือนที่มีกำรนำเสนอ หรื ออย่ำง
ช้ ำไม่เกินวันที่ 31 มีนำคม และต้ องแก้ ไขตำมที่ได้ รับแจ้ ง
แนวกำรเขียนรำยงำน ดังต่อไปนี ้
1. หน้ ำแรก ประกอบด้ วย ชื่อเรื่ อง ชื่อ-นำมสกุลของผู้เขียน และอำจำรย์ที่ปรึกษำ
2. รำยงำนผู้ป่วย ประกอบด้ วยประวัติ กำรตรวจร่ ำงกำย ผลกำรตรวจอื่นๆที่เกี่ยวข้ อง ผลกำรตรวจทำงเวชศำสตร์
นิวเคลียร์ กำรตรวจติดตำมทำงคลินิกและกำรรักษำที่ได้ รับหลังจำกกำรตรวจทำงเวชศำสตร์ นิวเคลียร์
3. วิจำรณ์ผล แสดงคุณค่ำของกำรตรวจทำงเวชศำสตร์ นิวเคลียร์ ในผู้ป่วยรำยนี ้ อำจเปรี ยบเทียบกับกำรตรวจวิธี
อื่นๆ และควรสรุปหลักกำรตรวจและแปลผลกำรตรวจทำงเวชศำสตร์ นิวเคลียร์
4. เอกสำรอ้ ำงอิง ใช้ กำรย่อชื่อวำรสำรตำม Index Medicus พิมพ์ตวั อักษรธรรมดำ ไม่ต้องมีจลุ ภำคข้ ำงท้ ำย ไม่ต้อง
เว้ นช่องระหว่ำงเครื่ องหมำยวรรคตอนกับตัวเลขอำรบิกที่แสดงตอน (Volume) หรื อเลขหน้ ำ
- ตัวอย่ำงเอกสำรอ้ ำงอิงภำษำอังกฤษ
Vega KJ, Pina I, Krevsky B. Heart transplantation is associated with an increased risk for
pancreatobiliary disease. Ann Intern Med1996; 124: 980-3.
- ถ้ ำเป็ นเอกสำรอ้ ำงอิงภำษำไทยใช้ ตำมข้ ำงต้ นทังหมด
้
ยกเว้ นชื่อผู้นิพนธ์ ใช้ ชื่อเต็ม ตำมด้ วยนำมสกุล
เช่น
1. วิชยั ประยูรวิวฒ
ั น์, ถนอมศรี ศรี ชยั กุล, จตุพร พูนเกษ, อุดม จันทรำรักษ์ ศรี , วิทยำ ตันสุวรรณนนท์.
กำรศึกษำขนำดต่ำงๆของยำแอสไพริ นที่มีผลต่อกำรทำงำนของเกร็ ดเลือดในชำยไทยปกติ.อำยุรศำสตร์
2531;4:141-6.
2. สุคนธ์ วิสทุ ธิ พนั ธ์ , ภัทรพร อิศรำงกูร ณ อยุธยำ, สืบสันต์ มหำสันทนะ. ภำวะเลือดออกผิดปกติ.
กรุงเทพฯ:โครงกำรตำรำศิริรำช, 2523.
5. กำรเขี ย นรำยงำนไม่ อ นุ ญ ำตให้ คั ด ลอกมำจำก website หรื อ textbook โดยตรง เนื่ องจำกถือ เป็ น
plagiarism
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หัวข้ อ LECTURE NUCLEAR MEDICINE สำหรั บแพทย์ ประจำบ้ ำนชัน้ ปี ที่ 1
ห้ องบรรยำยร่มไทร สุวรรณิก (ห้ อง 1306) อำคำรศูนย์โรคหัวใจ ชัน้ 13 เวลำ 8.00 – 9.00 น.
สัปดำห์ ท่ ี
4 ก.ค. 2561
11 ก.ค. 2561
18 ก.ค. 2561
25 ก.ค. 2561
1 ส.ค. 2561
8 ส.ค. 2561
15 ส.ค. 2561
22 ส.ค. 2561
29 ส.ค. 2561
5 ก.ย. 2561
12 ก.ย. 2561
19 ก.ย. 2561
3 ต.ค. 2561
10 ต.ค. 2561
17 ต.ค. 2561

หัวข้ อ
Basic Physics in Nuclear Medicine, health physics and radiation safety
Computer in nuclear medicine
Gamma camera and SPECT/CT
PET/CT, PET/MRI and cyclotron
Radiopharmaceuticals
Iodine metabolism and in vitro tests
Clinical thyroid function tests
Radionuclide non imaging studies
Radioiodine therapy in thyroid diseases: hyperthyroid, CA thyroid
Non PET Tumor imaging: parathyroid& neuroendocrine scan
Other radionuclide therapy: bone pain, NET treatment, etc
Dosimetry in nuclear medicine
สอบกลำงปี 26 ก.ย. 2561
Musculoskeletal system
Pulmonary and vascular system
Gastrointestinal system: GI bleeding

24 ต.ค. 2561
31 ต.ค. 2561
7 พ.ย. 2561
14 พ.ย. 2561
21 พ.ย. 2561

Liver: liver RBC scan, spleen and hepatobiliary system
Basic and principle of bone mineral densitometer
Pediatric nuclear medicine
Sentinel node and lymphatic system: lymphoscintigraphy
Inflammation and infection

28 พ.ย. 2561
12 ธ.ค. 2561
19 ธ.ค. 2561
26 ธ.ค. 2561
9 ม.ค. 2562
16 ม.ค. 2562
23 ม.ค. 2562
30 ม.ค. 2562

Cardiac system: Myocardial perfusion and MUGA scan, PET in cardiology
Central nervous system: Brain SPECT and CSF scan
PET in neurology
Basic PET& normal variants
PET in lung neoplasms
PET in colon cancer and lymphoma
PET in head and neck cancer and PET in miscellaneous diseases
Non FDG PET studies

6 ก.พ. 2562
13 ก.พ. 2562

Genitourinary system: renal scan, VUR
Clinical applications of bone mineral density
สอบปลำยปี ประมำณสัปดำห์ ท่ ี 41-43
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อำจำรย์ ผ้ สู อน
อ. พจี เจำฑะเกษตริน
อ. ธนพงษ์ ทองประพำฬ
อ. พจี เจำฑะเกษตริน
อ. ธนพงษ์ ทองประพำฬ
รศ. นภมน ศรีตงกุล
รศ. นภมน ศรีตงกุล
ศ.พญ. ภำวนำ ภูสวุ รรณ
รศ. มลุลี ตัณฑวิรุฬห์
อ.พญ.พงษ์ พิชำ ตู้จินดำ
อ.นพ. จักรมีเดช เศรษฐนันท์
อ.พญ. เฉลิมรัตน์ แก้ วพุด
รศ. มลุลี ตัณฑวิรุฬห์
รศ.พญ. จิรำพร ศรีประภำภรณ์
อ.พญ. เฉลิมรัตน์ แก้ วพุด
รศ.พญ. ธัญญลักษณ์ เธียรธัญญ
กิจ
อ.พญ.พงษ์ พิชำ ตู้จินดำ
อ.ธนพงษ์ ทองประพำฬ
ศ.พญ. ภำวนำ ภูสวุ รรณ
รศ.พญ. สุนนั ทำ เชี่ยววิทย์
รศ.พญ. ธัญญลักษณ์ เธียรธัญญ
กิจ
อ.นพ. จักรมีเดช เศรษฐนันท์
รศ.พญ. สุนนั ทำ เชี่ยววิทย์
รศ.พญ. สุนนั ทำ เชี่ยววิทย์
รศ.พญ. จิรำพร ศรีประภำภรณ์
รศ.พญ. จิรำพร ศรีประภำภรณ์
ผศ.พญ. เบญจำภำ เขียวหวำน
ผศ.พญ. เบญจำภำ เขียวหวำน
รศ.พญ. ธัญญลักษณ์ เธียรธัญญ
กิจ
อ.พญ. อภิชญำ คล้ ำยมนต์
อ.พญ. อภิชญำ คล้ ำยมนต์
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หัวข้ อ LECTURE NUCLEAR MEDICINE สำหรั บแพทย์ ประจำบ้ ำนชัน้ ปี ที่ 2
ห้ องบรรยำยร่มไทร สุวรรณิก (ห้ อง 1306) อำคำรศูนย์โรคหัวใจ ชัน้ 13 เวลำ 8.00 – 9.00 น.

วันที่
4 ตุลาคม 2561
18 ตุลาคม 2561

หัว้อ
ข
Novel trends in PET/CT and PET/MRI
technology
PET tracers; FDG and non FDG

1 พฤศจิกายน 2561
15 พฤศจิกายน
2561
29พฤศจิกายน 2561
13 ธันวาคม 2561
27 ธันวาคม 2561

Dosimetry in radionuclide therapy
The treatment in refractory thyroid
carcinoma
Role of MIBG imaging
The MIBG therapy
The radionuclide treatment in bony
metastases; beta and alpha therapies
10 มกราคม 2562 Y-90 SIRT
24 มกราคม 2562 Theranostics in prostate cancer; PSMA
agents
7 กุมภาพัน้ธ 2562 Theranostics in neuroendocrine
tumor; DOTATATE agents
21 กุมภาพัน้ธ 2562 PET/MRI; clinical applications
7 มีนาคม 2562
Amyloid imaging in neurodegenerative
diseases
21 มีนาคม 2562
The quantitative analysis of
neuroimaging
4 เมษายน 2562
The role of dopaminergic imaging in
brain diseases
18 เมษายน 2562 The nuclear medicine studies in
leakage diseases
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อาจารย
้ผู
้สอน
อ. ธนพงษ
้ ทองประพาฬ
รศ. นภมน ศรีตงกุล
อ. พจี เจาฑะเกษตริน
อ.พญ. อภิชญา คล
้ายมนต
้
รศ.พญ. จิราพร ศรีประภาภรณ
้
รศ.พญ. จิราพร ศรีประภาภรณ
้
ศ.พญ. ภาวนา ภูสุวรรณ
อ อจลญา เตยะธิติ
ผศ.พญ. เบญจาภา เขียวหวาน
อ.พญ. เฉลิมรัต้น แก
้วพุด
ผศ.พญ. เบญจาภา เขียวหวาน
รศ.พญ. ธัญญลักษณ
้ เธียรธัญญ
กิจ
อ.นพ. จักรมีเดช เศรษฐนัน้ท
รศ.พญ. สุนันทา เชี่ยววิท้ย
รศ.พญ. สุนันทา เชี่ยววิท้ย
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ตำรำงเรี ยนและตำรำงสอบ
รำยวิชำแกนของหลักสูตรป.บัณฑิตชัน้ สูง
แพทย์ประจำบ้ ำนชันปี
้ ที่ 1 ทุกคนของคณะฯ ต้ องเข้ ำเรี ยนวิชำแกนต่อไปนี ้เพื่อประกำศนียบัตรป.บัณฑิตชัน้ สูง
สำขำวิทยำศำสตร์ กำรแพทย์คลินิก ณ ห้ องบรรยำย อวย เกตุสงิ ห์ อำคำรศรี สวริ นทิรำ ชัน้ 3
รำยละเอียดวิชำแกน 5 รำยวิชำ ดังต่อไปนี ้
1. วิชำวิทยำศำสตร์ กำรแพทย์ พนื ้ ฐำนและคลินิกสัมพันธ์ (SIID 521)
- วิชำแกน 2 หน่วยกิต
- เรี ย นทุก วัน พุธ เวลำ 15.00 – 17.00 น. โดยช่ ว งที่ 1 ตัง้ แต่วัน พุธ ที่ 11 กรกฎำคม ถึ ง วัน พุธ ที่ 29
สิงหำคม 2561 และช่วงที่ 2 ตังแต่
้ วันที่ 31 ตุลำคม 2561 ถึง 23 มกรำคม 2562
- วันสอบ ครัง้ ที่ 1 วันเสำร์ ที่ 6 ตุลำคม 2561 และครัง้ ที่ 2 วันพุธที่ 27 กุมภำพันธ์ 2562
2. วิชำวิทยำระเบียบวิจัยสำหรับแพทย์ (SIID 524)
- วิชำแกน 1 หน่วยกิต
- เรี ยนทุกวันพุธ เวลำ 15.00 – 17.00 น. ตังแต่
้ วนั พุธที่ 5 กันยำยน ถึงวันพุธที่ 10 ตุลำคม 2561
3. วิชำจริยธรรมกำรวิจัยในคน (SIID 526)
- วิชำแกน 1 หน่วยกิต
- เรี ยนวันพุธที่ 24 ตุลำคม 2561 เวลำ 8.30 – 16.00 น.
4. วิชำกำรบริกำรทำงกำรแพทย์ (SIID 523)
- วิชำเลือก 1 หน่วยกิต
- เรี ยนทุกวันพุธ เวลำ 15.00 – 17.00 น. ตังแต่
้ วนั พุธที่ 30 มกรำคม ถึงวันพุธที่ 27 มีนำคม 2562
- วันสอบ วันเสำร์ ที่ 20 เมษำยน 2562
5. วิชำภำษำอังกฤษ (SIID 522)
- วิชำแกน 2 หน่วยกิต
- เรี ยนทุกวันเสำร์ เวลำ 9.00 – 12.00 น. ตังแต่
้ วนั เสำร์ ที่ 31 พฤศจิกำยน 2561 ถึงวันเสำร์ ที่ 16 มีนำคม
2562
- วันสอบ ครัง้ ที่ 1 วันเสำร์ ที่ 6 ตุลำคม 2561 และครัง้ ที่ 2 วันเสำร์ ที่ 20 เมษำยน 2562

หมำยเหตุ
ตำรำงเรียนและตำรำงสอบอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงตำมควำมเหมำะสม
รำยละเอียดรำยวิชำ (วัตถุประสงค์กำรเรี ยนรู้ รูปแบบกำรเรี ยนกำรสอน เกณฑ์กำรวัดและประเมินผล เอกสำรประกอบกำรเรี ยน และประกำศ
แก้ ไขตำรำงเรียนหรือตำรำงสอบ) ตรวจสอบจำกเว็บไซต์กำรศึกษำหลังปริญญำ http://www.sirirajgrad.com/gradmd/ หรือคูม่ ือแพทย์ประจำ
บ้ ำนของคณะฯ
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ตำรำงเรี ยน Medical radiation physics and radiobiology
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ประกำศคณะฯเรื่ องแนวทำงป้ องกันโรคติดต่ อในแพทย์ ผ้ ูรับกำรฝึ กอบรมเฉพำะทำงฯ
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แนวทำงปฏิบัตเิ มื่อบุคลำกรทำงกำรแพทย์ สัมผัสเลือดหรื อสิ่งคัดหลั่งของผู้ป่วยขณะ
ปฏิบัตงิ ำน
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แนวทำงกำรขจัดรั งสีเปรอะเปื ้ อน
1. เมื่อมีกำรเปรอะเปื ้ อนตัวบุคคล
ต้ องรีบชาระล้ างโดยทันที (ก่ อนชาระล้ างสถานทีห่ รือเครื่องมือ)
1.1. เมื่อมีกำรเปรอะเปื อ้ นบนผิวหนังล้ ำงด้ วยน ้ำสะอำดและสบู่ (ห้ ำมใช้ แอลกอฮอลล์เช็ดถู เพรำะจะทำให้ รูขมุ ขน
ปิ ด ไม่สำมำรถเช็ดออกได้ )
1.2. ถ้ ำเปื อ้ นบนใบหน้ ำให้ ซบั ควำมเปื อ้ นออกก่อน และใช้ น ้ำสะอำดและสบู่ ชำระล้ ำงโดยใช้ มือช่วยถู ไม่ควรถูแรง
จนกระทัง่ เป็ นรอยขีดข่วนหรื อถลอก ขณะชำระล้ ำงให้ หลับตำ ปิ ดปำกให้ สนิท หลังชำระล้ ำง ซับน ้ำให้ แห้ งด้ วย
กระดำษหรื อผ้ ำเช็ดหน้ ำ
1.3. ถ้ ำเปื อ้ นเส้ นผม ให้ ชำระล้ ำงด้ วยแชมพูสระผมและน ้ำปริ มำณมำกหลำยๆครัง้ แต่ต้องระวังอย่ำให้ น ้ำชำระล้ ำง
ตกลงในช่องหู หรื อบนใบหน้ ำ ถ้ ำเปื อ้ นมำกให้ ตดั ผมทิ ้ง
1.4. ถ้ ำมีบำดแผลหรื อรอยขีดข่วน ให้ รีบทำควำมสะอำดทันทีด้วยนำ้ ไหล คัดเลือดออกจำกบำดแผล และดูแล
บำดแผลเบื ้องต้ น
1.5. หำกมีกำรเปรอะเปื อ้ นไอโอดีนรังสี (I-131) เข้ ำสูร่ ่ำงกำยทำงปำก ให้ ทำกำรล้ ำงท้ องเช่นเดียวกับกำรเปรอะเปื อ้ น
สำรพิษอื่นๆ และให้ ดื่มสำรละลำย KI 130 มิลลิกรัม หรื อสำรละลำย Lugol เพื่อ Block ต่อมไทรอยด์ทนั ที
2. เมื่อมีกำรเปรอะเปื ้ อนบริเวณปฏิบัติงำน
2.1. ใช้ วสั ดุที่ดดู ซับได้ ดี ดูดซับสำรที่หกไว้ เพื่อป้องกันกำรกระจำย
2.2. กัน้ บริ เวณที่เปรอะเปื อ้ น โดยให้ ห่ำงจำกจุดเปรอะเปื อ้ นอย่ำงน้ อย 15 เซนติเมตรทุกด้ ำน หรื อใช้ ปำกกำเมจิก
วงรอบบริ เวณ
2.3. ห้ ำมบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้ อง เข้ ำมำในบริ เวณที่เปรอะเปื อ้ นรังสี
2.4. ผู้ที่จะทำกำรขจัดกำรเปรอะเปื อ้ นสวมเสื ้อคลุม ถุงมือยำง บำงกรณี อำจจำเป็ นต้ องใช้ ถุงพลำสติกสวมหุ้ม
รองเท้ ำ (Overshoes)
2.5. ใช้ เ ครื่ อ งวัด รั ง สีแ บบสำรวจ (GM counter) ตรวจสอบบริ เ วณ โดยเคลื่อ นหัว วัด ไปเหนื อ พื น้ ผิ ว ที่ ต้ อ งกำร
ตรวจสอบช้ ำๆ และระวังอย่ำให้ หวั วัดสัมผัสบริ เวณเปรอะเปื อ้ น จดค่ำกำรเปรอะเปื อ้ นก่อนชำระล้ ำง (Ao)
2.6. ถ้ ำเปรอะที่พื ้นห้ อง ให้ เริ่ มล้ ำงพื ้นผิวตรงจุดที่ใกล้ กบั ทำงเข้ ำมำกที่สดุ ก่อน โดยสวมถุงมือยำง 2 ชัน้ ใช้ คีมคีบ
กระดำษชำระ ซับจุดเปรอะเปื อ้ น และทิ ้งลงถุงขยะรังสี
2.7. ชุบกระดำษชำระลงในน ้ำเปล่ำหรื อน ้ำยำชำระล้ ำง (Decontamination) และซับลงบนพื ้น ห้ ามถูวนไปมา ให้
เช็ดจำกรอบนอกเข้ ำหำด้ ำนในโดยไม่ซ ้ำที่
2.8. ทำซ ้ำ โดยเปลี่ยนกระดำษชำระ 8 - 10 ครัง้ และวัดปริ มำณรังสี ณ บริ เวณเปรอะเปื อ้ นรังสีอีกครัง้ เทียบกับ
บริ เวณนอกเขตเปรอะเปื อ้ น โดยค่ำที่วดั ได้ หลังชำระล้ ำง (A) จะต้ องวัดได้ ใกล้ เคียงกับบริ เวณแวดล้ อมนอกเขต
เปรอะเปื อ้ น
2.9. นำค่ำที่วดั ได้ ก่อนชำระล้ ำง (Ao) และหลังชำระล้ ำง (A) มำหำค่ำประสิทธิภำพของกำรชำระล้ ำง [(Ao – A)/Ao] x
100 ต้ องได้ มำกกว่ำร้ อยละ 50
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2.10. ห้ ำมบุคคลใดๆ เข้ ำมำในบริ เวณที่กนไว้
ั ้ เป็ นเวลำ 24 ชัว่ โมง
2.11. ระดับรังสีบนพื ้นผิวใดๆ ต้ องไม่เกิน 0.5 Sv/h เมื่อวัดที่ระยะห่ำง 0.5 เมตร ถ้ ำระดับรังสียงั ไม่ลดลง ให้ ปิดบริ เวณ
เปรอะเปื อ้ นไว้ ก่อน
3. เมื่อมีกำรเปรอะเปื ้ อนอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ เช่ น อุปกรณ์ ช่วยชีวิตที่เป็ นโลหะ
3.1. ล้ ำงในสำรชำระล้ ำงที่มีอณ
ุ หภูมิสงู เพื่อชำระควำมสกปรกและไขมัน และเช็ดซับด้ วยกระดำษ ผ้ ำ หรื อฟองน ้ำ
3.2. ล้ ำงด้ วยน ้ำ ทำให้ แห้ ง และตรวจดูวำ่ ยังมีกำรเปรอะเปื อ้ นตกค้ ำงอยูห่ รื อไม่
3.3. ถ้ ำควำมเปรอะเปื อ้ นยังคงอยู่ ให้ แช่ในนำ้ ยำชำระนำนขึน้ อีก หรื อใช้ อุปกรณ์ ชำระล้ ำงที่ใช้ คลื่นควำมถี่ สูง
(ultrasonics) ช่วยในกำรชำระล้ ำงบริ เวณซอกมุมที่ทำควำมสะอำดไม่ถึง แล้ วจึงล้ ำงด้ วยน ้ำสะอำด ทำให้ แห้ ง
และตรวจสอบปริ มำณรังสีอีกครัง้
3.4. หำกควำมเปรอะเปื อ้ นยังคงอยู่ ควรพิจำรณำว่ำอุปกรณ์ นนสมควรเก็
ั้
บไว้ เพื่อรอให้ สำรกัมมันตรังสีสลำยตัว
ก่อนนำมำใช้ อีกครัง้
4. เมื่อมีกำรเปรอะเปื ้ อนบนเสือ้ ผ้ ำ
4.1. ให้ ซกั ล้ ำงด้ วยเครื่ องซักผ้ ำ
4.2. ใช้ สำรซักล้ ำงที่เหมำะสม หรื อสำรซักฟอก (detergent)
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ตัวอย่ ำงตำรำงกิจกรรมของสำขำเวชศำสตร์ นิวเคลียร์ เดือน กรกฎำคม 2561
1.

ตำรำง Journal club, Topic review, Interesting case conference ห้ องบรรยำยร่ มไทร สุวรรณิก อำคำรศูนย์ โรคหัวใจฯ ชัน้ 13
วันที่
2
9
16
23
30

จันทร์ เวลำ 8.00-9.00 น.
เรื่ อง/ชื่อ

Literature review R3 ชัยวัฒน์/ อ.อจลญำ
Journal club อ.อภิชญำ
R1 สิทธยำ, R2ภิญญำภรณ์
วันหยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษำ ร.10

อังคำร เวลำ 8.00-9.00 น.
เรื่ อง/ชื่อ

วันที่
3
10
17
24

Journal club อ. เฉลิมรัตน์
R1อรณี, R2 นันทิกำ/ R1อำทิตยำ, R2พิคม
Image conference R3 ชัยวัฒน์/ อ.ภำวนำ

31

2. ตำรำงบรรยำยสำหรั บแพทย์ ประจำบ้ ำนปี ที่ 1 ที่ขึน้ เวชศำสตร์ นิวเคลียร์ เป็ นเดือนแรก
วันที่
2 ก.ค. 61
2 ก.ค. 61
3 ก.ค. 61
4 ก.ค. 61
19 ก.ค. 61
19 ก.ค. 61

เวลำ
13.00 - 14.00
14.00 - 14.30
13.00 - 14.00
13.30 - 14.30
8.00 - 9.00
9.00 - 10.00

เรื่ อง/ชื่อ
Introduction to Nuclear Medicine
Hospital Radiopharmacy*
Radiation protection + กำรให้ ยำ I-131
Imaging system in Nuclear Medicine
In vitro Thyroid Function Test + Lab เคมีนิวเคลียร์
Introduction to Radiopharmaceuticals

ผู้สอน
อ.อภิชญำ
อ.นภำพร
คุณนุชรี ย์/อ.พจี
คุณนุชรี ย์/อ.ธนพงษ์
อ.นภมน
อ.นภมน

3. ตำรำงเวรนอกเวลำรำชกำร (ไทรอยด์ ) วันรำชกำรเวลำ16.30 ถึง 8.30 วันถัดไป/ วันหยุดรำชกำรเวลำ 8.30ถึง 8.30 น.วันถัดไป
แพทย์ประจำบ้ ำน
ชัยวัฒน์
3, 5
นันทิกำ
13, 14
พิคม
20, 21
ภิญญำ
6, 7
ภรณ์
ศิรวัตน์
18, 19

แพทย์ประจำบ้ ำน
สิทธยำ
22, 24
สิรินชุ
15, 17
เสำวพจน์
8, 11
อรณี
10, 25

อำจำรย์
อ.ภำวนำ
3, 4
อ.จิรำพร
5, 6
อ.สุนนั ทำ
7, 8
อ.ธัญญลักษณ์ 10, 11

อำจำรย์
อ.เบญจำภำ 14, 15
อ.จักรมีเดช 17, 18
อ.อภิชญำ 19, 20
อ.เฉลิมรัตน์ 21, 22

อำทิตยำ

อ.พงษ์ พิชำ

อ.อจลญำ

4, 12

12, 13

24, 25

หมำยเหตุ : * เรี ยนที่ห้องปฏิบตั กิ ำรเภสัชรังสี (Hot Lab.) ชัน้ 11
4. ตำรำงหมุนเวียนแพทย์ ประจำบ้ ำน
วันที่
1-15
16-31

Imaging I
R3 ชัยวัฒน์, R1 อรณี, R1 ศิรวัตน์
R2 ภิญญำภรณ์, R1 สิทธยำ, R1 อำทิตยำ

Image II
R2 ภิญญำภรณ์, R1 สิทธยำ, R1 อำทิตยำ
R1 อรณี, R1 ศิรวัตน์

Heart/PET
R1 เสำวพจน์
R3 ชัยวัฒน์, R1 สิรินชุ

Thyroid
R2 พิคม, R2 นันทิกำ, R1 สิรินชุ
R2 พิคม, R2 นันทิกำ, R1 เสำวพจน์

หมำยเลขโทรศัพท์ ตดิ ต่ อ
ชัยวัฒน์
นันทิกำ
พิคม
ภิญญำภรณ์
ศิรวัตน์

087-838-0929
085-042-7344
084-229-0425
089-659-5505
086-960-2263

สิทธยำ
สิรินชุ
เสำวพจน์
อรณี
อำทิตยำ

089-768-9925
081-208-7266
086-393-5590
086-927-8321
086-207-0579

อ.ฤดี
อ.สุธี
อ.ภำวนำ
อ. จิรำพร
อ. สุนนั ทำ
อ. ธัญญลักษณ์
อ. พงษ์ พิชำ

081-3483618
081-6349911
02-2334553, 089-5162303
02-2754318, 089-4896449
089-5030484
081-6906413
02-4353595, 086-7332172

อ. เบญจำภำ
อ. จักรมีเดช
อ. อภิชญำ
อ. เฉลิมรัตน์
อ. อจลญำ

086-7922522
084-0904267
086-8852210
089-7220149
081-6668789

หมำยเหตุ
- แพทย์ประจำบ้ ำนเวชศำสตร์นิวเคลียร์ ที่ปฏิบตั ิงำน imaging ให้ หมุนเวียนกันปฏิบตั งิ ำน heart และ PET ตำมควำมเหมำะสม
- แพทย์ประจำบ้ ำนรังสีวินิจฉัยชันปี
้ ที่ 1 และแพทย์ประจำบ้ ำนรังสีรักษำชันปี
้ ที่ 1 : อำจมีกำรปรับเปลีย่ นตำมควำมเหมำะสมของภำระงำนในแต่ละวัน
1) IMAGING I - ปฏิบตั ิงำน image ชัน้ 10 ทุกวัน
2) IMAGING II - ปฏิบตั ิงำน image ชัน้ 11 ทุกวัน
3) PET/HEART – วันจันทร์ -อังคำร-พฤหัสบดี-ศุกร์ ปฏิบตั ิงำน PET, วันพุธ ปฏิบตั ิงำน Heart เป็นหลัก อำจหมุนเวียนไปปฏิบตั ิงำน PET ตำมควำมเหมำะสม
- Peer review: อ.สุนนั ทำ และ อ.อจลญำ ทุกวันอังคำร เวลำ 13.30 น.
- Ventilation: วันอังคำรที่ 17 กรกฎำคม 2561 เวลำ 12.00-13.00 น.
- วันลำพักร้ อน/ประชุม:อ.จิรำพร ประชุมใหญ่ห้องปฏิบตั ิกำร 19, เยี่ยมนศพ. 20, อ.สุนนั ทำ เยี่ยมนศพ. 3, อ.ธัญญลักษณ์ วิทยำกรที่จีน 12-15, อ.เฉลิมรัตน์ ลำ 17, อ.อจลญำ อบรมสถิติ 18, ลำพักร้ อน 20-30
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ระเบียบกำรลำแพทย์ ประจำบ้ ำน
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ทุนสนับสนุนกำรลำแพทย์ ประจำบ้ ำน
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หน้ ำ 147 |

คูม่ ือแพทย์ประจำบ้ ำนสำขำวิชำเวชศำสตร์ นิวเคลียร์

หน้ ำ 148 |

คูม่ ือแพทย์ประจำบ้ ำนสำขำวิชำเวชศำสตร์ นิวเคลียร์

หน้ ำ 149 |

