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ข้อมูลเบือ้งต้น 
 

คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล 
 แพทย์ประจ ำบ้ำนควรรับทรำบข้อมูลทัว่ไปเก่ียวกับคณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล ทัง้ในแง่ของกำรศึกษำ 
กำรบริกำร และกำรวิจยั จำกเว็บไซต์ของคณะฯ คือ http://www.si.mahidol.ac.th/th/ 
 
ภำควิชำรังสีวิทยำ คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล 

1. วิสยัทศัน์ภำควิชำรังสีวิทยำ คือ ภำควิชำจะเป็นสว่นหนึ่งของสถำบนัทำงกำรแพทย์ของแผ่นดิน มุ่งสูค่วำมเป็น
เลศิระดบัสำกล 

2. พันธกิจภำควิชำรังสีวิทยำ คือ กำรพัฒนำพันธกิจหลกัทัง้ 3 ด้ำน ได้แก่ งำนวิจัย กำรศึกษำ และกำรบริกำร
สขุภำพประชำชนให้ได้มำตรฐำนสำกล รวมทัง้เป็นผู้น ำในด้ำนกำรพฒันำหลกักำร วิธีกำรทำงกำรแพทย์เพื่อชีน้ ำ
สงัคม โดยตัง้อยูบ่นพืน้ฐำนของปัญหำสำธำรณสขุของประเทศ 

3. โครงสร้ำงภำควิชำรังสวีิทยำ ประกอบไปด้วย 3 สำขำ ดงัตอ่ไปนี ้
- สำขำวิชำรังสวีินิจฉยั   
- สำขำวิชำรังสรัีกษำและมะเร็งวิทยำ 
- สำขำวิชำเวชศำสตร์นิวเคลยีร์ 

4. คณะกรรมกำรบริหำรภำควิชำรังสวีิทยำ 
- รศ.นพ. พิพฒัน์ เช่ียววิทย์   หวัหน้ำภำควิชำรังสวีิทยำ 
- รศ.นพ. ตรงธรรม ทองดี  หวัหน้ำสำขำวิชำรังสวีินิจฉยั 
- ผศ.นพ. พิทยำ ดำ่นกลุชยั  หวัหน้ำสำขำวิชำรังสรัีกษำและมะเร็งวิทยำ 
- รศ.พญ. สนุนัทำ เช่ียววิทย์  หวัหน้ำสำขำวิชำเวชศำสตร์นิวเคลยีร์ 

5. หมำยเลขโทรศพัท์ส ำคญั 
- ในวนัปฐมนิเทศ แพทย์ประจ ำบ้ำนทกุคนจะได้รับกำร์ดที่ระบหุมำยเลขโทรศพัท์ส ำคญัของภำควิชำรังสี

วิทยำ รวมถึงได้รับหมำยเลขโทรศพัท์มือถือของแพทย์ประจ ำบ้ำน แพทย์ประจ ำบ้ำนตอ่ยอด แพทย์เฟล
โลว์ อำจำรย์และเจ้ำหน้ำที่ท่ีเก่ียวข้องกบักำรปฏิบตัิงำนทกุฝ่ำย 
 

กฎระเบียบ ข้อบังคับ ประกำศที่ควรทรำบ  
แพทย์ประจ ำบ้ำนต้องรับทรำบ พึงปฏิบตัิหรือละเว้นกำรปฏิบตัิ ตำมกฎระเบียบ ข้อบงัคบัและประกำศแพทย

สภำ, มหำวิทยำลยัมหิดล, คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล และภำควิชำรังสีวิทยำ คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล  
ดงัตอ่ไปนี ้

1. ค ำประกำศสทิธิและข้อพงึปฎิบตัิของผู้ ป่วยโดยแพทยสภำ (เอกสำรแนบ 1) 
2. ประกำศแพทยสภำที่ 11/2555 เร่ือง เกณฑ์มำตรฐำนผู้ประกอบวิชำชีพเวชกรรม พ.ศ. 2555 (เอกสำรแนบ 

2) 
3. ข้อบังคับมหำวิทยำลัยมหิดลว่ำด้วยจรรยำบรรณบุคลำกรและนักศึกษำมหำวิทยำลัยมหิดล และกำร

ด ำเนินกำรทำงจริยบรรณ ฉบบั 3 พ.ศ. 2557 (เอกสำรแนบ 3) 
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4. ระเบียบปฏิบตัิคณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำลวำ่ด้วยวินยั และกำรก ำหนดบทลงโทษทำงวินยัแก่แพทย์
ผู้ รับกำรฝึกอบรม (เอกสำรแนบ 4) 

5. ประกำศคณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล เร่ืองกำรแตง่กำยของแพทย์ประจ ำบ้ำน (เอกสำรแนบ 5) 

บทบำทของแพทย์ประจ ำบ้ำนเวชศำสตร์นิวเคลียร์ 
1. แพทย์ประจ ำบ้ำนควรเป็นท่ีปรึกษำที่ดีของแพทย์ประจ ำบ้ำนรุ่นน้อง นกัศกึษำแพทย์ นกัฟิสกิส์รังส ีนกัรังสเีทคนคิ 

พยำบำล รวมถึงเจ้ำหน้ำที่ท่ีเก่ียวข้องกบักำรบริกำรและกำรศกึษำ  
2. แพทย์ประจ ำบ้ำนควรปฏิบัติตนให้เหมำะสมเพื่อให้ได้ผลลพัธ์กำรฝึกอบรมที่พึงประสงค์ตำมหลกัสูตรกำร

ฝึกอบรมที่รำชวิทยำลยัรังสีแพทย์ก ำหนด เรียนรู้ระเบียบวิธีวิจยั มีจริยธรรม และเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่องสม ่ำเสมอ
ด้วยตนเอง  

3. กำรปฏิบตัิงำนเป็นส่วนหนึ่งของกำรฝึกอบรมแพทย์ประจ ำบ้ำน แพทย์ประจ ำบ้ำนชัน้ปีที่ 1 ต้องปฏิบตัิงำนใน
สำขำ วิชำเวชศำสตร์นิวเคลยีร์เป็นเวลำ 4 เดือน สำขำวิชำรังสวีินิจฉยั 6 เดือน และสำขำวิชำรังสรัีกษำและมะเร็ง
วิทยำ 2 เดือน แพทย์ประจ ำบ้ำนชัน้ปีที่ 2 และ 3 แม้จะปฏิบตัิงำนในสำขำวิชำเวชศำสตร์นิวเคลยีร์เป็นหลกั แต่ก็
ต้องมีกำรท ำงำนร่วมกันกับแพทย์ประจ ำบ้ำน แพทย์ประจ ำบ้ำนต่อยอด แพทย์เฟลโลว์ในสำขำวิชำอื่นใน
ภำควิชำฯ ดงันัน้เพื่อให้กำรท ำงำนเป็นไปอย่ำงรำบร่ืน ภำควิชำฯจึงได้ก ำหนดให้มีกำรเลือกตัง้หวัหน้ำแพทย์
ประจ ำบ้ำนทุกสำขำวิชำ เพื่อเป็นตวัแทนในกำรออกแบบ วำงแผน ปรับปรุงแผนกำรฝึกอบรม ร่วมดูแลสวสัดิ
ภำพของแพทย์ประจ ำบ้ำนและร่วมแก้ไขปัญหำร่วมกนักบัอำจำรย์ผู้ดแูลแพทย์ประจ ำบ้ำน  
 
รำยนำมหวัหน้ำแพทย์ประจ ำบ้ำนและอำจำรย์ผู้ดแูลแพทย์ประจ ำบ้ำน ดงัตอ่ไปนี ้

- สาขาวิชารังสีวินิจฉัย   
หวัหน้ำแพทย์ประจ ำบ้ำน  นพ. พิพิธ ปิตวุงศ์  
อำจำรย์ผู้ดแูลแพทย์ประจ ำบ้ำน รศ.พญ. จิตรลดัดำ วะศินรัตน์ 

ผศ.พญ. สวุิมล วงศ์ลกัษณะพิมล 
- สาขาวิชารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา 

หวัหน้ำแพทย์ประจ ำบ้ำน  หมนุเวียนทกุสำมเดือน 
อำจำรย์ผู้ดแูลแพทย์ประจ ำบ้ำน อ.พญ. อชิรญำ เตยะธิติ 

ผศ.พญ. นนัทกำนต์ อภิวโรดม 
- สาขาวิชาเวชศาสตร์นิวเคลียร์ 

หวัหน้ำแพทย์ประจ ำบ้ำน  นพ. ชยัวฒัน์ ศภุศิลป์ 
อำจำรย์ผู้ดแูลแพทย์ประจ ำบ้ำน ผศ.พญ. เบญจำภำ เขียวหวำน 
    อ.พญ. เฉลมิรัตน์ แก้วพดุ 

หำกแพทย์ประจ ำบ้ำนที่ประสบปัญหำระหว่ำงกำรฝึกอบรม สำมำรถแจ้งได้ที่หัวหน้ำแพทย์ประจ ำบ้ำนหรือ
อำจำรย์ผู้ดแูลแพทย์ประจ ำบ้ำน  

 
4. รำยนำมแพทย์ประจ ำบ้ำนเวชศำสตร์นิวเคลยีร์ 

แพทย์ประจ ำบ้ำน  หมำยเลขโทรศัพท์ 
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ชัน้ปีที่ 3 นพ. ชยัวฒัน์ ศภุศิลป์ 087-838-0929 
ชัน้ปีที่ 2 พญ. ภิญญำภรณ์ ออ่นเอกสทิธ์ิ 089-659-5505 
 พญ. นนัทิกำ วรรณทรัพย์ผล 085-042-7344 
 นพ. พิคม สริิโสภำอษุำ 084-229-0425 
ชัน้ปีที่ 1 นพ. ศิรวฒัน์ แย้มทิม  

5. รำยนำมอำจำรย์ในสำขำวชิำเวชศำสตร์นิวเคลยีร์และชอ่งทำงกำรติดตอ่ 

อำจำรย์ หมำยเลขโทรศัพท์ อีเมล์ 
ศ. คลนิิก พญ. ฤดี ปลจิีนดำ 081-348-3618  

ศ. คลนิิก นพ. สธีุ ณ สงขลำ 081-634-9911  

ศ. พญ. ภำวนำ ภสูวุรรณ  089-516-2303   pawana.pus@mahidol.ac.th 
รศ. พญ. สนุนัทำ เช่ียววิทย์ 089-503-0484  sunanta.chi@mahidol.ac.th 
รศ. มลลุ ีตนัฑวิรุฬห์ 96243 malulee.tun@mahidol.ac.th 
รศ. นภมน ศรีตงกลุ 96249 napamon.sri@mahidol.ac.th 
รศ. พญ. จิรำพร ศรีประภำภรณ์ 089-489-6449 jiraporn.spp@mahidol.ac.th 
รศ. พญ. ธญัญลกัษณ์ เธียรธญัญกิจ 081-690-6413 stanyalu@hotmail.com 
ผศ. พญ. เบญจำภำ เขียวหวำน 086-792-2522 bkhiewvan@yahoo.ocm 
อ. พจี เจำฑะเกษตริน 081-639-5521 pachee.cha@mahidol.ac.th 
อ. ธนพงษ์ ทองประพำฬ 081-822-3804 thonnapong.tho@mahidol.ac.th 
อ. พญ. พงษ์พชิำ ตู้ จินดำ 086-733-2172 pongpija@yahoo.com 
อ. นพ. จกัรมีเดช เศรษฐนนัท์ 084-090-4267 chakmeedaj.seh@mahidol.ac.th 
อ. พญ. อภิชญำ คล้ำยมนต์ 086-885-2210 apich214@gmail.com 
อ. พญ. เฉลมิรัตน์ แก้วพดุ 089-722-0149 aung_med@hotmail.com 
อ. พญ. อจลญำ เตยะธิติ 081-666-8789 littlecreammy@gmail.com 
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หลักสูตรกำรฝึกอบรม 
 
 

พันธกิจของหลักสูตร   
แพทย์ที่จบกำรฝึกอบรมเป็นแพทย์เฉพำะทำงสำขำเวชศำสตร์นิวเคลียร์ จำกคณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล 

ต้องมีคณุสมบตัิและควำมรู้ควำมสำมำรถดงันี ้
1. จดักำรฝึกอบรมเพื่อให้ผู้ รับกำรฝึกอบรมส ำเร็จเป็นแพทย์เวชศำสตร์นิวเคลียร์ที่สำมำรถให้กำรบริกำร

อยำ่งเหมำะสม มีประสทิธิภำพ และใสใ่จในควำมปลอดภยัโดยยดึถือผู้ ป่วยเป็นศนูย์กลำง 
2. ให้ผู้ เข้ำรับกำรฝึกอบรมมีเจตนำรมณ์และเตรียมพร้อมที่จะเรียนรู้ตลอดชีวิต และสำมำรถพัฒนำ

วิชำชีพมุง่สูค่วำมเป็นเลศิระดบัสำกล 
3. สง่เสริมผู้ เข้ำรับกำรฝึกอบรมให้มีกำรท ำงำนวิจยัที่ได้มำตรฐำน มีพืน้ฐำนของกำรท ำวิจยัและสำมำรถ

น ำควำมรู้ที่ได้ไปพฒันำตอ่ยอดในอนำคต 
4. ปลกูฝังผู้ เข้ำรับกำรฝึกอบรมให้มีคณุธรรมจริยธรรม มีควำมเอือ้อำทร และมีจิตส ำนกึในกำรบริกำร 

 
ระยะเวลำในกำรฝึกอบรม 

ระยะเวลำในกำรฝึกอบรมทัง้หมด คือ 36 เดือน แพทย์ประจ ำบ้ำนต้องผำ่นกำรฝึกอบรมไม่น้อยกวำ่ 33 เดือน จึง
จะมีสทิธิเข้ำรับกำรสอบเพื่อวฒุิบตัรแสดงควำมรู้ควำมช ำนำญในสำขำเวชศำสตร์นิวเคลยีร์ ตำมหลกัสตูรฉบบั พ.ศ. 2561 
 
เนือ้หำตำมหลักสูตร 

1. แพทย์ประจ ำบ้ำนต้องศกึษำควำมรู้ควำมเข้ำใจเนือ้หำตำมข้อก ำหนดของหลกัสตูร (เอกสำรแนบ 6)  
2. แพทย์ประจ ำบ้ำนต้องมีประสบกำรณ์ในเชิงปฏิบตัิ ได้แก่ กำรตรวจวินิจฉัยและรักษำทำงเวชศำสตร์นิวเคลียร์

ตำมข้อก ำหนดของหลกัสตูร (เอกสำรแนบ 7) 
3. แพทย์ประจ ำบ้ำนต้องท ำงำนวิจยัอยำ่งน้อย 1 เร่ืองในระหว่ำงปฏิบตัิงำน 3 ปี โดยเป็นผู้วิจยัหลกั (เอกสำรแนบ 

8) 
4. แพทย์ประจ ำบ้ำนต้องศกึษำควำมรู้ทำงด้ำนบรูณำกำร ได้แก่ 

- กำรฝึกทกัษะในกำรปฏิสมัพนัธ์และกำรสื่อสำร ให้สำมำรถสื่อสำรและสร้ำงควำมสมัพนัธ์ที่ดีระหว่ำง
แพทย์ ผู้ ร่วมงำน ผู้ ป่วยและญำติ ให้ควำมรู้ถึงควำมปลอดภยัและสิทธิของผู้ ป่วย ดแูลผู้ ป่วยและญำติ
ในวำระใกล้เสยีชีวิต และบอกขำ่วร้ำยได้  

- กำรฝึกควำมเป็นมืออำชีพ ให้กำรบริบำลโดยมีผู้ ป่วยเป็นศนูย์กลำง มีควำมรับผิดชอบ ตรงต่อเวลำ 
ซื่อสตัย์ มีวินยั มีจริยธรรมกำรแพทย์ และมีกำรเรียนรู้อยำ่งตอ่เนื่องตลอดชีวิต 

- กำรฝึกปฏิบตัิงำนให้เข้ำกบัระบบ เช่น มีควำมรู้เก่ียวกบัระบบสำธำรณสขุ ระบบประกนัสขุภำพ เป็นต้น 
- กำรพัฒนำตนเองและเรียนรู้จำกกำรปฏิบัติ  เช่น กำรดูแลรักษำผู้ ป่วยแบบทีมสหวิชำชีพ กำรใช้

ทรัพยำกรอยำ่งสมเหตผุล เป็นต้น 
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เนือ้หำกำรฝึกอบรมแยกตำมชัน้ปี 
แพทย์ประจ ำบ้ำนแต่ละชัน้ปีมีขอบเขตเนือ้หำและผลลพัธ์ที่คำดหวงัแตกต่ำงกนัไป อย่ำงไรก็ตำมแพทย์ประจ ำ

บ้ำนทกุชัน้ปีจะต้องมีควำมสำมำรถขัน้ต ่ำตำมสมรรถนะหลกั 6 ด้ำน ดงัตอ่ไปนี ้ 
1. กำรดแูลรักษำผู้ ป่วย (Patient Care) 
2. ควำมรู้ทำงกำรแพทย์ (Medical Knowledge) 
3. กำรเรียนรู้จำกกำรปฏิบตัิ และกำรพฒันำตนเอง (Practice-based Learning and Improvement) 
4. ทกัษะปฏิสมัพนัธ์ และกำรสือ่สำร (Interpersonal and Communication Skills) 
5. ควำมเป็นมืออำชีพ (Professionalism) 
6. กำรปฏิบตัิงำนให้เข้ำกบัระบบ (System-based practice) 

กำรฝึกอบรมเพื่อให้บรรลผุลลพัธ์ของหลกัสตูรจะประกอบไปด้วยกำรเรียนกำรสอนภำคทฤษฎี กำรปฏิบตัิงำน
และกิจกรรมทำงวิชำกำร เนือ้หำกำรฝึกอบรมส ำหรับแพทย์ประจ ำบ้ำนชัน้ปีที่ 1 จะอยูใ่นรูปแบบของรำยวิชำ ตำมหลกัสตูร
ของป.บณัฑิตชัน้สงู สำขำวิทยำศำสตร์กำรแพทย์คลนิิก คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล (รำยละเอียดแตล่ะรำยวิชำจะ
กล่ำวถึงในส่วนของกำรวัดและประเมินผล) เนือ้หำกำรฝึกอบรมส ำหรับแพทย์ประจ ำบ้ำนชัน้ปีที่ 2 และ 3 ไม่นับเป็น
รำยวิชำ 
  

แพทย์ประจ าบ้านช้ันปีที่ 1  
1. กำรดแูลรักษำผู้ ป่วย เรียนรู้เก่ียวกบัเวชศำสตร์นิวเคลยีร์ระดบัพืน้ฐำน ได้แก่ 

- กำรตรวจทำงเวชศำสตร์นิวเคลยีร์ที่พบบอ่ย เช่น กำรสแกนกระดกูทัว่ตวั 
- สำมำรถแปลผลกำรตรวจทำงเวชศำสตร์นิวเคลียร์พืน้ฐำน (เช่น conventional nuclear medicine, 

SPECT, SPECT/CT เป็นต้น) และสำมำรถให้กำรวินิจฉยัหรือวินิจฉยัแยกโรคได้อยำ่งเหมำะสม 
- กำรรักษำทำงเวชศำสตร์นิวเคลยีร์ที่พบบอ่ย ได้แก่ กำรรักษำไทรอยด์เป็นพิษและมะเร็งไทรอยด์ 
- กำรดแูลผู้ ป่วยทำงเวชศำสตร์นิวเคลยีร์หลงักำรตรวจและรักษำ 
- มีควำมรู้ควำมเข้ำใจพืน้ฐำนทำงคอมพิวเตอร์ที่เก่ียวข้อง 
- กำรปอ้งกนัอนัตรำยทำงรังสหีลงักำรตรวจและรักษำระดบัพืน้ฐำน 

2. ควำมรู้ทำงกำรแพทย์ เรียนรู้เก่ียวกบั 
- วิทยำศำสตร์กำรแพทย์พืน้ฐำนประยกุต์ (Correlated basic medical science)  
- ฟิสกิส์รังส ี(radiation physics)  
- ชีววิทยำรังส ี(radiation biology)  
- รังสวีินิจฉยั 
- รังสรัีกษำและมะเร็งวิทยำ  
- เวชศำสตร์นิวเคลยีร์ 

 
แพทย์ประจ าบ้านช้ันปีที่ 2 และ 3 
1. กำรดแูลรักษำผู้ ป่วย เรียนรู้เก่ียวกบัเวชศำสตร์นิวเคลยีร์ระดบัซบัซ้อน ได้แก่ 

- กำรตรวจทำงเวชศำสตร์นิวเคลยีร์ในระดบัท่ีซบัซ้อน 
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- สำมำรถแปลผลกำรตรวจทำงเวชศำสตร์นิวเคลยีร์ทกุชนิด (conventional nuclear medicine, SPECT, 
SPECT/CT และ PET/CT scan) รวมถึงสำมำรถให้กำรวินิจฉยัหรือวินิจฉยัแยกโรคได้อยำ่งเหมำะสม 

- กำรรักษำอื่นๆทำงเวชศำสตร์นิวเคลยีร์นอกเหนือจำกโรคของตอ่มไทรอยด์ เช่น กำรบรรเทำอำกำรปวด
กระดกูจำกกำรแพร่กระจำยของมะเร็ง กำรรักษำมะเร็งตบั มะเร็งกลุม่นิวโนเอ็นโดครำยน์  และมะเร็ง
ตอ่มน ำ้เหลอืง  

- กำรป้องกันอันตรำยทำงรังสีในงำนเวชศำสตร์นิวเคลียร์ทัง้แก่ผู้ ป่วย บุคคลที่ เ ก่ียวข้อง และ
สภำพแวดล้อม 

- เลอืกรับกำรศกึษำและฝึกฝนตำมวิชำเลอืกที่มี 
2. ควำมรู้ทำงกำรแพทย์ เรียนรู้และปฏิบตัิงำนในสำขำวิชำเฉพำะทำงตำ่งๆของเวชศำสตร์นิวเคลยีร์ 

 

แพทย์ประจ าบ้านทุกช้ันปี  
1. กำรดูแลรักษำผู้ ป่วย แพทย์ประจ ำบ้ำนต้องมีประสบกำรณ์ในกำรตรวจและรักษำตำมเกณฑ์ขัน้ต ่ำของ

หลกัสตูร (เอกสำรแนบ 7) 
2. ควำมรู้ทำงกำรแพทย์ แพทย์ประจ ำบ้ำนต้องเข้ำร่วมในกิจกรรมทำงวชิำกำรของสำขำวชิำ ได้แก่ interesting 

case, imaging conference และ journal club นอกจำกนี  ้แพทย์ประจ ำบ้ำนควรได้รับกำรฝึกอบรม
เก่ียวกบัหตัถกำร และเคร่ืองมือใหม่ๆ ที่ใช้ในเวชศำสตร์นิวเคลยีร์ 

3. กำรเรียนรู้จำกกำรปฏิบตัิและกำรพฒันำตวัเอง แพทย์ประจ ำบ้ำนต้อง 
- ปฏิบตัิงำนเพื่อสร้ำงเสริมประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ในกำรดแูลผู้ ป่วยแบบองค์รวม และสหวิชำชีพ เช่น 

เข้ำร่วมสมัมนำระหวำ่งภำควิชำ ให้ค ำปรึกษำระหวำ่งภำควิชำ เป็นต้น 
- ปฏิบตัิงำนช่วยสอนนกัศกึษำแพทย์ หรือนกัศกึษำรังสเีทคนิค (ถ้ำมี) หรือแพทย์ประจ ำบ้ำนรุ่นหลงัได้ 
- บนัทกึข้อมลูในเวชระเบียนผู้ ป่วยได้อยำ่งถกูต้องสมบรูณ์ 
- ท ำงำนวิจยัตำมมำตรฐำนหลกัสตูร (เอกสำรแนบ 8) 

4. ทกัษะปฏิสมัพนัธ์และกำรสือ่สำร 
- ฝึกปฏิบตัิเพื่อเรียนรู้เก่ียวกบัทกัษะปฏิสมัพนัธ์ และกำรสือ่สำร 
- ปฏิบตัิงำนช่วยสอนนิสติ/นกัศกึษำแพทย์ นกัศกึษำรังสเีทคนิค และแพทย์ประจ ำบ้ำนรุ่นหลงั 
- น ำเสนอข้อมลูผู้ ป่วย และอภิปรำยปัญหำในกิจกรรมวิชำกำรได้ เช่น case conference เป็นต้น 

5. ควำมเป็นมืออำชีพ 
- เข้ำร่วมกิจกรรมกำรให้ควำมรู้ทำงด้ำนบรูณำกำรทำงกำรแพทย์ 
- พฒันำตนเองให้มีเจตคติที่ดีระหวำ่งกำรปฏิบตัิงำนดแูลผู้ ป่วย 

6. กำรปฏิบตัิงำนให้เข้ำกบัระบบ แพทย์ประจ ำบ้ำนต้องเข้ำร่วมกิจกรรมประสบกำรณ์กำรเรียนรู้เก่ียวกบัระบบ
คณุภำพของโรงพยำบำล (HA) ระบบประกนัสขุภำพของชำติ และระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ   
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กำรปฏิบัตงิำนแบบหมุนเวียนตำมหน่วย (rotation) แยกตำมชัน้ปี 
กำรฝึกอบรมใช้กำรปฏิบตัิงำนแบบ rotation และมีวิชำเลือกเสรี (elective) ทัง้ภำยในและนอกสถำบนัให้แพทย์

ประจ ำบ้ำนเลือกตำมควำมสนใจ แพทย์ประจ ำบ้ำนสำมำรถขอเปลี่ยน rotation ได้เมื่อมีเหตุอนัสมควร เช่น เจ็บป่วย 
เทำ่นัน้  

ทัง้นี ้ในระยะเวลำฝึกอบรม 36 เดือน แพทย์ประจ ำบ้ำนต้องผำ่นกำรปฏิบตัิงำนในสำขำวิชำเวชศำสตร์นิวเคลียร์
รวม 24 เดือน รังสีวินิจฉัย 6 เดือน รังสีรักษำและมะเร็งวิทยำ 2 เดือน และวิชำเลือกเสรีรวม 4 เดือน โดยมีรำยละเอียด
ดงัตอ่ไปนี ้ 
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แพทย์ประจ าบ้านช้ันปีที่ 1  
ระยะเวลำ Rotation รำยละเอียด 
2 เดือน ไทรอยด์คลนิิก  
2 เดือน Imaging  
2 เดือน รั ง สี รั กษ ำ และมะ เ ร็ ง

วิทยำ* 
 

6 เดือน รังสวีินิจฉยั* ปฏิบตัิงำนในหนว่ยตำ่งๆของรังสวีินิจฉยัโดยต้องเรียนรู้กำรแปลผล 
general radiology 2 เดือน, CT 2 เดือน, ultrasound 1 เดือน และ 
MRI 1 เดือน  

รำยละเอียดกำรจดักำรเรียนรู้และปฏิบตัิงำนในสำขำรังสรัีกษำและมะเร็งวิทยำ และสำขำวิชำรังสวีนิิจฉยั* (เอกสำรแนบ 9) 
 
แพทย์ประจ าบ้านช้ันปีที่ 2  

ระยะเวลำ Rotation รำยละเอียด 
5 เดือน ไทรอยด์คลนิิก  
5 เดือน Imaging รวมถึง PET/CT และ myocardial perfusion imaging 
2 เดือน วิชำเลอืกเสรี* เลอืกดงูำนในภำควชิำอำยรุศำสตร์ หรือ กมุำรเวชศำสตร์ สำขำวชิำ

ดงัตอ่ไปนี ้endocrinology, cardiology, hematology, neurology, 
nephrology, gastroenterology หรือ oncology  

*รำยละเอียดวิชำเลอืกเสรีในภำควิชำอำยรุศำสตร์ หรือ กมุำรเวชศำสตร์ (เอกสำรแนบ 10)  
แบบประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนวิชำเลอืกเสรี (เอกสำรแนบ 11)    

 
แพทย์ประจ าบ้านช้ันปีที่ 3  

ระยะเวลำ Rotation รำยละเอียด 
5 เดือน ไทรอยด์คลนิิก  
5 เดือน Imaging รวมถึง PET/CT และ myocardial perfusion imaging 
2 เดือน วิชำเลอืกเสรี เลอืกดงูำนหนว่ย หรือ สำขำวิชำเวชศำสตร์นิวเคลยีร์ในสถำบนัอื่นๆ 

 
กำรวัดและประเมินผลระหว่ำงกำรฝึกอบรม  

แพทย์ประจ ำบ้ำนทกุชัน้ปีจะได้รับกำรประเมินในมิติตำ่งๆ 6 มิติ ดงัตอ่ไปนี ้
- มิติที่ 1 ประเมิน clinical skill โดยอำจำรย์  
- มิติที่ 2 กำรรำยงำนผลกำรสอบจดัโดยสถำบนั (ผำ่น/ไมผ่ำ่น) 
- มิติที่ 3 กำรรำยงำนประสบกำรณ์เรียนรู้จำกผู้ ป่วย (portfolio) 
- มิติที่ 4 กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำงำนวิจยั 
- มิติที่ 5 กำรร่วมกิจกรรมประชมุวิชำกำรทำงเวชศำสตร์นิวเคลยีร์ 
- มิติที่ 6 กำรประเมินสมรรถนะด้ำน professionalism และ interpersonal and communication skills 

โดยอำจำรย์และผู้ ร่วมงำน 
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ทัง้นี ้กำรประเมินผลระหวำ่งกำรเรียนกำรสอน ใช้วิธีกำรดงัตอ่ไปนี ้

1. กำรสอบข้อเขียนและสอบปำกเปลำ่ 
2. กำรปฏิบตัิงำน 
3. กำรเข้ำร่วมกิจกรรมทำงวิชำกำร 
4. กำรใช้แบบประเมิน “ กิจกรรมที่ให้ควำมมัน่ใจวำ่เป็นผู้ เช่ียวชำญในวชิำชีพ (Entrustable Professional 

Activity หรือ EPA ” โดย EPA ที่แพทย์ประจ ำบ้ำนจะต้องแสดงให้เห็นวำ่สำมำรถท ำได้ตำมระยะเวลำ
ที่ก ำหนดในระหวำ่งกำรฝึกอบรม มี 4 กิจกรรม ได้แก่  

- 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. กำรใช้ระบบแฟ้มสะสมผลงำน (portfolio) แพทย์ประจ ำบ้ำนต้องท ำกำรบันทึกรำยกำรดังต่อไปนี ้
ตลอดระยะเวลำของกำรฝึกอบรม เพื่อให้มัน่ใจว่ำได้รับประสบกำรณ์กำรเรียนรู้มำกพอตำมเกณฑ์ขัน้
ต ่ำที่ก ำหนดไว้ในหลกัสตูร (เอกสำรแนบ 13) 

- บนัทึกจ ำนวนผู้ ป่วยแยกตำมประเภทของกำรตรวจและกำรรักษำ ตำมที่ได้เรียนรู้ในแต่ละ
เดือนที่ปฏิบตัิงำนในสำขำเวชศำสตร์นิวเคลยีร์  

- บนัทึกกำรน ำเสนอกิจกรรมทำงวิชำกำรในสำขำฯและภำควิชำฯ ได้แก่ journal, interesting 
case, topic review, seminar และ imaging conference รวมถึงบนัทึกกำรเข้ำร่วมกิจกรรม
ทำงวิชำกำรนอกภำควิชำฯ หรือ คณะฯ 

- รำยงำนควำมคืบหน้ำของกำรฝึกอบรม (บนัทกึสิง่ที่ได้เรียนรู้ กำรปฏิบตัิงำน ผลกำรสอบและ
งำนวิจัยโดยสรุป) และเขียนแบบรำยงำนประเมินตนเอง (self-refection) ส่งอำจำรย์ที่
ปรึกษำทกุ 3 เดือน ได้แก่ เดือนกนัยำยน ธนัวำคม มีนำคม และมิถนุำยน 

 
รายละเอียดการประเมินส าหรับแพทย์ประจ าบ้านช้ันปีที ่1  

กำรประเมินประกอบไปด้วย กำรวัดควำมรู้หรือทักษะตำมหลกัสูตรของป.บัณฑิตชัน้สูง สำขำวิทยำศำสตร์
กำรแพทย์คลนิิก คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล และแบบประเมิน EPA  

 
ทัง้นี ้กำรวดัควำมรู้หรือทกัษะตำมหลกัสตูรของป.บณัฑิตชัน้สงูฯ ประกอบด้วย 3 รำยวิชำดงันี ้

1. ศรรส 531 ควำมรู้พืน้ฐำนทำงเวชศำสตร์นิวเคลียร์   
จ ำนวนหนว่ยกิต  2 (2-0-4) หนว่ยกิต (บรรยำย-ปฏิบตัิ-ศกึษำด้วยตนเอง) 
จุดมุ่งหมำยรำยวิชำ คือ เมื่อสิน้สดุกำรเรียนกำรสอนและกำรศึกษำด้วยตนเองเพิ่มเติมแล้ว แพทย์
ประจ ำบ้ำนสำมำรถอธิบำย 

- ควำมรู้พืน้ฐำนทำงเวชศำสตร์นิวเคลียร์ที่เก่ียวข้องกับควำมรู้ทำงฟิสิกส์ เคมี ชีวเคมี และ
ชีววิทยำ รวมถึงกำรปอ้งกนัอนัตรำยจำกรังสทีัง้ของผู้ ป่วย บคุลำกร และสิง่แวดล้อม 
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- ควำมรู้พืน้ฐำนทำงคอมพิวเตอร์ที่เก่ียวข้องกบังำนทำงเวชศำสตร์นิวเคลยีร์ 
- ควำมรู้พืน้ฐำนในกำรแปลผลกำรตรวจทำงเวชศำสตร์นิวเคลยีร์ ได้แก่ conventional nuclear 

medicine, SPECT, SPECT/CT, PET/CT และ radionuclide non-imaging studies และมี
พืน้ฐำนในกำรวินิจฉยัหรือวินิจฉยัแยกโรคอยำ่งเหมำะสม 

- ควำมรู้พืน้ฐำนในกำรรักษำผู้ ป่วยด้วยวิทยำกำรทำงเวชศำสตร์นิวเคลียร์ เช่น กำรรักษำโรค
ไทรอยด์เป็นพิษและมะเร็งไทรอยด์ 

- หลกักำรเลือกวิธีกำรตรวจและรักษำทำงเวชศำสตร์นิวเคลียร์ที่เหมำะสมกบัโรคและสภำวะ
ของผู้ ป่วย 

กำรวดัผลและประเมินผลสมัฤทธ์ิในกำรเรียน 
- คะแนนจำกกำรสอบข้อเขียน คิดเป็นร้อยละ 60     
- คะแนนจำกกำรเข้ำร่วมกิจกรรมทำงวิชำกำรของสำขำฯไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 ของกิจกรรม

ทัง้หมด คิดเป็นร้อยละ 40 
ผลกำรประเมินจะตดัเกรดเป็น A, B+, B, C+, C, D+, D ,F โดย เกรดเฉลีย่ > B จึงจะถือวำ่สอบผำ่น 

 
2. ศรรส 532  ทักษะทำงคลินิกพืน้ฐำนทำงเวชศำสตร์นิวเคลียร์  

จ ำนวนหนว่ยกิต  3 (1-4-4) หนว่ยกิต (บรรยำย-ปฏิบตัิ-ศกึษำด้วยตนเอง) 
จดุมุง่หมำยรำยวิชำ คือ เมื่อสิน้สดุกำรเรียนกำรสอนแล้ว แพทย์ประจ ำบ้ำนสำมำรถ 

- แปลผลกำรตรวจทำงเวชศำสตร์นิวเคลียร์ ได้แก่ conventional nuclear medicine, SPECT, 
SPECT/CT, PET/CT และ radionuclide non- imaging studies รวมทัง้สำมำรถให้กำร
วินิจฉยัหรือวินิจฉยัแยกโรคได้อยำ่งเหมำะสม 

- รักษำผู้ ป่วยด้วยวิทยำกำรทำงเวชศำสตร์นิวเคลียร์ เช่น กำรรักษำไทรอยด์เป็นพิษและมะเร็ง
ไทรอยด์ 

- ให้ค ำปรึกษำ และเลือกวิธีกำรตรวจและรักษำทำงเวชศำสตร์นิวเคลียร์ได้อย่ำงเหมำะสมกบั
โรคและสภำวะของผู้ ป่วย 

- ปอ้งกนัอนัตรำยจำกรังสสี ำหรับ ผู้ ป่วย ญำติ บคุลำกรและสภำพแวดล้อม 
กำรวดัผลและประเมินผลสมัฤทธ์ิในกำรเรียน 

- คะแนนจำกกำรสอบปำกเปลำ่ คิดเป็นร้อยละ 40    
- คะแนนจำกกำรปฏิบตัิงำน คิดเป็นร้อยละ 40     
- คะแนนน ำเสนอและรำยงำนผู้ ป่วยที่นำ่สนใจ 1 รำยหรือน ำเสนอ journal คิดเป็นร้อยละ 20 

ผลกำรประเมินจะตดัเกรดเป็น A, B+, B, C+, C, D+, D ,F โดย เกรดเฉลีย่ > B จึงจะถือวำ่สอบผำ่น 
 

3. ศรรส 533  ทักษะทำงคลินิกทำงเวชศำสตร์นิวเคลียร์ 
จ ำนวนหนว่ยกิต  1 (0-2-1) หนว่ยกิต (บรรยำย-ปฏิบตัิ-ศกึษำด้วยตนเอง) 
จดุมุง่หมำยของรำยวิชำ คือ เมื่อสิน้สดุกำรเรียนกำรสอนแล้ว แพทย์ประจ ำบ้ำนสำมำรถ 
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- แปลผลกำรตรวจทำงเวชศำสตร์นิวเคลียร์ ได้แก่ conventional nuclear medicine, SPECT, 
SPECT/CT, PET/CT และ radionuclide non- imaging studies รวมทัง้สำมำรถให้กำร
วินิจฉยัหรือวินิจฉยัแยกโรคได้อยำ่งเหมำะสม 

- รักษำผู้ ป่วยด้วยวิทยำกำรทำงด้ำนเวชศำสตร์นิวเคลียร์ เช่น กำรรักษำโรคไทรอยด์เป็นพิษ
และมะเร็งไทรอยด์ได้ถกูต้องเหมำะสม 

- ให้ค ำปรึกษำ และเลือกวิธีกำรตรวจและรักษำทำงเวชศำสตร์นิวเคลียร์ได้อย่ำงเหมำะสมกบั
โรคและสภำวะของผู้ ป่วย 

- ปฏิบตัิด้ำนกำรปอ้งกนัอนัตรำยจำกรังสทีัง้ของบคุลำกรและผู้ ป่วยได้ถกูต้องเหมำะสม 
กำรวดัผลและประเมินผลสมัฤทธ์ิในกำรเรียน 

- คะแนนจำกกำรปฏิบตัิงำน (competency base)  คิดเป็นร้อยละ 100 
ผลกำรประเมินจะตดัเกรดเป็น A, B+, B, C+, C, D+, D ,F โดย เกรดเฉลีย่ > B จึงจะถือวำ่สอบผำ่น 

  
ส ำหรับกำรประเมิน EPA แพทย์ประจ ำบ้ำนชัน้ปีที่ 1 ต้องได้รับกำรประเมินศกัยภำพตำมเกณฑ์ ดงัตอ่ไปนี ้

 
EPA รำยละเอียด ระดับศักยภำพที่ต้องผ่ำน 
1 Perform diagnostic general NM 2 
2 Perform molecular imaging 2 
3 Perform radioiodine therapy 2 
4 Perform other radionuclide therapy ยงัไมต้่องประเมิน 

  ระดบั 2 คือ สำมำรถปฏิบตัิงำนได้ ภำยใต้กำรชีแ้นะของอำจำรย์ 
 
รายละเอียดการประเมินส าหรับแพทย์ประจ าบ้านช้ันปีที ่2  
 แพทย์ประจ ำบ้ำนชัน้ปีที่ 2 ปฏิบตัิงำนในสำขำเวชศำสตร์นิวเคลยีร์เป็นเวลำ 10 เดือน และศกึษำดงูำนท่ีภำควิชำ
อำยรุศำสตร์หรือกมุำรเวชศำสตร์เป็นเวลำ 2 เดือน 
 
 กำรวดัผลและประเมินผลสมัฤทธ์ิในกำรเรียน 

1. คะแนนสอบข้อเขียนและสอบปำกเปลำ่ปลำยปีกำรศกึษำ คิดเป็นร้อยละ 30   
2. คะแนนกำรปฏิบตัิงำน (competency base) โดยใช้แบบประเมิน 360 องศำ (เอกสำรแนบ 14) คิดเป็น

ร้อยละ 50 
3. คะแนนกำรเข้ำร่วมกิจกรรมไมน้่อยกวำ่ร้อยละ 80 ของกิจกรรมทัง้หมด คิดเป็นร้อยละ 20 
4. กำรประเมิน EPA แพทย์ประจ ำบ้ำนชัน้ปีที่ 2 ต้องได้รับกำรประเมินศกัยภำพตำมเกณฑ์ ดงัตอ่ไปนี ้

  
EPA รำยละเอียด ระดับศักยภำพที่ต้องผ่ำน 
1 Perform diagnostic general NM 4 
2 Perform molecular imaging 4 
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3 Perform radioiodine therapy 4 
4 Perform other radionuclide therapy 3 

  ระดบั 3 คือ สำมำรถปฏิบตัิงำนได้ โดยมีอำจำรย์ให้ควำมชว่ยเหลอืเมื่อต้องกำร 
  ระดบั 4 คือ สำมำรถปฏิบตัิงำนได้ด้วยตวัเอง 
 
รายละเอียดการประเมินส าหรับแพทย์ประจ าบ้านช้ันปีที่ 3  
 แพทย์ประจ ำบ้ำนชัน้ปีที่  3 ปฏิบัติงำนในสำขำเวชศำสตร์นิวเคลียร์เป็นเวลำ 10 เดือน และศึกษำดูงำน
โรงพยำบำลอื่นเป็นเวลำ 2 เดือน 
 
 กำรวดัผลและประเมินผลสมัฤทธ์ิในกำรเรียน 

1. คะแนนสอบข้อเขียนและสอบปำกเปลำ่ปลำยปีกำรศกึษำ คิดเป็นร้อยละ 30   
2. คะแนนกำรปฏิบตัิงำน (competency base) โดยใช้แบบประเมิน 360 องศำ คิดเป็นร้อยละ 50 
3. คะแนนกำรเข้ำร่วมกิจกรรมไมน้่อยกวำ่ร้อยละ 80 ของกิจกรรมทัง้หมด คิดเป็นร้อยละ 20 
4. กำรประเมิน EPA แพทย์ประจ ำบ้ำนชัน้ปีที่  ต้องได้รับกำรประเมินศกัยภำพตำมเกณฑ์ ดงัตอ่ไปนี ้

  
EPA รำยละเอียด ระดับศักยภำพที่ต้องผ่ำน 
1 Perform diagnostic general NM 5 
2 Perform molecular imaging 5 
3 Perform radioiodine therapy 5 
4 Perform other radionuclide therapy 5 

  ระดบั 5 คือ สำมำรถปฏิบตัิงำนได้ด้วยตวัเอง และควบคมุผู้ที่มีประสบกำรณ์น้อยกวำ่ 
 
กำรวัดและประเมินผลเพื่อวุฒบัิตร 

1. แนวทำงและเง่ือนไขกำรสมคัรสอบและสอบเพื่อวฒุิบตัรสำขำเวชศำสตร์นิวเคลยีร์ ดงัตอ่ไปนี ้
- วิชาบังคับ  

แพทย์ประจ ำบ้ำนที่จะสอบวุฒิบัตร (เรียกว่ำผู้ สมัคร) ต้องสอบผ่ำนหลักสูตรวิชำ medical radiation 
physics และ radiation biology ของรังสีวิทยำสมำคมแห่งประเทศไทย และสอบผ่ำนประกำศนียบัตร
บณัฑิตชัน้สงูทำงวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ขณะเป็นแพทย์ประจ ำบ้ำนชัน้ปีที่ 1 ในกรณีที่ไมผ่่ำนเกณฑ์ ต้องมี
กำรสอบแก้ตวัก่อนกำรสมคัรสอบวฒุิบตัร 

- งานวิจัย  
1. ผู้สมคัรต้องสง่ผลงำนวิจยั 1 เร่ืองให้คณะอนกุรรมกำรฯพิจำรณำกอ่นกำรสอบปอ้งกนัวิทยำนิพนธ์* 

ภำยในต้นเดือนกมุภำพนัธ์ของปีที่จะสอบวฒุิบตัร โดยงำนวิจยัดงักลำ่วต้องผำ่นกำร 
- น ำเสนอโครงร่ำงงำนวิจยัในเดือนมีนำคมของกำรฝึกอบรมในชัน้ปีที่ 1 
- น ำเสนอในรูปแบบ oral presentation ในกำรประชมุวิชำกำรประจ ำปีสมำคมเวชศำสตร์

นิวเคลยีร์แหง่ประเทศไทยในปีที่จะสอบวฒุิบตัร 
2. ก ำหนดกำรสอบวิทยำนิพนธ์ภำยในสปัดำห์ที่ 1 ของเดือนมีนำคม 
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3. หำกคณะอนุกรรมกำรฯมีมติให้แก้ไขงำนวิจัย ผู้ สมัครต้องด ำเนินกำรแก้ไขให้เสร็จและส่งร่ำง
วิทยำนิพนธ์ที่แก้ไขเรียบร้อยแล้วให้คณะอนกุรรมกำรฯพิจำรณำใหมภ่ำยใน 3 สปัดำห์ 

4. ผู้สมคัรไม่มีสิทธ์ิเข้ำสอบเพื่อวฒุิบตัร หำกคณะอนุกรรมกำรฯมีมติว่ำผลงำนวิจยันัน้ไม่ผ่ำนกำร
รับรองของอนกุรรมกำรฯ 

5. มติคณะอนกุรรมกำรฯ หมำยถึง อยำ่งน้อย 3 ใน 4 ของคณะอนกุรรมกำรฯทัง้หมด 
* รำยละเอียดเก่ียวกบักำรจดัท ำวิทยำนิพนธ์ในเอกสำรแนบ 15 

- หลักฐานการฝึกอบรม  
ในวนัสอบข้อเขียนต้องส่งหลกัฐำนกำรฝึกอบรมที่มีลำยเซ็นรับรองของอำจำรย์ในสถำบนัฝึกอบรม โดยมี
รำยละเอียดตำมเกณฑ์ของหลกัสตูร คือ 

1. จ ำนวนหตัถกำร (เอกสำรแนบ 7) 
2. จ ำนวน journal club    20 เร่ือง / 3 ปี 
3. จ ำนวน interesting case/case study   8 เร่ือง / 3 ปี 
4. จ ำนวน literature review/seminar   2 เร่ือง / 3 ปี 

- การสอบข้อเขียน   
กำรสอบเป็นไปตำมเกณฑ์ของรำชวิทยำลยัฯ ถ้ำสอบไมผ่ำ่น กำรขอสอบแก้ตวัให้เป็นไปตำมข้อก ำหนดของ
รำชวิทยำลยัรังสแีพทย์ 

- การสอบปากเปล่า  
ใช้เวลำสอบ 30 นำที ต่ออนกุรรมกำร 1 ท่ำน เกณฑ์ตดัสินร้อยละ 60 โดยต้องสอบกบัอนกุรรมกำรทกุทำ่น 
ถ้ำสอบไมผ่ำ่น กำรขอสอบแก้ตวัให้เป็นไปตำมข้อก ำหนดของรำชวิทยำลยัรังสแีพทย์ 

2. คณุสมบตัิผู้มีสทิธ์ิเข้ำสอบ 
- ผำ่นกำรฝึกอบรมครบตำมหลกัสตูร ไมน้่อยกวำ่ 33 เดือน จำกระยะเวลำกำรฝึกอบรมทัง้หมด 36 เดือน 
- สถำบนัฝึกอบรมเห็นสมควรให้เข้ำสอบ 

3. เอกสำรประกอบ 
- เอกสำรรับรองประสบกำรณ์ภำคปฏิบตัิจำกสถำบนัฝึกอบรมตำมที่ก ำหนด 
- บทควำมงำนวิจยั และใบรับรองจำกคณะกรรมกำรจริยธรรมกำรวิจยัในมนษุย์ 
- เอกสำรรับรองกำรปฏิบตัิงำนตำมแฟม้สะสมผลงำน 

4. วิธีกำรประเมิน  ประกอบด้วย 
- การประเมินผลงานวิจัย  ผู้สมคัรไมม่ีสทิธ์ิเข้ำสอบข้อเขียนและปำกเปลำ่ หำกคณะอนกุรรมกำรฯมีมติว่ำ

ผลงำนวิจยันัน้ไมผ่ำ่นกำรรับรองของอนกุรรมกำรฯ (มติคณะอนกุรรมกำรฯ หมำยถึง อยำ่งน้อย 3 ใน 4 ของ
คณะอนกุรรมกำรฯทัง้หมด) 

- การประเมินภาคปฏิบัติ  คือกำรประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนจำกสถำบนัฝึกอบรม เช่น แฟ้มสะสมผลงำน 
(portfolio) ผู้สมคัรไมม่ีสทิธ์ิเข้ำสอบข้อเขียนและปำกเปลำ่ ถ้ำคณะอนกุรรมกำรฯมีมติวำ่ผลกำรปฏิบตัิงำน
จำกสถำบนัฝึกอบรมไมผ่ำ่นตำมเกณฑ์ 

- การสอบข้อเขียน ต้องผำ่นเกณฑ์ไมน้่อยกวำ่ร้อยละ 60 
- การสอบปากเปล่า ต้องผำ่นเกณฑ์ไมน้่อยกวำ่ร้อยละ 60 
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กจิกรรมทำงวิชำกำร 
ตำรำงกิจกรรมทำงวิชำกำรของสำขำวิชำฯ 
 

วัน/เวลำ 8.00 – 9.00 9.00 – 12.00 12.00 – 13.00 13.00 – 16.00 
จันทร์ Journal club/ topic review/ 

interesting case  
(สปัดำห์ที่ 2-4) 
อำคำรศนูย์โรคหวัใจ ชัน้ 13 

ปฏิบตัิงำนใน
สำขำฯ 

 ปฏิบตัิงำนในสำขำฯ 
1) Introduction to nuclear medicine and 
radiotracer injection 
(วนัที่ 1 ของเดือน เวลำ 13.00-14.00 น.)  
อำคำรศนูย์โรคหวัใจ ชัน้ 10 หรือ 13 
2) Hospital radiopharmacy  
(วนัที่ 1 ของทกุเดือน เวลำ 14.00-14.30 น.)  
อำคำรศนูย์โรคหวัใจ ชัน้ 11 

อังคำร 1) Imaging conference  
(องัคำรสปัดำห์ที่ 4) 
อำคำรศนูย์โรคหวัใจ ชัน้ 10 
2) Journal club/ topic review/ 
interesting case  
(สปัดำห์ที่ 2-4) 
อำคำรศนูย์โรคหวัใจ ชัน้ 13 
3) Topic review in nuclear medicine 
(สปัดำห์สดุท้ำย) 
อำคำรศนูย์โรคหวัใจ ชัน้ 13 

ปฏิบตัิงำนใน
สำขำฯ 

กิจกรรม 
สนุทรียสนทนำ 
(สปัดำห์ที่ 3) 

ปฏิบตัิงำนในสำขำฯ 
1) Radiation protection  
(องัคำรแรกของเดือน เวลำ 13.30-14.30 น.) 
อำคำรศนูย์โรคหวัใจ ชัน้ 10 หรือ 13 
2) Peer review: Thyroid clinic  
เวลำ 13.30-14.30 น. 
อำคำรศนูย์โรคหวัใจชัน้ 11 

พุธ NM lecture (R1) 
อำคำรศนูย์โรคหวัใจฯ ชัน้ 13 
ห้องประชมุร่มไทร สวุรรณิก 

ปฏิบตัิงำนใน
สำขำฯ 

 ปฏิบตัิงำนในสำขำฯ 
1) Imaging system in NM 
(วนัที่ 2 หรือ 3 ของเดือน เวลำ 13.30-14.30 น.) 
อำคำรศนูย์โรคหวัใจ ชัน้ 10 หรือ 13 
2) Lecture: Basic sciences (R1)** 
เวลำ 15.00 - 17.00 น. 

พฤหสับดี In vitro thyroid function test 
(สปัดำห์ที่ 3 เวลำ 8.00 - 9.00 น.) 
Introduction to radiopharmaceuticals 
(สปัดำห์ที่ 3 เวลำ 9.00 - 10.00 น.) 

ปฏิบตัิงำนใน
สำขำฯ 

 ปฏิบตัิงำนในสำขำฯ 
Seminar* 
(เวลำ 14.30 – 16.00 น.)  
อำคำรศนูย์โรคหวัใจฯ ชัน้ 13 หรือ ห้องประชมุ
พิณพำทย์พิทยำเภท  

ศุกร์ Interdepartmental conference** 
ตกึอษัฎำงค์ ชัน้ 4 
ห้องประชมุวีกิจ วีรำนวุตัิ 

ปฏิบตัิงำนใน
สำขำฯ 

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

หมำยเหต:ุ  
R1 – แพทย์ประจ ำบ้ำนชัน้ปีที่ 1, * กิจกรรมร่วมภำควิชำรังสีวิทยำ, ** กิจกรรมร่วมโรงพยำบำลหรือสหภำควิชำ, *** กิจกรรมร่วมสหสถำบนั 
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รำยละเอียดกิจกรรมทำงวิชำกำร  
กิจกรรมวิชำกำรของสำขำวิชำฯ แบง่เป็น 3 ประเภทได้แก่ 

1. กำรน ำเสนอทำงวิชำกำรของแพทย์ประจ ำบ้ำน ภำยใต้กำรดแูลและให้ค ำแนะน ำของอำจำรย์ในสำขำวิชำฯ 
2. กำรเรียนกำรสอนภำคทฤษฎีโดยอำจำรย์ในสำขำวิชำฯ 
3. กิจกรรมร่วมของภำควิชำ สหภำควิชำ หรือสหสถำบนั  

 
การน าเสนอทางวิชาการของแพทย์ประจ าบ้าน (เอกสารแนบ 16) 

1. กำรน ำเสนอวำรสำรทำงวิชำกำร (journal club) 
- จดัในวนัจนัทร์และองัคำรสปัดำห์ที่ 2 - 4 ของเดือน เวลำ 8.00 – 9.00 น. 
- แพทย์ประจ ำบ้ำนชัน้ปีที่  1 ควรน ำเสนอจุดประสงค์ของกำรวิจัย, ระเบียบวิธีวิจัย, ผลกำรวิจัยและ 

discussion ของ journal ได้อยำ่งถกูต้อง  
- แพทย์ประจ ำบ้ำนชัน้ปีที่ 2 หรือ 3 ควรเป็นที่ปรึกษำของแพทย์ประจ ำบ้ำนชัน้ปีที่ 1 ในกำรคดัเลือก journal 

มำน ำเสนอ สำมำรถวิจำรณ์ journal (critical appraisal) และสำมำรถสรุปใจควำมส ำคญัของ journal ได้  
- Journal ควรน ำมำจำกวำรสำรวิชำกำรภำษำองักฤษที่มีควำมน่ำเช่ือถือ มีระเบียบวิธีวิจยัถกูต้องเหมำะสม 

และมีผลกำรวิจยัที่ทนัสมยัหรือน่ำสนใจ แพทย์ประจ ำบ้ำนสำมำรถตรวจสอบรำยช่ือวำรสำรวิชำกำรและ
เว็บไซต์แนะน ำได้ในเอกสำรแนบ 17   

- ในกำรน ำเสนอต้องเหลอืเวลำให้ซกัถำม วิเครำะห์ สรุปผล และอำจำรย์ที่ปรึกษำให้ควำมเห็นเพิ่มเติม 
2. กำรน ำเสนอกำรทบทวนหัวข้อทำงวิชำกำร (topic review) 

- จดัในวนัจนัทร์และองัคำรสปัดำห์ที่ 2 - 4 ของเดือน เวลำ 8.00 - 9.00 น. 
- น ำเสนอโดยแพทย์ประจ ำบ้ำนเวชศำสตร์นิวเคลยีร์ชัน้ปีที่ 2 และ 3  
- แพทย์ประจ ำบ้ำนควรเลือกหวัข้อที่น่ำสนใจ ทบทวนเนือ้หำที่เก่ียวข้อง และน ำมำปรึกษำอำจำรย์ลว่งหน้ำ

อยำ่งน้อย 1 สปัดำห์ก่อนน ำเสนอ 
3. กำรน ำเสนอ interesting case  

- จดัในวนัจนัทร์และองัคำรสปัดำห์ที่ 2 - 4 ของเดือน เวลำ 8.00 - 9.00 น. 
- Case ที่เลือกมำน ำเสนอควรมีควำมน่ำสนใจในแง่ของกำรวินิจฉัยหรือรักษำด้วยเทคนิคทำงเวชศำสตร์

นิวเคลยีร์ 
- แพทย์ประจ ำบ้ำนชัน้ปีที่ 1 เป็นผู้น ำเสนอ โดยมีแพทย์ประจ ำบ้ำนชัน้ปีที่ 2 หรือ 3 เป็นท่ีปรึกษำในกำรเลือก 

case รวมถึงให้ค ำแนะน ำเก่ียวกบักำรน ำเสนอและอภิปรำย 
- แพทย์ประจ ำบ้ำนควรน ำ case มำปรึกษำอำจำรย์ลว่งหน้ำอยำ่งน้อย 2 สปัดำห์ก่อนน ำเสนอ  
- แพทย์ประจ ำบ้ำนชัน้ปีที่ 1 สำขำวิชำเวชศำสตร์นิวเคลยีร์ และสำขำรังสรัีกษำและมะเร็งวิทยำ ต้องน ำเสนอ 

case และจดัท ำรำยงำนเป็นรูปเลม่พร้อมซีดี น ำสง่ที่คณุศิริลกัษณ์ ส ำนกังำนกำรศกึษำสำขำวิชำฯ อำคำร
ศนูย์โรคหวัใจชัน้ 13 ภำยในวนัที่ 31 มีนำคม (รูปแบบและข้อแนะน ำในกำรเขียนรำยงำนตำมเอกสำรแนบ 
18) 

4. Imaging conference 
- จดัในองัคำรสปัดำห์ที่ 4 ของเดือน เวลำ 8.00 – 9.00 น. 
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- จุดประสงค์ของ Imaging conference คือ ให้แพทย์ประจ ำบ้ำนทุกชัน้ปีได้ฝึกกำรแปลผลกำรตรวจต่ำงๆ
ทำงเวชศำสตร์นิวเคลยีร์ พร้อมกบัอภิปรำยเนือ้หำที่เก่ียวข้องกบักำรตรวจ แพทย์ประจ ำบ้ำนชัน้ปีที่ 2 หรือ 3 
ควรแสดงควำมคิดเห็นเพิ่มเติมจำกแพทย์ประจ ำบ้ำนชัน้ปีที่ 1 ได้ ก่อนที่อำจำรย์จะสรุปประเด็นส ำคญัเป็น
ล ำดบัสดุท้ำย   

- แพทย์ประจ ำบ้ำนชัน้ปีที่ 2 และ 3 เป็นผู้จดัหำ case ที่นำ่สนใจส ำหรับ imaging conference และควรน ำมำ
ปรึกษำอำจำรย์ลว่งหน้ำอยำ่งน้อย 2 สปัดำห์  

5. Peer review 
- จดัทกุวนัองัคำร เวลำ 13.30 – 14.30 น.  
- เป็นกำรน ำเสนอแผนกำรรักษำผู้ ป่วยมะเร็งไทรอยด์ด้วยไอโอดีนรังสีและกำรใช้สำรเภสชัรังสี  I-131 MIBG 

ในกำรรักษำ neuroblastoma และ pheochromocytoma โดยมีอำจำรย์แพทย์อยำ่งน้อย 2 ทำ่นเข้ำประชมุ 
- แพทย์ประจ ำบ้ำนควรจดัเตรียมประวตัิกำรรักษำ และน ำเสนอแนวทำงกำรรักษำทำงเวชศำสตร์นิวเคลียร์

เพื่อขอควำมเห็นจำกอำจำรย์แพทย์ทีเ่ข้ำร่วมใน Peer review  
 
การเรียนการสอนภาคทฤษฎีโดยอาจารย์ในสาขาวิชาฯ 

1. Lecture  
- จดัทกุวนัพธุเวลำ 8.00 - 9.00 น.  
- เป็นกำรเรียนกำรสอนส ำหรับแพทย์ประจ ำบ้ำนรังสวีิทยำชัน้ปีที่ 1 เก่ียวกบัควำมรู้ด้ำนกำรตรวจวินิจฉยัและ

รักษำโรคทำงเวชศำสตร์นิวเคลยีร์  
- ตำรำงเรียน lecture ปีกำรศกึษำ 2561 (เอกสำรแนบ 19) 

2. Introduction to nuclear medicine  
- จดัขึน้ในวนัท่ี 1 ของแตล่ะเดือน เวลำ 13.00 – 14.00 น. 
- เป็นกำรเรียนกำรสอนส ำหรับแพทย์ประจ ำบ้ำนรังสวีิทยำชัน้ปีที่ 1 ทีข่ึน้ปฏิบตัิงำนในสำขำวิชำฯ เพื่อทบทวน

ควำมรู้ทำงเวชศำสตร์นิวเคลยีร์  
3. Hospital radiopharmacy  

- จดัขึน้ในวนัท่ี 1 ของแตล่ะเดือน เวลำ 14.00 – 14.30 น. 
- เป็นกำรเรียนกำรสอนส ำหรับแพทย์ประจ ำบ้ำนรังสีวิทยำชัน้ปีที่ 1 ที่ขึน้ปฏิบตัิงำนในสำขำวิชำฯ เก่ียวกบั

กำรเตรียมและกำรบริหำรสำรเภสชัรังสี  
4. Imaging system in nuclear medicine  

- จดัขึน้ในวนัท่ี 2 หรือ 3 ของกำรขึน้ปฏิบตัิงำนแตล่ะเดือน เวลำ 13.30 – 14.30 น. 
- เป็นกำรเรียนกำรสอนส ำหรับแพทย์ประจ ำบ้ำนชัน้ปีที่ 1 ที่ขึน้ปฏิบตัิงำนในสำขำวิชำฯ เก่ียวกบัเคร่ืองมือ

และโปรแกรมทีใ่ช้ทำงเวชศำสตร์นิวเคลยีร์ 
5. Radiation protection  

- จดัขึน้ในวนัองัคำรสปัดำห์ที่ 1 ของแตล่ะเดือน เวลำ 13.30 – 14.30 น. 
- เป็นกำรเรียนกำรสอนส ำหรับแพทย์ประจ ำบ้ำนชัน้ปีที่ 1 ที่ขึน้ปฏิบตัิงำนในสำขำวิชำฯ เก่ียวกบักำรหลกักำร

ปอ้งกนัอนัตรำยทำงรังสแีละกำรบริหำรไอโอดีนรังสแีก่ผู้ ป่วยมะเร็งไทรอยด์ที่เข้ำรับกำรรักษำในโรงพยำบำล
ที่หอผู้ ป่วย 72 ปีชัน้ 9 
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6. Introduction to radiopharmaceuticals และ in vitro thyroid function tests  
- จดัในวนัพฤหสับดีที่ 3 ของเดือน เวลำ 8.00 – 10.00 น. 
- เป็นกำรเรียนกำรสอนส ำหรับแพทย์ประจ ำบ้ำนชัน้ปีที่ 1 ที่ขึน้ปฏิบตัิงำนในสำขำวิชำฯเก่ียวกบัสำรเภสชัรังสี

และกำรศกึษำดงูำนกำรตรวจ thyroid function test ในห้องปฏิบตัิกำร 
 
กิจกรรมร่วมของภาควิชา สหภาควิชา หรือสหสถาบัน 

1. Seminar 
- จดัขึน้ทกุวนัพฤหสับดี เวลำ 14.30 – 16.00 น. 
- เป็นกิจกรรมร่วมของภำควิชำส ำหรับแพทย์ประจ ำบ้ำนภำควิชำรังสีวิทยำ ทุกสำขำ ทุกชัน้ปี โดยแพทย์

ประจ ำบ้ำนน ำเสนอหวัข้อทำงวิชำกำรท่ีนำ่สนใจ หรือเก่ียวข้องกบัวิทยำนิพนธ์ 
- แพทย์ประจ ำบ้ำนสำขำเวชศำสตร์นิวเคลียร์ต้องน ำเสนอ seminar ในหัวข้อที่เก่ียวกับวิทยำนิพนธ์ของ

ตนเอง 1 ครัง้/ปีกำรศกึษำ ภำยใต้ค ำแนะน ำของอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ 
2. รำยวิชำส ำหรับหลักสูตรประกำศนียบัตรชัน้สูง 

- จดัขึน้ทกุวนัพธุเวลำ 15.00 – 17.00 น.  
- เป็นกิจกรรมร่วมสหภำควิชำ 
- แพทย์ประจ ำบ้ำนชัน้ปีที่ 1 ทกุคนต้องเข้ำเรียนรำยวิชำแกนของหลกัสตูรฯ จ ำนวน 5 รำยวิชำ (ตำรำงเรียน

และวนัสอบเบือ้งต้น เอกสำรแนบ 20)  
- รำยละเอียดรำยวิชำ (วัตถุประสงค์กำรเรียนรู้ รูปแบบกำรเรียนกำรสอน เกณฑ์กำรวัดและประเมินผล 

เอกสำรประกอบกำรเรียน และประกำศแก้ไขตำรำงเรียนหรือตำรำงสอบ) ตรวจสอบจำกเว็บไซต์กำรศกึษำ
หลงัปริญญำ http://www.sirirajgrad.com/gradmd/ หรือคูม่ือแพทย์ประจ ำบ้ำนของคณะฯ  

3. Interdepartmental conference 
- จดัในวนัศกุร์ 8.00 – 9.00 น. เดือนละ 2 ครัง้  
- เป็นกิจกรรมร่วมสหภำควิชำเพื่อเสริมควำมรู้เก่ียวกับควำมก้ำวหน้ำทำงกำรแพทย์ในสำขำต่ำงๆ เป็น

กิจกรรมส ำหรับอำจำรย์แพทย์ แพทย์ประจ ำบ้ำนทกุสำขำวิชำ นกัศกึษำแพทย์และผู้สนใจ 

- Interdepartmental conference ที่มีหวัข้อเก่ียวข้องกบัควำมรู้ทำงรังสีวิทยำ หรือมีอำจำรย์ในภำควิชำรังสี
วิทยำเป็นผู้ รับผิดชอบหลกั จะมีกำรประชำสมัพนัธ์ให้รับทรำบ 

4. รำยวิชำ medical radiation physics และ radiation biology  
- จดัทกุวนัศกุร์ 13.00 – 16.00 น. (ตำรำงเรียนเอกสำรแนบ 21) 
- เป็นกิจกรรมร่วมสหสถำบนัของแพทย์ประจ ำบ้ำนรังสวีิทยำชัน้ปีที่ 1 ทกุสถำบนัฝึกอบรม แพทย์ประจ ำบ้ำน

ชัน้ปีที่ 1 ทกุคนต้องเข้ำเรียนรำยวิชำ medical radiation physics และ radiation biology รวมถึงต้องสอบ
ผำ่นทัง้ 2 รำยวิชำ จึงจะมีสทิธ์ิเป็นผู้สมคัรสอบเพ่ือวฒุิบตัร  
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กำรปฏบิัตงิำน 
 
ควำมปลอดภัยในกำรปฏิบัตงิำน 
แนวทำงกำรปฏิบตัิเพื่อควำมปลอดภยัในกำรท ำงำนท่ีแพทย์ประจ ำบ้ำนควรทรำบและปฏิบตัิตำม ได้แก่ 

1. นโยบำยและระเบียบปฏิบตัิของคณะกรรมกำรควบคุมโรคติดเชือ้ฯ คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล แพทย์
ประจ ำบ้ำนสำมำรถศกึษำได้จำกเว็บไซต์ http://www1.si.mahidol.ac.th/km/node/3737 (ใช้ได้เฉพำะ intranet 
เท่ำนัน้) ทัง้นี ้แนวทำงกำรปฏิบตัิที่ควรทรำบเป็นอย่ำงดีคือ กำรป้องกนัและควบคุมโรคติดเชือ้ในโรงพยำบำล 
และกำรปอ้งกนัและควบคมุเชือ้ดือ้ยำในโรงพยำบำล 

2. แพทย์ประจ ำบ้ำนทกุคนต้องได้รับกำรฉีดวคัซีนเพื่อเสริมสร้ำงภมูิคุ้มกนัก่อนเร่ิมกำรฝึกอบรม (เอกสำรแนบ 22) 
และระหวำ่งฝึกอบรม ภำควิชำฯจะแจ้งให้ไปตรวจสขุภำพประจ ำปี พร้อมทัง้แจ้งผลกำรตรวจสขุภำพให้ทรำบ 

3. แนวทำงปฏิบตัิเมื่อบคุลำกรทำงกำรแพทย์สมัผสัเลือดหรือสิ่งคดัหลัง่ของผู้ ป่วยขณะปฏิบตัิงำน (เอกสำรแนบ 
23) 

4. แพทย์ประจ ำบ้ำนภำควิชำรังสีวิทยำทุกคนจะได้ศึกษำเก่ียวกับกำรป้องกันอันตรำยทำงรังสี กำรใช้สำร
กมัมนัตรังสีและเคร่ืองมือทำงรังสีอย่ำงปลอดภยั โดยภำควิชำฯมีกำรให้ควำมรู้เบือ้งต้นในกำรปฏิบตัิงำนตัง้แต่
ปฐมนิเทศแพทย์ประจ ำบ้ำน และมีกำรบรรยำยเนือ้หำอย่ำงละเอียดในรำยวิชำของหลกัสตูรประกำศนียบตัร
ชัน้สงู (ศรรส 531, ศรรส 532 และ ศรรส 533) และรำยวิชำ medical radiation physics ส ำหรับแพทย์ประจ ำ
บ้ำนชัน้ปีที่ 1  

5. สำขำวิชำฯมีกำรจัดท ำระเบียบกำรปฏิบัติควำมปลอดภัยทำงรังสีและมีนักฟิสิกส์คอยให้ค ำแนะน ำ รวมถึง
ตรวจสอบควำมปลอดภยัทำงรังสีอย่ำงสม ่ำเสมอ หำกมีปัญหำเก่ียวข้องกบัควำมปลอดภยัทำงรังสี เช่น มีกำร
เปรอะเปือ้นของสำรกมัมนัตรังส ีให้แจ้งนกัฟิสกิส์ จ ำกดับริเวณไมใ่ห้กำรเปรอะเปือ้นทำงรังสแีผข่ยำยเป็นบริเวณ
กว้ำงโดยใช้วสัดทุี่ดดูซบัได้ดี เช่น กระดำษทิชชูปทูบัลงบนบริเวณที่เปรอะเปือ้นและแจ้งให้ผู้อยู่ในบริเวณทรำบ 
ถ้ำมีกำรเปรอะเปือ้นผิวหนงัให้ช ำระกำรเปรอะเปือ้นทนัทีด้วยสบู่และน ำ้ (เอกสำรแนบ  24) แพทย์ประจ ำบ้ำน
สำมำรถขอค ำแนะน ำจำกนกัฟิสกิส์ได้ หำกควำมกงัวลเก่ียวกบัปริมำณรังสทีี่ได้รับจำกอบุตัิกำรณ์ทำงรังส ี 

6. ในกำรปฏิบตัิงำน แพทย์ประจ ำบ้ำนทกุคนจะต้องติดแผ่นวดัรังสีประจ ำบคุคล (OSL) ตลอดเวลำและต้องมีกำร
ส่งคืน OSL เก่ำ พร้อมกับรับ OSL ใหม่ทุกเดือน เพื่อน ำ OSL เก่ำไปวดัและรำยงำนผลให้ทรำบเป็นรำยบคุคล 
หำกพบวำ่แพทย์ประจ ำบ้ำนได้รับปริมำณรังสสีงูกวำ่ข้อก ำหนดจะมีแนวทำงกำรปฏิบตัิที่เหมำะสมตำมมำ  

 
กำรปฏิบัตงิำนในสำขำวิชำเวชศำสตร์นิวเคลียร์ 
แบง่ออกเป็น  

1. กำรรักษำผู้ ป่วยไทรอยด์เป็นพิษและมะเร็งไทรอยด์ที่ไทรอยด์คลนิิก (อำคำรศนูย์โรคหวัใจชัน้ 11)  
2. กำรตรวจวินิจฉยัด้วยภำพทำงเวชศำสตร์นิวเคลียร์ที่ห้องตรวจแกมมำคำเมรำ (อำคำรศนูย์โรคหวัใจชัน้ 10-11) 

และห้องตรวจเพทซีทีสแกน (ศนูย์ภำพวินิจฉยั อำคำรผู้ ป่วยนอกชัน้พืน้ดิน)  
3. กำรดแูลผู้ ป่วยในหอผู้ ป่วยรังสวีิทยำ (อำคำร 72 ปีชัน้ 9 ฝ่ังตะวนัตก) 
4. กำรอยูเ่วรไทรอยด์นอกเวลำรำชกำร 
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กำรปฏิบัติงำนที่ไทรอยด์คลินิก  
การปฏิบัติงานท่ัวไป 

1. แพทย์ประจ ำบ้ำนต้องปฏิบตัิงำนตัง้แต ่9.00 - 16.00 น.  
2. แพทย์ประจ ำบ้ำนต้องแตง่กำยให้สภุำพ เรียบร้อย ตำมระเบียบของคณะฯ และควรติดปำ้ยช่ือขณะปฏิบตัิงำน 
3. กำรปฏิบตัิงำนของแพทย์ประจ ำบ้ำนแตล่ะชัน้ปี 

- แพทย์ประจ ำบ้ำนชัน้ปีที่ 1  สำมำรถให้กำรดแูลรักษำผู้ ป่วยภำยใต้กำรดแูลของแพทย์ประจ ำบ้ำนปีที่ 
2-3 และอำจำรย์แพทย์ตำมล ำดบั 

- แพทย์ประจ ำบ้ำนชัน้ปีที่ 2  สำมำรถให้กำรดูแลรักษำผู้ ป่วยของตนเอง และให้ค ำแนะน ำแก่แพทย์
ประจ ำบ้ำนปีที่ 1 ได้ กำรปฏิบตัิงำนอยู่ภำยใต้กำรดแูลของแพทย์ประจ ำบ้ำนปีที่ 3 และอำจำรย์แพทย์
ตำมล ำดบั 

- แพทย์ประจ ำบ้ำนชัน้ปีที่ 3  สำมำรถให้กำรดูแลรักษำผู้ ป่วยของตนเอง และให้ค ำแนะน ำแก่แพทย์
ประจ ำบ้ำนปีที่ 1-2 ภำยใต้กำรดแูลหรือกำรให้ค ำปรึกษำของอำจำรย์แพทย์    

4. กำรนดัหมำยเพื่อตรวจติดตำม กำรส่งตรวจวินิจฉัยทุกประเภทและกำรรักษำผู้ ป่วยทุกรำยต้องอยู่ภำยใต้กำร
ก ำกับดูแลของอำจำรย์แพทย์ หรือแพทย์ประจ ำบ้ำนปีที่สงูกว่ำเท่ำนัน้  แพทย์ประจ ำบ้ำนสำมำรถตรวจสอบ
รำยช่ืออำจำรย์ผู้ รับผิดชอบดแูลไทรอยด์คลนิิก (หรือ รับปรึกษำแทน) ในวนันัน้ๆได้จำกตำรำงปฏิบตัิงำนอำจำรย์
แพทย์ที่เคำน์เตอร์พยำบำลไทรอยด์คลนิิก 

5. ก่อนเร่ิมปฏิบตัิงำน แพทย์ประจ ำบ้ำนควรทบทวนควำมรู้ที่จ ำเป็น เช่น แนวทำงกำรรักษำไทรอยด์เป็นพิษและ
มะเร็งไทรอยด์ กำรแปลผลกำรตรวจที่เก่ียวข้องกบักำรรักษำ เช่น ระดบัไทรอยด์ฮอร์โมน (thyroid function test) 
กำรสแกนต่อมไทรอยด์ (thyroid scan) กำรถ่ำยภำพสแกนทัว่ตวั (total body scan) กำรตรวจกำรจบัไอโอดีน
รังส ี(thyroid uptake) เป็นต้น ระหวำ่งที่ปฏิบตัิงำน แพทย์ประจ ำบ้ำนควรหำเวลำศกึษำงำนท่ีเก่ียวข้อง เช่น กำร
เตรียมและกำรบริหำรไอโอดีนรังสี กำรปฏิบตัิงำนท่ีห้องวดั thyroid uptake เป็นต้น  

6. แพทย์ประจ ำบ้ำนควรบนัทกึเวชระเบียนผู้ ป่วยโดยระบกุำรวินิจฉยั กำรตรวจร่ำงกำย ผลตรวจทำงห้องปฏิบตัิกำร
หรือทำงรังสวีิทยำ (investigation) กำรรักษำที่ให้ (management) และข้อมลูส ำคญัอื่นๆ เช่น กำรคมุก ำเนิด, โรค
ประจ ำตวั เป็นต้น นอกจำกนี ้ควรบนัทึกเอกสำรตำ่งๆที่เก่ียวข้องกบักำรรักษำให้ครบถ้วน เช่น ใบนดัหมำยนอน
โรงพยำบำล ใบนดัหมำยส ำหรับกำรตรวจ ใบสง่ตรวจ (เช่น ใบสง่ตรวจอลัตร้ำซำวน์ เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ใบสง่
อำ่นผลทำงพยำธิวิทยำ ฯลฯ) และเอกสำรเก่ียวกบัสทิธ์ิกำรรักษำของผู้ ป่วย  

7. กำรตรวจ bone mineral density (BMD) แพทย์ประจ ำบ้ำนมีหน้ำที่ตรวจสอบข้อบง่ชีแ้ละข้อมลูที่เก่ียวข้องในใบ
ส่งตรวจ ตรวจสอบคุณภำพภำพก่อนให้ผู้ ป่วยออกจำกแผนก และควรฝึกอ่ำนผลด้วยตวัเองก่อนที่จะปรึกษำ
อำจำรย์ที่ไทรอยด์คลนิิก 

8. Peer review เป็นกำรประชุมวำงแผนกำรรักษำโรคมะเร็งไทรอยด์ด้วยไอโอดีนรังสี และกำรใช้สำรเภสชัรังสี I-
131 MIBG ในกำรรักษำ neuroblastoma และ pheochromocytoma กำรรักษำผู้ ป่วยทุกรำยต้องผ่ำนควำม
เห็นชอบจำก Peer review เสมอ หน้ำที่ของแพทย์ประจ ำบ้ำน คือ จดัเตรียมประวตัิกำรรักษำและน ำเสนอแนว
ทำงกำรรักษำทำงเวชศำสตร์นิวเคลียร์เพื่อขอควำมเห็นจำกอำจำรย์แพทย์ 2 ท่ำนที่เข้ำร่วมใน Peer review 
กิจกรรมดงักลำ่วจะมีทกุวนัองัคำรเวลำ 13.30 น. เป็นต้นไป 

รายละเอียดการตรวจวินิจฉัยและรักษาในไทรอยด์คลินิก 
1. Thyroid scan  
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- สำมำรถท ำกำรตรวจได้ทกุวนัท ำกำร (ถ้ำมีปริมำณสำรเภสชัรังส ีTc-99m pertechnetate เพียงพอและ
ห้องสแกนสำมำรถรับเคสได้)  

- ผู้ ป่วยที่รับประทำนยำต้ำนไทรอยด์ (anti-thyroid drugs) สำมำรถท ำกำรตรวจได้ ยำที่รบกวนกำร
ตรวจที่พบบอ่ย คือ ไทรอยด์ฮอร์โมน (thyroxine) ซึง่ต้องหยดุยำก่อนมำตรวจอยำ่งน้อย 2 สปัดำห์ 

2. 24-hour I-131 uptake  
- เป็นกำรตรวจที่ต้องนดัผู้ ป่วยมำติดตอ่กนั 2 วนัท ำกำร ดงันัน้ควรสอบถำมควำมสะดวกของผู้ ป่วยเสมอ  
- ผู้ ป่วยที่ได้รับยำต้ำนไทรอยด์ ต้องหยดุยำก่อนมำรับกำรตรวจ ระยะเวลำที่เหมำะสมคือ 3-5 วนั ส ำหรับ

ยำ PTU และ 5-7 วนั ส ำหรับยำ MMI  
- ผู้ ป่วยที่ได้รับไทรอยด์ฮอร์โมน ต้องหยุดยำอย่ำงน้อย 2 สปัดำห์ (ในผู้ ป่วยที่ได้รับไทรอยด์ฮอร์โมน

ปริมำณสงู อำจต้องหยดุนำนกวำ่นี)้ 
3. Diagnostic I-131 total body scan (Dx-TBS)  

- เป็นกำรตรวจที่ต้องระบวุนันดั 2 วนั โดยวนันดัวนัท่ี 1 และวนัท่ี 2 จะหำ่งกนั 3 วนั 
- ต้องบนัทกึวนันดัวนัท่ี 2 (วนัถ่ำยภำพ TBS) ลงสมดุ total body scan เสมอ  
- ผู้ ป่วยต้องหยดุยำไทรอยด์ฮอร์โมนก่อนมำรับกำรตรวจเป็นเวลำประมำณ 4 สปัดำห์เพื่อให้ระดบั TSH 
≥ 30 mIU/L 

- วนันดัวนัท่ี 1 จะท ำกำรเจำะเลอืดเพื่อดผูล FT4 หรือ T4, TSH, Tg และ TgAb หำกผล TSH เป็นไปตำม
เกณฑ์ที่ก ำหนด (TSH ≥ 30 mIU/L) จึงให้ผู้ ป่วยรับประทำน I-131 5 mCi  

- วนันดัวนัท่ี 2 จะท ำกำรถ่ำยภำพ TBS  
 

รำยละเอียดกำรตรวจ Dx-TBS 
 วันที่ 1  วันที่ 2 
ส่ิงที่ต้องปฏิบัติ - ตรวจสอบวนัที่ผู้ ป่วยหยดุไทรอยด์ฮอร์โมน 

- ตรวจสอบผลเลือด  
-  ถ้ำ TSH > 30 mIU/L ให้ รับประทำน I-131 5 
mCi ได้ 

- ถ่ำยภำพ Dx-TBS  
- รำยงำนผลกำรตรวจ  

กำรนัดแบบที่ 1* วนัจนัทร์ วนัพฤหสั (สปัดำห์เดียวกนั) 
กำรนัดแบบที่ 2* วนัองัคำร วนัศกุร์ (สปัดำห์เดียวกนั) 
กำรนัดแบบที่ 3* วนัศกุร์ วนัจนัทร์ (สปัดำห์ถดัมำ) 
*เลือกแบบใดแบบหนึ่ง โดยวนันดัจะอยูใ่นรูปแบบนีต้ลอดทัง้ปี ยกเว้นกรณีติดวนัหยดุรำชกำรหรือวนัหยดุชดเชยจะไมม่ีกำรนดั Dx-TBS  
แพทย์ประจ ำบ้ำนสำมำรถตรวจสอบวนันดัได้จำกสมดุบนัทึก Dx-TBS 

 

4. กำรรักษำไทรอยด์เป็นพิษด้วยไอโอดีนรังสี  
- สำมำรถให้กำรรักษำได้ทกุวนั แตผู่้ ป่วยที่มำรับกำรรักษำทกุรำยต้องตรวจ 24-hour I-131 uptake ก่อน 

ดังนัน้โดยทั่วไปจะนัดผู้ ป่วยมำตรวจ 24-hour I-131 uptake 2 วันตำมปกติ และให้กำรรักษำด้วย
ไอโอดีนรังสใีนวนัท่ี 2 

- ผู้ ป่วยที่มำรับกำรรักษำทกุรำยต้องหยดุยำต้ำนไทรอยด์ก่อนมำรับกำรรักษำประมำณ 3-7 วนั แตผู่้ ป่วย
สำมำรถรับประทำนยำกลุม่ beta-blockers ได้ตำมปกติ 
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- ในผู้ ป่วยที่ยงัควบคมุ hyperthyroidism ได้ไม่ดี ควรปรับขนำดยำต้ำนไทรอยด์ให้ผลเลือดอยู่ในระดบั
ปกติ หรือ thyrotoxicosis เพียงเลก็น้อยก่อนมำรับกำรรักษำ  

- ในผู้ ป่วยที่ได้รับยำต้ำนไทรอยด์ขนำดสงูเพื่อควบคมุอำกำร อำจพิจำรณำให้หยดุยำต้ำนไทรอยด์เพียง 
3-5 วนั เพื่อปอ้งกนักำรเกิด severe thyroxicosis   

5. กำรรักษำมะเร็งไทรอยด์ด้วยไอโอดีนรังสี  
- ผู้ ป่วยใหม่ทุกรำย หลงัจำกผ่ำตดัต่อมไทรอยด์ ต้องได้รับกำรตรวจประเมิน residual thyroid tissue 

ด้วย 24 hr I-131 uptake และ Tc-99m pertechnetate thyroid scan ถ้ำผู้ ป่วยมี residual thyroid 
tissue ปริมำณมำก อำจมีควำมจ ำเป็นต้องสง่ปรึกษำศลัยแพทย์เพื่อพิจำรณำผำ่ตดัซ ำ้ 

- แพทย์ประจ ำบ้ำนควรบนัทึกรำยละเอียดเก่ียวกับกำรตรวจวินิจฉัยก่อนกำรผ่ำตดั (เช่น ultrasound 
หรือ CT scan) กำรผำ่ตดั ผลพยำธิวิทยำ ยำที่ผู้ ป่วยรับประทำนอยู ่และควรบนัทกึระยะโรค (staging) 
และควำมเสีย่งในกำรกลบัเป็นซ ำ้ (risk of recurrence) 

- เป็นกำรรักษำที่ต้องระบวุนันดัที่แนน่อนและต้องนดัลว่งหน้ำไมต่ ำ่กวำ่ 1 สปัดำห์ เนื่องจำกต้องมีกำรสัง่
ไอโอดีนรังสทีี่มีควำมแรงจ ำเพำะส ำหรับผู้ ป่วยแตล่ะรำย  

- ผู้ ป่วยทุกรำยที่จะมำรับกำรรักษำ ต้องมีกำรบันทึกวนัที่  admit และควำมแรงรังสีลงในสมุด admit 
เสมอ  

- ผู้ ป่วยที่ได้รับกำรรักษำด้วยไอโอดีนรังสคีวำมแรงสงูต้องได้รับกำรรักษำแบบผู้ ป่วยใน โดยหอผู้ ป่วยรังสี
มีห้องพักส ำหรับผู้ ป่วยจ ำนวน 5 ห้อง แบ่งเป็นห้องธรรมดำจ ำนวน 4 ห้องและห้องพิเศษ (ผู้ ดูแล
สำมำรถอยู่เฝำ้ได้) จ ำนวน 1 ห้อง สว่นผู้ ป่วยที่ได้รับกำรรักษำด้วยไอโอดีนรังสีควำมแรงต ่ำ (30 mCi) 
จะเป็นกำรรักษำแบบผู้ ป่วยนอก  

- แพทย์ประจ ำบ้ำนควรให้ค ำแนะน ำเบือ้งต้นเก่ียวกบักำรปฏิบตัิตวัเมื่อได้รับกำรรักษำด้วยไอโอดีนรังสี 
เช่น ควรดื่มน ำ้ปริมำณมำก ระมดัระวงักำรเปรอะเปือ้นของไอโอดีนรังส ีรวมถึงผลข้ำงเคียงที่อำจพบได้  

- หอผู้ ป่วยรังสีเป็น isolation ward ดังนัน้ แพทย์ประจ ำบ้ำนควรประเมินสภำพผู้ ป่วยก่อนพิจำรณำ 
admit ผู้ ป่วยที่ต้องให้กำรดูแลเป็นพิเศษ เช่น มี tracheostomy, retained NG tube, ต้องใช้ walker 
หรือคนช่วยพยงุเดิน ควรต้องให้ค ำแนะน ำเพิ่มเติม หรือ พิจำรณำให้ admit ห้องพิเศษเพื่อให้มีผู้ดแูล  

- ผู้ ป่วยที่จะมำรับกำรรักษำต้องหยุดยำไทรอยด์ฮอร์โมนก่อนมำรับกำรรักษำเป็นเวลำประมำณ 4 
สปัดำห์เพื่อให้ระดบั TSH > 30 mIU/L 

- กำรรักษำโดยทัว่ไปจะใช้เวลำ 4 วนั โดยวนัแรกผู้ ป่วยต้องมำโรงพยำบำลเพื่อเจำะเลือด FT4 หรือ T4, 
TSH, Tg, TgAb, CBC, electrolytes, total calcium, albumin, phosphorus, BUN และ  creatinine 
ในตอนเช้ำ หำกผลเลือดผ่ำนเกณฑ์จึงได้รับไอโอดีนรังสีส ำหรับกำรรักษำ หลงัจำกนัน้ 3 วนัจึงท ำกำร
ถ่ำยภำพ I-131 total body scan (ภำพถ่ำยหลงัจำกได้รับไอโอดีนรังสีส ำหรับกำรรักษำเรียกว่ำ post-
treatment total body scan หรือ post-Tx TBS)  
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รำยละเอียดกำรรักษำแบบผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก และ post-Tx TBS 
 วันที่ 1 วันที่ 2 วันที่ 3 วันที่ 4 
ส่ิงที่ต้องปฏิบัติ ตรวจสอบผลเลือดและ 

thyroid function test  
- - ถ่ำยภำพ post-Tx TBS 

ควำมแรงรังสีสูง# กิน I-131 ที่หอผู้ ป่วย 
(ชว่งบำ่ย) 

พกัในโรงพยำบำล พกัในโรงพยำบำล ออกจำกโรงพยำบำล 
(ชว่งเช้ำ) 

ควำมแรงรังสีต ่ำ# กิน I-131 ที่ไทรอยด์คลินิก พกัที่บ้ำน พกัที่บ้ำน มำโรงพยำบำล (ชว่ง
เช้ำ) 

กำรนัดแบบที่ 1* วนัองัคำร วนัพธุ วนัพฤหสั วนัศกุร์ 
กำรนัดแบบที่ 2* วนัศกุร์ วนัเสำร์ วนัอำทิตย์ วนัจนัทร์ (สปัดำห์ถดัมำ) 
วันหยุดตรงกับวันศุกร์ วนัองัคำร วนัพธุ วนัพฤหสั 

ออกจำกโรงพยำบำล
และถ่ำยภำพ post-Tx 
TBS 
(ชว่งบำ่ย) 

- 

วั น ห ยุ ด ต ร ง กั บ วั น
จันทร์ 

วนัศกุร์ วนัเสำร์ วนัอำทิตย์ วนัจนัทร์ (วนัหยดุ) 
นอนโรงพยำบำลตอ่  
และออกจำก
โรงพยำบำล ในชว่งเช้ำ
วนัองัคำร 

# ควำมแรงรังสีสงูหรือต ่ำพิจำรณำจำก ATA guideline 2015 *เลือกแบบใดแบบหนึ่ง โดยวนันดัจะอยูใ่นรูปแบบนีต้ลอดทัง้ปี 

 
รำยละเอียดกำรปฏิบัติงำนที่ห้องตรวจวินิจฉัยด้วยภำพทำงเวชศำสตร์นิวเคลียร์ (imaging) 
การปฏิบัติงานท่ัวไป 

1. แพทย์ประจ ำบ้ำนต้องเร่ิมปฏิบตัิงำนตัง้แต ่9.00 น. หำกมีควำมจ ำเป็น เช่น มีผู้ ป่วยเป็นจ ำนวนมำก หรือ ผู้ ป่วย
ต้องได้รับกำรตรวจโดยต้องอำศยักำรดมยำสลบ แพทย์ประจ ำบ้ำนอำจต้องเร่ิมปฏิบตัิงำนตัง้แต ่8.00 น.  

2. แพทย์ประจ ำบ้ำนไมค่วรปฏิบตัิงำนเกิน 18.00 น.  
3. แพทย์ประจ ำบ้ำนต้องแตง่กำยให้สภุำพ เรียบร้อย ตำมระเบียบของคณะฯ และควรติดปำ้ยช่ือขณะปฏิบตัิงำน 

4. ก่อนเร่ิมปฏิบตัิงำน แพทย์ประจ ำบ้ำนควรทบทวนควำมรู้ที่จ ำเป็น เช่น ข้อบ่งชีใ้นกำรสง่ตรวจ กำรเตรียมตวัก่อน
กำรตรวจ กำรแปลผล เป็นต้น ระหว่ำงที่ปฏิบตัิงำน แพทย์ประจ ำบ้ำนควรหำเวลำศึกษำงำนที่เก่ียวข้อง เช่น 
หลกักำรถ่ำยภำพด้วยแกมมำคำเมรำ (gamma camera) และเพทซีทีสแกน (PET/CT scan) กำรเตรียมสำร
เภสชัรังสแีละ quantitative analysis ในกำรตรวจตำ่งๆ เป็นต้น  

5. แพทย์ประจ ำบ้ำนมีหน้ำที่ตรวจสอบใบสง่ตรวจ (ใบ request) ของผู้ ป่วยก่อนถึงวนันดัตรวจ โดยควรตรวจสอบ
ข้อบ่งชี ้ชนิดกำรตรวจและสำรเภสชัรังสีว่ำเหมำะสมหรือไม ่หำกพบปัญหำควรปรึกษำแพทย์ประจ ำบ้ำนชัน้ปีที่
สงูกว่ำ อำจำรย์แพทย์ผู้ รับผิดชอบอ่ำนผลประจ ำวนั หรือแพทย์ผู้สง่ตรวจก่อนท ำกำรตรวจ เมื่อพิจำรณำแล้ววำ่
สมควรท ำกำรตรวจ ให้ลงนำมและวนัท่ีในใบสง่ตรวจ 

6. แพทย์ประจ ำบ้ำนต้องฉีดสำรเภสชัรังสใีห้แก่ผู้ ป่วยโดยใช้ shielding เพื่อปอ้งกนัอนัตรำยจำกรังสี สำรเภสชัรังสทีี่
จะฉีดต้องมีกำรติดฉลำกช่ือผู้ ป่วย วนัที่ ชนิดของสำรเภสชัรังสีและควำมแรงรังสี ก่อนฉีดสำรเภสชัรังสีทกุครัง้ 
แพทย์ประจ ำบ้ำนต้องท ำกำรตรวจสอบเพื่อยืนยนัควำมถกูต้อง และต้องมีผู้ ร่วมตรวจสอบชนิดและควำมแรงรังสี
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อีกครัง้ (เรียกวำ่ double check technique) ผู้ตรวจสอบนีอ้ำจเป็นแพทย์ประจ ำบ้ำนคนอื่นๆ นกัรังสเีทคนิค หรือ
พยำบำลก็ได้ และต้องมีกำรบันทึกเวลำ ชนิดของสำรเภสชัรังสีและควำมแรงรังสีลงในสมุดบันทึกและเวช
ระเบียนผู้ ป่วยทกุครัง้  

7. กำรบนัทึกเวชระเบียน ควรระบกุำรวินิจฉยัและประวตัิกำรรักษำที่เก่ียวข้อง ในสว่นของกำรตรวจทำงเวชศำสตร์
นิวเคลยีร์ ต้องระบขุ้อบง่ชีใ้นกำรสง่ตรวจ ชนิดของสำรเภสชัรังสแีละควำมแรงรังสีที่ใช้ในกำรตรวจ ต ำแหนง่และ
เวลำที่ฉีดสำรเภสชัรังสี รวมถึงกำรตรวจที่เก่ียวข้องในกำรแปลผล เช่น ผู้ ป่วยที่มำตรวจกำรท ำงำนของไต ควรมี
คำ่ serum creatinine, GFR หรือผล ultrasound ระบบทำงเดินปัสสำวะ เป็นต้น   

8. หลงัฉีดสำรเภสชัรังสี แพทย์ประจ ำบ้ำนต้องทิง้ขยะรังสีให้ถกูต้องตำมประเภท และต้องสำมำรถให้ค ำแนะน ำใน
กำรปฏิบตัิตวัแก่ผู้ ป่วยได้ 

9. เมื่อกำรตรวจเสร็จสิน้ ภำพกำรตรวจของผู้ ป่วยทกุรำยต้องได้รับกำรตรวจสอบจำกแพทย์ประจ ำบ้ำนหรืออำจำรย์
ผู้ รับผิดชอบอ่ำนผลประจ ำวนัก่อนที่ผู้ ป่วยจะออกจำกแผนก หำกภำพกำรตรวจแสดงควำมผิดปกติได้ไมช่ดัเจน 
อำจถ่ำยภำพเพิ่มเติมในบำงต ำแหน่ง ซกัประวตัิหรือตรวจร่ำงกำยเพิ่มเติมเพื่อประกอบกำรรำยงำนผล กำรสง่
ตรวจที่ผู้ ป่วยอำจได้รับปริมำณรังสีเพิ่ม เช่น กำรถ่ำยภำพ SPECT/CT แพทย์ประจ ำบ้ำนควรปรึกษำอำจำรย์
ผู้ รับผิดชอบอำ่นผล หรือ แพทย์ประจ ำบ้ำนปีที่สงูกวำ่    

10. แพทย์ประจ ำบ้ำนควรฝึกแปลผลภำพ รวมถึงรำยงำนผลด้วยตัวเองก่อน (preliminary report) และแก้ไขให้
ถกูต้องหลงัได้อำ่นผลร่วมกบัอำจำรย์แล้ว 

11. แพทย์ประจ ำบ้ำนควรเก็บรวบรวมรำยงำนผู้ ป่วยที่น่ำสนใจ รวมทัง้ข้อมลูผู้ ป่วยโดยย่อและผลกำรตรวจติดตำม 
ลงในแฟม้ interesting case ในห้องอำ่นผล เพื่อเป็นประโยชน์ในกำรเรียนรู้ร่วมกนั 

 
รายละเอียดการตรวจวินิจฉัยด้วยภาพทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ 

1. แพทย์ประจ ำบ้ำนสำมำรถตรวจสอบรำยช่ืออำจำรย์ผู้ รับผิดชอบรำยงำนผลประจ ำวนัท่ีตำรำงปฏิบตัิงำนอำจำรย์ 
2. ห้องตรวจวินิจฉยัด้วยภำพทำงเวชศำสตร์นิวเคลยีร์ ประกอบด้วยห้อง gamma camera 5 ห้องที่อำคำรศนูย์โรค 

หัวใจชัน้ 10 และ 11, ห้อง PET/CT scan 1 ห้องที่ศูนย์ภำพวินิจฉัย ตึกผู้ ป่วยนอกชัน้พืน้ดิน, ห้องตรวจมวล
กระดกู 1 ห้องที่อำคำรศนูย์โรคหวัใจชัน้ 11 และห้องรำยงำนผล 3 ห้อง (ที่อำคำรศนูย์โรคหวัใจชัน้ 10 จ ำนวน 2 
ห้องและชัน้ 11 จ ำนวน 1 ห้อง) รำยละเอียดดงันี ้  
 

ห้องตรวจ ท่ีตัง้ เคร่ือง Service เฉพำะ*   
เคร่ือง CZT ชัน้ 10 SPECT/CT ตรวจได้เฉพำะกำรตรวจท่ีใช้ Tc-99m compounds เทำ่นัน้ 
เคร่ือง NM 670 pro ชัน้ 10 SPECT/CT เคสท่ีต้องกำรกำรบริกำรวิสญัญีฯ, MPS 
เคร่ือง NM 670 ชัน้ 10 SPECT/CT เคสท่ีต้องกำรกำรบริกำรวิสญัญีฯ 
เคร่ือง Symbia T ชัน้ 11 SPECT/CT TBS, thyroid scan 
เคร่ือง Symbia E ชัน้ 11 SPECT TBS, thyroid scan 

* ห้องตรวจทกุห้องสำมำรถถ่ำยภำพ case ท่ีใช้ Tc-99m เช่น bone scan, renal scan, gated blood pool study, lymphoscintigraphy, lung scan ได้ 
 

3. ควำมรับผิดชอบหลกัของแพทย์ประจ ำบ้ำน คือ กำรรำยงำนผลกำรตรวจของผู้ ป่วยทัว่ไปภำยใต้กำรดูแลของ
อำจำรย์ผู้ รับผิดชอบประจ ำวนั กำรตรวจพิเศษในโครงกำรวิจยั หรือกำรตรวจที่มีกำรระบช่ืุออำจำรย์ผู้อำ่นผล ถือ
เป็นควำมรับผิดชอบรองของแพทย์ประจ ำบ้ำน หำกควำมรับผิดชอบหลกัยงัไมเ่สร็จสมบรูณ์ แพทย์ประจ ำบ้ำนไม่
จ ำเป็นต้องรับผิดชอบภำระงำนในสว่นนี ้
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4. กำรรำยงำนผล PET/CT scan ต้องเป็นกำรลงควำมเห็นร่วมกันของอำจำรย์ทำงเวชศำสตร์นิวเคลียร์และรังสี
วินิจฉัย แพทย์ประจ ำบ้ำนควรตรวจสอบใบ request ล่วงหน้ำ พร้อมทัง้พิจำรณำวำงแผนกำรถ่ำยภำพ เช่น 
ต ำแหน่งที่ต้องให้ควำมสนใจเป็นพิเศษ ขอบเขตของกำรถ่ำยภำพ (เช่น vertex to toes หรือ base of skull to 
mid thighs) และควำมจ ำเป็นในกำรบริหำรสำรทบึรังส ีเป็นต้น กำรรำยงำนเคสลว่งหน้ำควรท ำก่อนกำรตรวจ 1 
วนั โดยประสำนงำนทัง้อำจำรย์ทำงเวชศำสตร์นิวเคลยีร์และรังสวีินิจฉยัเพื่อนดัหมำยเวลำรำยงำนผล 

5. กำรตรวจ myocardial perfusion imaging เป็นกำรตรวจที่มีเฉพำะวนัพธุ กำรตรวจช่วงเช้ำจะเป็นกำรตรวจใน
ภำวะ rest สว่นกำรตรวจในช่วงบ่ำยจะเป็นกำรตรวจในภำวะ stress ซึ่งจะมี fellow cardiology มำด ำเนินกำร 
stress test หน้ำที่ของแพทย์ประจ ำบ้ำนคือ เตรียมสำรเภสชัให้พร้อมส ำหรับฉีดผู้ ป่วย  

 
กำรดูแลผู้ป่วยในที่หอผู้ป่วยรังสี 

1. แพทย์ประจ ำบ้ำนที่ปฏิบตัิงำนไทรอยด์คลินิกมีหน้ำที่ดแูลผู้ ป่วยมะเร็งไทรอยด์ที่ได้รับกำรรักษำด้วยไอโอดีนรังสี
ขนำดสงูและพกัรักษำตวัในหอผู้ ป่วยรังสี แพทย์ประจ ำบ้ำนควรมำรำวน์เช้ำหรือเย็นตำมควำมเหมำะสม อย่ำง
น้อยวนัละครัง้ เพื่อติดตำมและให้กำรรักษำที่เหมำะสมแก่ผู้ ป่วยที่มีผลข้ำงเคียงจำกกำรได้รับไอโอดีนรังสี เช่น 
คลืน่ไส้อำเจียน ไทรอยด์อกัเสบ ตอ่มน ำ้ลำยอกัเสบ เป็นต้น 

2. แพทย์ประจ ำบ้ำนต้องแตง่กำยให้สภุำพ เรียบร้อย ตำมระเบียบของคณะฯ และควรติดปำ้ยช่ือขณะปฏิบตัิงำน 

3. แพทย์ประจ ำบ้ำนควรบนัทกึกำรเปลีย่นแปลงของอำกำรผู้ ป่วย (progress note) และกำรรักษำที่ให้ทกุครัง้ 
4. ผู้ ป่วยทุกรำยในหอผู้ ป่วยถือเป็นควำมรับผิดชอบร่วมกันของแพทย์ประจ ำบ้ำนที่ปฏิบัติงำนในสำขำวิชำเวช

ศำสตร์นิวเคลียร์ ในกรณีที่หอผู้ ป่วยต้องกำรแพทย์มำประเมินหรือให้กำรรักษำผู้ ป่วยในเวลำรำชกำร แพทย์
ประจ ำบ้ำนท่ีปฏิบตัิงำนในไทรอยด์คลนิิกเป็นผู้ รับผิดชอบหลกั 

 
กำรอยู่เวรนอกเวลำรำชกำร 

1. แพทย์ประจ ำบ้ำนทกุคน ทกุชัน้ปีที่ปฏิบตัิงำนในสำขำวิชำเวชศำสตร์นิวเคลียร์ต้องอยู่เวรนอกเวลำรำชกำรเพื่อ
ดแูลผู้ ป่วยมะเร็งไทรอยด์ในหอผู้ ป่วยรังสี แพทย์ประจ ำบ้ำนจะอยูเ่วรเฉลี่ย 3 ครัง้ต่อเดือน โดยอยู่เวรวนัธรรมดำ
เฉลีย่ 2 ครัง้ตอ่เดือน และเวรวนัเสำร์-อำทิตย์ หรือ วนัหยดุรำชกำร 1 ครัง้ตอ่เดือน 

2. เวรวนัธรรมดำ คือ 16.00 จนถึง 8.00 น. วนัรุ่งขึน้  
3. เวรวนัเสำร์-อำทิตย์ หรือ วนัหยดุรำชกำร คือ 8.00 น. จนถึง 8.00 น.วนัรุ่งขึน้ ในวนัหยดุแพทย์ประจ ำบ้ำนควรมำ

รำวน์เช้ำ ไมเ่กิน 10.00 น. ยกเว้นมีเหตผุลอนัสมควร เช่น มีกำรสอบในช่วงเช้ำ เป็นต้น 
4. กำรอยู่เวรนอกเวลำรำชกำร แพทย์ประจ ำบ้ำนไม่จ ำเป็นต้องอยูป่ระจ ำหอผู้ ป่วย ( เป็นเวร on call) แต่หำกมีเหตุ

ฉกุเฉิน แพทย์ประจ ำบ้ำนต้องสำมำรถมำถึงหอผู้ ป่วยภำยใน 30 นำที ในกรณีไม่ฉกุเฉิน แพทย์ประจ ำบ้ำนควร
มำถึงหอผู้ ป่วยภำยใน 2 ชัว่โมง 

5. แพทย์ประจ ำบ้ำนต้องแตง่กำยให้สภุำพ เรียบร้อย ตำมระเบียบของคณะฯ และควรติดปำ้ยช่ือขณะปฏิบตัิงำน 

6. แพทย์ประจ ำบ้ำนมีหน้ำที่ให้กำรรักษำเบือ้งต้นตำมควำมเหมำะสมภำยใต้กำรดแูลให้ค ำปรึกษำของอำจำรย์
แพทย์ที่อยูเ่วรตำมตำรำง  

7. แพทย์ประจ ำบ้ำนต้องตรวจสอบตำรำงเวรและเบอร์โทรศพัท์มือถือให้ถกูต้อง หำกไมส่ำมำรถตำมแพทย์ที่อยู่เวร
ได้ ทำงหอผู้ ป่วยจะรำยงำนหวัหน้ำแพทย์ประจ ำบ้ำน และมีกำรแจ้งตอ่ไปยงัอำจำรย์ผู้อยู่เวรและอำจำรย์ผู้ดแูล
แพทย์ประจ ำบ้ำน ตกัเตือนหรือลงโทษด้ำนควำมรับผิดชอบ 
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รำยละเอียดกำรปฏิบัตงิำนของแพทย์ประจ ำบ้ำนในแต่ละชัน้ปี 
แพทย์ประจ าบา้นสาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์ปีที ่1 
1. ฉีดสำรเภสชัรังส ี
2. แปลผลกำรตรวจทำงเวชศำสตร์นิวเคลยีร์ (non-complicated cases/studies) ภำยใต้กำรดแูลของอำจำรย์ประจ ำวนั 
3. ให้กำรตรวจรักษำทำงเวชศำสตร์นิวเคลยีร์ (non-complicated cases) ภำยใต้กำรดแูลของอำจำรย์ประจ ำวนั 
แพทย์ประจ าบา้นสาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์ปีที ่2 
1. ฉีดสำรเภสชัรังส ี
2. แปลผลกำรตรวจทำงเวชศำสตร์นิวเคลยีร์ (non-complicated and complicated/rare cases/studies) ภำยใต้กำรดแูล
ของอำจำรย์ประจ ำวนั 
3. ให้กำรตรวจรักษำทำงเวชศำสตร์นิวเคลียร์ (non-complicated and complicated/rare cases) ภำยใต้กำรดูแลของ
อำจำรย์ประจ ำวนั 
แพทย์ประจ าบา้นสาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์ปีที ่3 
1. ฉีดสำรเภสชัรังส ี
2. แปลผลกำรตรวจทำงเวชศำสตร์นิวเคลยีร์ (non-complicated and complicated/rare cases/studies) ภำยใต้กำรดแูล
ของอำจำรย์ประจ ำวนั 
3. ให้กำรตรวจรักษำทำงเวชศำสตร์นิวเคลยีร์ (non-complicated cases) ได้ด้วยตนเอง ในกรณี follow up 
4. ให้กำรตรวจรักษำทำงเวชศำสตร์นิวเคลยีร์ (complicated/rare cases) ภำยใต้กำรดแูลของอำจำรย์ประจ ำวนั 
 
*แปลผลการตรวจทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ (non-complicated cases/studies) อาทิ bone scan, renal scan and renogram 
*แปลผลการตรวจทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ (complicated/rare cases/studies) อาทิ MIBG scan, Ga-67 scan, brain imaging , FDG 
PET/CT, non-FDG PET/CT 
*การรกัษาทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ (non-complicated cases/studies) อาทิ hyperthyroid, thyroid cancer  
*การรักษาทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ (complicated/rare cases) อาทิ refractory thyroid cancer, Ra223 treatment, Sm-153 EDTMP 
treatment, MIBG treatment, Lu-177 PSMA treatment, Lu-177 Dotatate treatment 

  



 
 

คูม่ือแพทย์ประจ ำบ้ำนสำขำเวชศำสตร์นิวเคลยีร์  หน้ำที่30 

กำรแบ่ง rotation ของแพทย์ประจ ำบ้ำนที่ปฏิบัตงิำนในสำขำวิชำฯ 
กำรปฏิบตัิงำนส ำหรับแพทย์ประจ ำบ้ำนชัน้ปีที่ 1 จะแยกเป็น 4 rotation ยอ่ย rotation ละ 2 สปัดำห์ ในขณะที่

แพทย์ประจ ำบ้ำนชัน้ปีที่ 2 และ 3 จะมเีพียง 2 rotation ยอ่ย rotation ละ 4 สปัดำห์ รำยละเอียดดงัตอ่ไปนี ้
 
แพทย์ประจ ำบ้ำน Rotation ระยะเวลำ รำยละเอียดงำน 
ชัน้ปีที่ 1 Imaging 1 2 สปัดำห์ รำยงำนผลภำพสแกนทัว่ไปทีศ่นูย์โรคหวัใจชัน้ 10-11*  
 Imaging 2 2 สปัดำห์ รำยงำนผลภำพสแกนทัว่ไปทีศ่นูย์โรคหวัใจชัน้ 10-11* 
 PET/heart 2 สปัดำห์ รำยงำนผลกำรตรวจ PET/CT scan ในวนัจนัทร์ องัคำร พฤหสับดีและ

ศกุร์ และรำยงำนผลกำรตรวจ myocardial perfusion imaging ในวนัพธุ  
 Thyroid 2 สปัดำห์ ตรวจผู้ ป่วยนอกที่ไทรอยด์คลินิก 
ชัน้ปีที่ 2 และ 3 Imaging 4 สปัดำห์ ปฏิบตัิงำน และรับผิดชอบดแูล ให้ค ำแนะน ำแพทย์ประจ ำบ้ำนชัน้ปีที่ 1 

ในกำรรำยงำนผลภำพสแกนทัว่ไปที่ศนูย์โรคหวัใจชัน้ 10-11, PET/CT 
scan และ myocardial perfusion scan ตำมควำมเหมำะสม 

 thyroid 4 สปัดำห์ ตรวจผู้ ป่วยนอกที่ไทรอยด์คลินิก 
* กำรแบง่เคสระหวำ่ง imaging 1 และ 2 อำจมีกำรปรับเปลี่ยนตำมควำมเหมำะสมในแตล่ะเดือน แพทย์ประจ ำบ้ำนสำมำรถตรวจสอบได้จำก 
หมำยเหตตุำรำงปฏิบตัิงำนอำจำรย์แพทย์ในแตล่ะเดือน หรือ เอกสำรแนบท้ำยตำรำงปฏิบตัิงำนอำจำรย์แพทย์  
 
 
ท้ังน้ี ตารางการปฏิบัติงานและกิจกรรมทางวิชาการในสาขาวิชาเวชศาสตร์นิวเคลียร์อาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสมใน
แต่ละเดือน ทุกส้ินเดือนจะมีการแจ้งตารางปฏิบัติงาน, ตารางกิจกรรมทางวิชาการและตารางเวรนอกเวลาราชการทีแ่ก้ไขล่าสุด
ส าหรับเดือนถัดไป แพทย์ประจ าบ้านทุกคนควรตรวจสอบตารางก่อนข้ึนปฏิบัติงานทุกเดือน (ตัวอย่างตารางปฏิบัติงานรายเดือน 
เอกสารแนบ 25)   
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สวัสดกิำร ค่ำตอบแทน ระเบียบกำรลำ และทนุสนับสนุนกำรเรียน 
 
สวัสดกิำร 
แพทย์ประจ ำบ้ำนทกุคนมีสทิธ์ิท่ีจะได้รับสวสัดิกำรดงัตอ่ไปนี ้

1. สวสัดิกำรทัว่ไป ได้แก่ เคร่ืองแบบ, บตัร smartcard, internet account, โรงอำหำร, ที่จอดรถ, ห้องสมดุ, สถำนท่ี
ออกก ำลงักำยและนนัทนำกำร  

2. สวสัดิกำรกำรรักษำพยำบำล 
3. สวสัดิกำรหอพกัแพทย์ 

 
รายละเอียดสวัสดิการท่ัวไป 

1. เคร่ืองแบบ แพทย์ประจ ำบ้ำนจะได้รับเสือ้เคร่ืองแบบจ ำนวน 5 ตวั  
2. บัตร ID card บัตรดังกล่ำวจะระบุช่ือ นำมสกุล และภำควิชำของแพทย์ประจ ำบ้ำน บัตรนีเ้ป็น smartcard 

สำมำรถใช้ในกำรยืมหนงัสอืห้องสมดุ บนัทกึกำรเข้ำร่วมกิจกรรม และใช้ในกำรผำ่นเข้ำประตทูี่มีกำรติดตัง้ระบบ
รักษำควำมปลอดภยัเฉพำะได้ กรณีที่ท ำบตัรหำย แพทย์ประจ ำบ้ำนต้องเสยีคำ่ท ำบตัรใหม่เอง 300 บำท 

3. Internet account แพทย์ประจ ำบ้ำนจะได้รับสิทธ์ิเป็นสมำชิก MUCC net ในอตัรำ 600 บำทต่อปี โดยคณะฯจะ
ออกค่ำใช้จ่ำยให้ 300 บำท และแพทย์ประจ ำบ้ำนออกค่ำใช้จ่ำยเองอีก 300 บำท กำรช ำระเงินใช้กำรหกัจำก
บญัชีปีละครัง้โดยภำควิชำเป็นผู้ด ำเนินกำร  

4. โรงอำหำร ในโรงพยำบำลมีร้ำนค้ำจ ำหนำ่ยอำหำรรำคำถกู ดงัตอ่ไปนี ้
- ร้ำนค้ำสวสัดิกำรคณะฯ ได้แก่ หอพกัพยำบำล 3,4 หอประชำธิปไตย หอ 10 ชัน้ 
- สมำคมศิษย์เก่ำแพทย์ศิริรำช 
- คณะพยำบำลศำสตร์ 
- อำคำรศรีสวรินทิรำ 

5. สถำนที่จอดรถ แพทย์ประจ ำบ้ำนสำมำรถจอดรถได้เฉพำะในสถำนที่ที่ก ำหนด ได้แก่ บริเวณพิน้ที่ 10 ไร่ 
(ภตัตำคำรเจ้ำพระยำเดิม) และที่จอดรถหอพกั 8 ไร่  

6. ห้องสมุด แพทย์ประจ ำบ้ำนสำมำรถใช้บริกำรห้องสมดุในกำรสืบค้นข้อมลูและใช้บริกำรอื่นๆ เช่น ถ่ำยเอกสำร 
ขอเลขมำตรฐำนสำกลประจ ำหนงัสือ (ISBN หรือ International Standard Book Number) ขอใช้โสตทศันวสัดุ
ทำงกำรศกึษำ เป็นต้น ห้องสมดุจะเปิดบริกำร วนัจนัทร์ - ศกุร์ 8.00 – 22.00 น. วนัเสำร์ – อำทิตย์ 8.30 – 16.30 
น. แพทย์ประจ ำบ้ำนที่ต้องกำรสืบค้นข้อมลูจ ำนวนมำกและเป็นสมำชิกของ MUCC สำมำรถใช้บริกำรผ่ำนทำง
เว็บไซต์จำกที่ใดก็ได้ทำง http://www.medlib.si.mahidol.ac.th ของห้องสมดุ 

7. สถำนที่ออกก ำลังกำย ภำยในโรงพยำบำลศิริรำชมีสถำนท่ีส ำหรับออกก ำลงักำย ได้แก่ 
- หอกีฬำศิริรำชสมัพนัธ์ อำคำรจอดรถ 2 ประกอบไปด้วย Siriraj fitness center ชัน้ 11 และยิมเนเซี่ยม

ชัน้ 12  
- สนำมเทนนิส สนำมฟตุซอล (ข้ำงหอสมดุศิริรำช) และสนำมเปตอง (ข้ำงหอพกัพยำบำล 3) 
- สระวำ่ยน ำ้สมำคมศิษย์เก่ำ  
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นอกจำกนี ้คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำลมีชมรมกีฬำและนนัทนำกำร 23 ชมรมให้แพทย์ประจ ำ
บ้ำนสำมำรถเลือกได้ตำมควำมสนใจ รำยละเอียดเพิ่มเติม สอบถำมที่งำนสร้ำงเสริมสขุภำพ โทรศพัท์ 0-2419-
9980, 9983, 8967 หรือ http://www.si.mahidol.ac.th/th/division/hph/ 

 
รายละเอียดสวัสดิการการรักษาพยาบาล  
แพทย์ประจ ำบ้ำนทกุคนจะได้รับสวสัดิกำรกำรรักษำพยำบำลในโรงพยำบำลศิริรำชตำมต้นสงักดั ซี่งกำรรักษำพยำบำลนี ้
ครอบคลมุทัง้ด้ำนสขุภำพกำย และสขุภำพจิต 

1. แพทย์ประจ ำบ้ำนต้นสังกัดอิสระ  
- สำมำรถใช้สิทธิสวสัดิกำรค่ำรักษำพยำบำล ประกนัสงัคมโรงพยำบำลศิริรำชเป็นผู้ออกค่ำใช้จ่ำย ทัง้

กรณีเป็นผู้ ป่วยนอกและผู้ ป่วยใน  
- แพทย์ประจ ำบ้ำนสำมำรถรับกำรตรวจได้ทกุแผนก และห้องตรวจโรคอบุตัิเหต ุ
- ใบสัง่ยำ ใบส่งตรวจต่ำงๆ ใบแจ้งค่ำตรวจรักษำ ต้องได้รับกำรประทบัตรำสวสัดิกำรโดยผ่ำนควำม

เห็นชอบของภำควิชำเวชศำสตร์ป้องกนัและสงัคม ตึกผู้ ป่วยนอกชัน้ 4 ห้อง 434 (หน่วยบริกำรสขุภำพ
เจ้ำหน้ำที่และอำชีวอนำมยั)  

- แพทย์ประจ ำบ้ำนสำมำรถรับยำสวสัดิกำรได้ที่ห้องยำ ชัน้ 1 ชัน้ 3 หรือ ชัน้ 4 ตกึผู้ ป่วยนอก 
- กำรตรวจรักษำเทียบเท่ำข้ำรำชกำร สำมำรถได้รับภูมิคุ้ มกันตำมระเบียบกระทรวงกำรคลัง และ

ครอบคลมุกำรบริกำรทนัตกรรมตำมระเบียบของข้ำรำชกำร (ถอนฟัน อดุฟัน ขดูหินปนู) 
- กำรรักษำพยำบำลไม่รวมค่ำยำเก่ียวกับควำมสวยงำม กำรรักษำภำวะมีบุตรยำก กำรรักษำที่อยู่ใน

ระหวำ่งกำรทดลอง และไมค่รอบคลมุกำรครอบฟัง จดัฟัน รักษำรำกฟัน 
2. แพทย์ประจ ำบ้ำนที่มีต้นสังกัด  

- ต้องใช้สทิธ์ิต้นสงักดัของตนเอง ตำมระเบียบกรมบญัชีกลำง หรือสมคัรระบบจ่ำยตรงของคณะฯ 
- แพทย์ประจ ำบ้ำนต้องช ำระคำ่รักษำเองและน ำไปใบเสร็จไปเบิกต้นสงักดั (ใบเสร็จสำมำรถน ำไปเบิกได้

ภำยใน 1 ปีนบัจำกวนัตรวจ) 
3. แพทย์ประจ ำบ้ำนที่มีสิทธ์ิประกันสังคมโรงพยำบำลอื่น 

- แพทย์ประจ ำบ้ำนท่ีมีควำมประสงค์จะขอย้ำยสิทธ์ิประกนัสงัคมมำท่ีโรงพยำบำลศิริรำชในระหวำ่งกำร
ฝึกอบรม ให้ยื่นควำมจ ำนงพร้อมเอกสำรตอ่ไปนี ้ผำ่นทำงภำควิชำไปยงัส ำนกังำนผู้อ ำนวยกำร 

- แบบฟอร์มขอเปลีย่นสถำนพยำบำล 
- ส ำเนำบตัรประกนัสงัคม ลงนำมรับรองควำมถกูต้อง 

4. Staff center 
- แพทย์ประจ ำบ้ำนสำมำรถใช้บริกำรกำรรักษำพยำบำลผำ่นช่องทำง Staff center ซึง่ทำงคณะฯจดัให้มี

ขึน้ เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกแก่บคุลำกร โดยติดตอ่ที่หมำยเลขโทรศพัท์ 0-2419-9977  
- ขัน้ตอนกำรขอรับบริกำร 

1. โทรศพัท์ที่หมำยเลข 0-2419-9977 หรือ ลงทะเบียนออนไลน์ ผำ่นทำงเว็บไซต์ 
http://www.si.mahidol.ac.th/th/division/hr/newsdetail.asp?ID=247 
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2. แจ้งรำยละเอียด ข้อมลูสว่นตวั คือ เลขบตัรประจ ำตวัพนกังำน SAP ID, เลข HN (ถ้ำมี), สทิธ์ิ
กำรรักษำ (เบิกจ่ำยตรง หรือประกันสังคม) และหมำยเลขโทรศัพท์หน่วยงำนหรือ
โทรศพัท์มือถือเพื่อติดตอ่กลบั 

3. แจ้งอำกำรท่ีป่วย 
4. รอกำรติดตอ่กลบัจำกเจ้ำหน้ำที่ เพื่อบอกเวลำและสถำนท่ี ท่ีต้องไปพบแพทย์ 
5. ไปพบแพทย์ ณ จุดที่เจ้ำหน้ำที่ STAFF CENTER ได้แจ้งไว้ โดยไม่ต้องค้นแฟ้มประวตัิผู้ ป่วย 

เจ้ำหน้ำที่จะประสำนงำนสง่แฟม้ประวตัิผู้ ป่วย ไปท่ีหนว่ยตรวจเอง 
 
รายละเอียดสวัสดิการหอพักแพทย์  

1. กำรจัดสรรหอพัก 
 แพทย์ประจ ำบ้ำนทกุคนจะได้รับกำรจดัสรรหอพกัตำมควำมเร่งด่วนและควำมเสี่ยงในกำรดูแลผู้ ป่วย ส ำหรับ
แพทย์ประจ ำบ้ำนรังสีวิทยำทุกสำขำวิชำ ถูกจัดอยู่ในกลุม่ที่ 2 คือ กลุ่มที่มีภำระงำนปกติ ผู้ ป่วยที่ดูแลมีควำมเสี่ยงและ
ควำมเร่งดว่นในกรณีฉกุเฉินน้อยกวำ่กลุม่ที่ 1 (กลุม่ที่ 1 คือกลุม่ที่มีภำระงำนมำก ผู้ ป่วยที่ดแูลมีควำมเสีย่งสงูและเร่งด่วน
ในกรณีฉกุเฉิน จ ำเป็นต้องพกัภำยในโรงพยำบำลศิริรำช เช่น ภำควิชำอำยรุศำสตร์ ศลัยศำสตร์ เป็นต้น) 
 กำรจดัสรรหอพกั แพทย์กลุม่ที่ 1 จะได้หอพกัในโรงพยำบำลก่อนเสมอ ในกรณีมีหอพกัในโรงพยำบำลเหลือจำก
แพทย์กลุม่ที่ 1 จึงมีกำรด ำเนินกำรจดัสรรให้แพทย์ประจ ำบ้ำนกลุม่ที่ 2 ตำมควำมเหมำะสม แพทย์ประจ ำบ้ำนรังสีวิทยำ
สว่นใหญ่จะถกูจดัสรรให้อยูห่อพกั 8 ไร่ โดยแพทย์ประจ ำบ้ำนหญิง พกัห้องละ 3 คน และแพทย์ประจ ำบ้ำนชำย ห้องละ 2-
3 คน (รำยละเอียดกำรจดัสรรหอพกัเพิ่มเติมอยูใ่นคูม่ือแพทย์ประจ ำบ้ำนของคณะฯ) 

ทัง้นี ้หอพกั 8 ไร่ มีสิง่อ ำนวยควำมสะดวก ได้แก่ 
- ห้องคอมพิวเตอร์และห้องฟิตเนส ชัน้ 11 
- พืน้ท่ีนัง่เลน่สว่นกลำง ชัน้ G และชัน้ 11 
- Golden Place Supermarket ชัน้ G 
- ร้ำนภฟูำ้ โรงอำหำรและคอฟฟ่ีช็อป ชัน้ G 
- ATM 
- อำคำรจอดรถ  
- รถรับ-สง่ตลอด 24 ชัว่โมง หำกต้องกำรเดินทำงจำกหอพกั 8 ไร่มำยงัโรงพยำบำลศิริรำช ช่วงหลงัเที่ยง

คืน ทำงคณะฯมีบริกำรรถรับ-สง่ แพทย์ประจ ำบ้ำนสำมำรถติดตอ่ได้ที่ รปภ.หอพกัได้โดยตรง 
2. ค่ำใช้จ่ำยหอพัก 

แพทย์ประจ ำบ้ำนไมต้่องจ่ำยคำ่หอพกัและคำ่น ำ้ แตต้่องจ่ำยคำ่ประกนั 3000 บำทและจ่ำยคำ่ไฟ โดยทำงคณะฯ
ไมค่ิดคำ่ไฟ 50 ยนูิตแรก หลงัจำกนัน้คิดรำคำยนูิตละ 5 บำท  

3. กฎระเบียบหอพัก แพทย์ประจ ำบ้ำนต้องปฏิบตัิตำมระเบียบปฏิบตัิคณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล ว่ำด้วย
หอพกัแพทย์ประจ ำบ้ำน  

 

ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัตงิำนนอกเวลำรำชกำร 
แพทย์ประจ ำบ้ำนจะได้รับค่ำตอบแทนกำรอยู่เวรนอกเวลำรำชกำรของภำควิชำรังสีวิทยำเป็นเงินจ ำนวน 5000 

บำทตอ่เดือน และได้รับคำ่ตอบแทนกำรอยูเ่วรห้องแพทย์เวรฉกุเฉินเวรละ 1000 บำท  
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ระเบียบกำรลำ 
แพทย์ประจ ำบ้ำนมีสิทธ์ิลำป่วย ลำกิจส่วนตวั ลำพกัผ่อนประจ ำปี ลำคลอดบุตร ลำอุปสมบท และลำประชุม

วิชำกำรหรือน ำเสนอผลงำน โดยกำรลำทกุประเภทนบัเป็นตอ่ปีกำรศกึษำ และต้องมีใบลำเป็นลำยลกัษณ์อกัษร หำกเป็น
กำรลำที่ทรำบลว่งหน้ำ (เช่น ลำกิจสว่นตวั ลำพกัผ่อนประจ ำปี) แพทย์ประจ ำบ้ำนจะต้องขออนมุตัิลว่งหน้ำ หำกเป็นกำร
ลำฉกุเฉิน (เช่น ลำป่วย) ไม่สำมำรถยื่นใบลำได้ ควรแจ้งให้อำจำรย์ผู้มีอ ำนำจอนญุำตหรือหวัหน้ำภำควิชำทรำบ และยื่น
ใบลำในวนัแรกที่กลบัมำเร่ิมปฏิบตัิงำน  
 ในท่ีนีจ้ะกลำ่วถึงเฉพำะกำรลำป่วย ลำกิจสว่นตวั และลำพกัผอ่นประจ ำปี กำรลำประเภทอื่นๆแพทย์ประจ ำบ้ำน
สำมำรถหำรำยละเอียดทีป่ระหำศคณะฯเร่ืองหลกัเกณฑ์กำรลำของแพทย์ผู้ รับกำรฝึกอบรม (เอกสำรแนบ 26) 

1. กำรลำป่วย    
- แพทย์ประจ ำบ้ำนสำมำรถลำป่วยได้ไมเ่กิน 10 วนัตอ่ปีกำรศกึษำ  
- กรณีลำป่วยเกิน 3 วนัท ำกำรจะต้องมีใบรับรองแพทย์จำกอำจำรย์แพทย์ในคณะฯ  
- กรณีลำป่วยไม่เกิน 10 วนัท ำกำรต่อปีกำรศึกษำ อำจำรย์ผู้มีอ ำนำจหรือหวัหน้ำภำควิชำสำมำรถ

ลงนำมอนมุตัิกำรลำได้  
- หำกลำป่วยเกิน 10 วนัท ำกำรตอ่ปีกำรศกึษำ ให้อยูใ่นดลุยพินิจของหวัหน้ำภำควิชำวำ่จะให้ลำพกั

รักษำตวั หรือ พกักำรฝึกอบรมไปก่อน และต้องสง่เร่ืองไปยงักำรศกึษำหลงัปริญญำเพื่อให้คณบดี
ลงนำมอนมุตัิ 

2. กำรลำกิจส่วนตัว 
- แพทย์ประจ ำบ้ำนสำมำรถลำกิจสว่นตวัได้ไมเ่กิน 10 วนัตอ่ปีกำรศกึษำ 
- กำรลำกิจสว่นตวั หำกไมใ่ช่เหตจุ ำเป็นเร่งดว่น ควรขออนมุตัิตอ่อำจำรย์ผู้มีอ ำนำจหรือหวัหน้ำภำค 

วิชำลว่งหน้ำอยำ่งน้อย 1 สปัดำห์ 
3. กำรลำพักผ่อนประจ ำปี 

- แพทย์ประจ ำบ้ำนสำมำรถลำพกัผอ่นได้ไมเ่กิน 10 วนัตอ่ปีกำรศกึษำ 
- กำรลำพักผ่อน ควรขออนุมัติต่ออำจำรย์ผู้มีอ ำนำจหรือหัวหน้ำภำควิชำล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 1 

สปัดำห์ 
 

ทุนสนับสนุนกำรเรียน 
แพทย์ประจ ำบ้ำนมีสทิธ์ิขอทนุสนบัสนนุกำรเรียน 2 ประเภท ได้แก่  

1. ทนุสนบัสนนุกำรแลกเปลีย่นแพทย์ประจ ำบ้ำนกบันำนำชำติ  
2. ทนุน ำเสนอผลงำนทำงวิชำกำร  

แพทย์ประจ ำบ้ำนท่ีมีควำมประสงค์จะขอทนุสนบัสนนุ ต้องมีคณุสมบตัิครบถ้วนตำมประกำศคณะฯ เร่ืองกำรให้
ทนุสนบัสนนุกำรแลกเปลี่ยนแพทย์ประจ ำบ้ำนและแพทย์ประจ ำบ้ำนตอ่ยอดกบันำนำชำติ และทนุสนบัสนนุกำรน ำเสนอ
ผลงำนในที่ประชุมวิชำกำรนำนำชำติส ำหรับแพทย์ประจ ำบ้ำนและแพทย์ประจ ำบ้ำนต่อยอด (รำยละเอียดตำมเอกสำร
แนบ 27)  
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อำจำรย์ที่ปรึกษำ 
 
หลักกำรและเหตุผลในกำรก ำหนดอำจำรย์ที่ปรึกษำ 

สำขำวิชำฯมีกำรก ำหนดอำจำรย์ที่ปรึกษำส ำหรับแพทย์ประจ ำบ้ำนแบบหนึ่งต่อหนึ่ง เพื่อสร้ำงควำมสนิทสนม
ระหว่ำงแพทย์ประจ ำบ้ำนและอำจำรย์ ซึ่งจะสนบัสนนุให้กำรดแูลให้ค ำปรึกษำและติดตำมควำมก้ำวหน้ำในกำรฝึกอบรม
ของแพทย์ประจ ำบ้ำนเป็นไปอยำ่งมีประสทิธิภำพมำกขึน้  

อย่ำงไรก็ตำม แพทย์ประจ ำบ้ำนที่ประสบปัญหำระหว่ำงกำรฝึกอบรม ไม่ว่ำจะด้ำนกำรเรียน กำรปฏิบตัิงำน 
ประสบภำวะวิกฤตทำงวิชำชีพ หรือปัญหำส่วนตัวอื่นๆ หำกต้องกำรค ำปรึกษำและกำรสนับสนุนจำกทำงสำขำวิชำฯ 
แพทย์ประจ ำบ้ำนสำมำรถขอค ำปรึกษำได้จำกอำจำรย์ทกุคนในสำขำวิชำฯ  
 
ระบบกำรก ำหนดอำจำรย์ที่ปรึกษำ 

สำขำวิชำฯใช้กำรจดัเรียงล ำดบัอำจำรย์ที่ปรึกษำแพทย์ประจ ำบ้ำนตำมล ำดบัอำวโุส โดยเรียงจำกอำวโุสน้อยไป
มำกและก ำหนดให้อำจำรย์ที่ปรึกษำแพทย์ประจ ำบ้ำนท ำหน้ำที่ดงัประกำศข้ำงต้น ร่วมกบัเป็นที่ปรึกษำโครงกำรวิจยัของ
แพทย์ประจ ำบ้ำน หำกแพทย์ประจ ำบ้ำนมีอำจำรย์ที่ปรึกษำโครงกำรวิจยัหลำยคน อำจำรย์ทกุคนในโครงกำรวิจยัถือเป็น
อำจำรย์ที่ปรึกษำทัง้หมด แตอ่ำจำรย์ที่ปรึกษำหลกัส ำหรับโครงกำรวิจยันัน้ๆจะเป็นอำจำรย์ที่ปรึกษำแพทย์ประจ ำบ้ำนผู้มี
หน้ำที่รำยงำนควำมคืบหน้ำของแพทย์ประจ ำบ้ำนตอ่คณะกรรมกำรกำรศกึษำของสำขำวิชำฯตำมระยะเวลำที่ก ำหนด  

 ทัง้นี ้ระบบกำรจดัเรียงล ำดบัอำจำรย์ที่ปรึกษำแพทย์ประจ ำบ้ำนและที่ปรึกษำโครงกำรวิจยั เร่ิมต้นมำตัง้แต่ปี
กำรศึกษำ 2556 แพทย์ประจ ำบ้ำนบำงปีกำรศกึษำจะมีทัง้อำจำรย์ที่ปรึกษำหลกัและที่ปรึกษำร่วม โดยอำจำรย์ที่ปรึกษำ
หลกัอำจเป็นอำจำรย์ที่อำวโุสน้อย แต่มีควำมใกล้ชิดสนิทสนมกบัแพทย์ประจ ำบ้ำน ในขณะที่อำจำรย์ที่ปรึกษำร่วมอำจ
เป็นอำจำรย์ที่อำวโุสกวำ่ทัง้วยัวฒุิและคณุวฒุิ หรือกลบักนั สำขำวิชำฯด ำเนินนโยบำยดงักลำ่วเพื่อสร้ำงควำมสมัพนัธ์ที่ดี
ระหวำ่งแพทย์ประจ ำบ้ำนและอำจำรย์ที่ปรึกษำ รวมถึงลดอปุสรรคในกำรสือ่สำรและประสำนงำน 
 
รำยนำมอำจำรย์ที่ปรึกษำและแพทย์ประจ ำบ้ำน  

ปีกำรศึกษำ* แพทย์ประจ ำบ้ำน อำจำรย์ที่ปรึกษำหลัก อำจำรย์ที่ปรึกษำร่วม 
2556 พญ. ชตุิณำ วสนัต์ศิริกลุ อ.พญ. อจลญำ เตยะธิติ ศ.พญ. ภำวนำ ภสูวุรรณ 
2557 พญ. วริษฐำ ไตรอโุฆษ อ.พญ. เฉลิมรัตน์ แก้วพดุ ศ.พญ. ภำวนำ ภสูวุรรณ 
2558 นพ. กิจจำ รุ่งสิทธิชยั อ.พญ. อภิชญำ คล้ำยมนต์  
2559 นพ. ชยัวฒัน์ ศภุศิลป์ อ.นพ. จกัรมีเดช เศรษฐนนัท์ รศ.พญ. ธัญญลกัษณ์ เธียรธัญญ

กิจ 
2560 พญ. ภิญญำภรณ์ ออ่นเอกสิทธ์ิ ผศ.พญ. เบญจำภำ เขียรหวำน  
 พญ. นนัทิกำ วรรณทรัพย์ผล รศ.พญ. ธัญญลกัษณ์ เธียรธัญญกิจ อ.นพ. จกัรมีเดช เศรษฐนนัท์ 
 นพ. พิคม สิริโสภำอษุำ รศ.พญ. จิรำพร ศรีประภำภรณ์  
2561 นพ. ศิรวฒัน์ แย้มทิม รศ.พญ. สนุนัทำ เชี่ยววิทย์  

* ปีกำรศกึษำ นบัจำกปีที่เข้ำฝึกอบรมแพทย์ประจ ำบ้ำนชัน้ปีที่ 1 
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แนวทำงกำรร้องเรียนทำงกำรศึกษำ 

 
กรณีที่แพทย์ประจ ำบ้ำนมีข้อสงสยัผลกำรตดัสินคะแนนสอบหรือคะแนนประเมิน แพทย์ประจ ำบ้ำนสำมำรถ

อทุธรณ์ผลกำรสอบหรือผลกำรประเมิน ตำมขัน้ตอนดงัตอ่ไปนี ้
 

 
 

* หมายเหตุ ในกรณีทีแ่พทย์ประจ าบ้านยื่นอุทธรณ์เร่ืองทีเ่กินขอบเขตการพิจารณาของคณะกรรมการภายในสาขาวิชาฯ  
ทางสาขาวิชาฯจะส่งเร่ืองอุทธรณ์ต่อไปยังภาควิชาฯ และ/หรือ คณะกรรมกรรมการการศึกษาหลังปริญญาพิจารณาต่อ 

 

 ทัง้นี ้แพทย์ประจ ำบ้ำนสำมำรถยืน่อทุธรณ์โดยใช้แบบฟอร์ม ตอ่ไปนี ้

  

ผูต้อ้งการอุทธรณ์ ตอ้งยื่นขออุทธรณ์ภายใน 30 วนัหลงัประกาศผลสอบ / ผลการประเมนิ

ฝ่ายการศกึษาสาขาวชิาฯรบัเรื่องอุทธรณ์

ตัง้คณะกรรมการพจิารณาเรื่องอุทธรณ์

ชีแ้จงผลการอุทธรณ์ใน 7 วนั*
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แบบฟอร์มกำรอุทธรณ์ผลกำรสอบ / กำรประเมินของแพทย์ประจ ำบ้ำน 
สำขำเวชศำสตร์นิวเคลียร์ ภำควิชำรังสวีิทยำ คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล 

 
เรียน  ประธำนคณะกรรมกำรกำรศกึษำหลงัปริญญำ สำขำเวชศำสตร์นิวเคลยีร์  
เร่ือง   ขออทุธรณ์ผลกำรสอบ/ กำรประเมินของแพทย์ประจ ำบ้ำน ครัง้ที่/ วนัท่ี ............................ 
 
 ข้ำพเจ้ำ นำยแพทย์/แพทย์หญิง.................................................................................มีควำมประสงค์จะขอ
อทุธรณ์ผลกำรสอบ/ กำรประเมนิ ของข้ำพเจ้ำ ในกำรสอบ/กำรประเมิน
...................................................................................................... 
วนัท่ี...........................................เนื่องจำก ข้ำพเจ้ำมีข้อสงสยัดงัตอ่ไปนี ้ 

1. .................................................................................................................................................................. 
2. .................................................................................................................................................................. 
3. .................................................................................................................................................................. 

 
ทัง้นีส้ำมำรถติดตอ่ข้ำพเจ้ำได้ที่ หมำยเลขโทรศพัท์..................................................หรือ E-mail................... 

 
จึงเรียนมำเพื่อทรำบ 
 

            
        (...........................................................) 

             ผู้ขออทุธรณ์ 
วนัท่ี.................................................... 

 
ส ำหรับเจ้ำหน้ำที ่
รับเร่ืองอทุธรณ์  วนัที่........................เวลำ..................น. 
แจ้งผลกำรอทุธรณ์  วนัที่........................เวลำ..................น. 
เจ้ำหน้ำที่ผู้ รับแจ้ง............................................. 
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กจิกรรมนอกหลักสูตร 
 
 สำขำวิชำฯสนบัสนุนให้แพทย์ประจ ำบ้ำนเข้ำร่วมกิจกรรมนอกหลกัสูตรที่จัดโดยคณะฯ หรือ ภำควิชำฯ เพื่อ
สง่เสริมควำมสมัพนัธ์ระหวำ่งเพื่อนแพทย์ประจ ำบ้ำน อำจำรย์ เจ้ำหน้ำที่ทกุฝ่ำย และเป็นกำรพฒันำทกัษะปฏิสมัพนัธ์และ
กำรสือ่สำร 

กิจกรรมนอกหลกัสตูรที่แพทย์ประจ ำบ้ำนสำมำรถเข้ำร่วมได้ ดงัตอ่ไปนี ้
1. Open house 
2. งำนไหว้ครู 
3. งำนปีใหมภ่ำควิชำ 
4. งำนลอยกระทง 
5. กิจกรรมเตรียมควำมพร้อมแพทย์ประจ ำบ้ำนชัน้ปีที่ 1 

 
Open house  

จุดประสงค์ เป็นกิจกรรมของภำควิชำฯที่จดัเป็นประจ ำทกุปี โดยจะเปิดโอกำสให้แพทย์ใช้ทนุได้เยี่ยมชมระบบ
กำรเรียนกำรสอนและกำรท ำงำนของแพทย์ประจ ำบ้ำนภำควิชำรังสวีิทยำเพื่อกำรประกอบกำรตดัสนิในกำรศกึษำตอ่  

สถำนที่ ภำควชิำรังสวีิทยำ  
กิจกรรม 
- แนะน ำสถำนท่ีปฏิบตังิำน เคร่ืองมือกำรตรวจที่รองรับกำรเรียนกำรสอนและกำรบริกำร 
- รุ่นพ่ีเลำ่ประสบกำรณ์ ควำมประทบัใจในกำรเรียน และแนะน ำแนวทำงกำรสมคัรเรียนตอ่แพทย์ประจ ำบ้ำน 
หน้ำที่  
- แพทย์ประจ ำบ้ำนท ำหน้ำที่เป็นพธีิกรด ำเนินงำน ประสำนงำน และควบคมุเวลำของงำนให้เป็นไปตำมที่

ก ำหนด 

- แพทย์ประจ ำบ้ำนชัน้ปีที่ 2 หรือ 3 เป็นผู้ รับผิดชอบหลกัในกำรประสำนงำนกบัอำจำรย์ แพทย์ประจ ำบ้ำนรุ่น
พี่ และเจ้ำหน้ำเพื่อเตรียมสถำนที่ อำหำร และอุปกรณ์ในวันงำน และท ำหน้ำที่เป็นหัวหน้ำกลุ่มในกำร
แนะน ำสถำนท่ีและกำรปฏิบตัิงำนในสำขำวิชำเวชศำสตร์นิวเคลยีร์แก่ผู้ เข้ำร่วมงำน  

 

งำนไหว้ครู 
จุดประสงค์ เป็นกิจกรรมของภำควิชำฯที่จดัเป็นประจ ำทกุปีเพื่อเปิดโอกำสให้แพทย์ประจ ำบ้ำนได้แสดงควำม

เคำรพนอบน้อมและกตญัญตูอ่อำจำรย์  
สถำนที่ ภำควชิำรังสวีิทยำ 
กิจกรรม มอบพวงมำลยัดอกไม้แดค่ณำจำรย์ที่เคำรพนบัถือ และคณำจำรย์ร่วมให้พร 
หน้ำที่  
- แพทย์ประจ ำบ้ำนท ำหน้ำที่เป็นพธีิกรด ำเนินงำน ประสำนงำน และควบคมุเวลำของงำนให้เป็นไปตำมที่

ก ำหนด 

- แพทย์ประจ ำบ้ำนชัน้ปีที่ 2 หรือ 3 เป็นผู้ รับผิดชอบหลกัในกำรประสำนงำนกบัอำจำรย์ และเจ้ำหน้ำเพื่อ
เตรียมสถำนท่ีและอปุกรณ์ในวนังำน 



 
 

คูม่ือแพทย์ประจ ำบ้ำนสำขำเวชศำสตร์นิวเคลยีร์  หน้ำที่39 

งำนปีใหม่ 
จุดประสงค์ เป็นกิจกรรมของภำควิชำฯ (และสำขำวิชำฯ) ที่จดัขึน้เพื่อเฉลมิฉลองเทศกำลสง่ท้ำยปีเก่ำต้อนรับปี

ใหมแ่ละเสริมสร้ำงควำมสมัพนัธ์ในหมูแ่พทย์ประจ ำบ้ำน คณำจำรย์และเจ้ำหน้ำที่ร่วมปฏิบตัิกำรทกุฝ่ำย  
สถำนที่  ตำมควำมเหมำะสม (ประมำณเดือนธนัวำคม – มกรำคม เวลำประมำณ 12.00 น.เป็นต้นไป) 
กิจกรรม ร่วมรับประทำนอำหำร มีกำรแสดงของแพทย์ประจ ำบ้ำนและเจ้ำหน้ำที่ในภำควชิำฯ และมีกำรจบั

ฉลำกของขวญัปีใหม ่
หน้ำที่ 
- เตรียมกำรแสดงที่เสริมสร้ำงควำมสมัพนัธ์ในหมูค่ณะ 
- ประชำสมัพนัธ์และตดิตอ่เชิญคณำจำรย์เพื่อเข้ำร่วมงำน 

 

ลอยกระทง 
จุดประสงค์ เป็นกิจกรรมที่จดัขึน้โดยคณะฯทกุปีเพื่อสืบสำนวฒันธรรมไทยและเสริมสร้ำงควำมสำมคัคีในหมู่

คณะ โดยทำงภำควิชำฯจะร่วมสง่นำงนพมำศและร่วมจดัขบวนแหภ่ำยในโรงพยำบำล 
สถำนที่ ภำยในโรงพยำบำลศิริรำช 
หน้ำที่  
- แพทย์ประจ ำบ้ำนเข้ำร่วมกิจกรรม ช่วยกำรออกแบบขบวนแหแ่ละจดัเตรียมอปุกรณ์ตำ่งๆ 
- “นำงนพมำศ” จะคดัเลอืกมำจำกแพทย์ประจ ำบ้ำน โดยอำจำรย์และเพื่อนแพทย์ประจ ำบ้ำนในภำควชิำฯจะ

เป็นผู้คดัเลอืกตำมควำมเหมำะสมในแตล่ะปี 
-  

กิจกรรมเตรียมควำมพร้อมแพทย์ประจ ำบ้ำนชัน้ปีที่ 1 
จุดประสงค์ เป็นกิจกรรมของภำควิชำฯที่จัดขึน้เพื่อเตรียมควำมพร้อมให้แพทย์ประจ ำบ้ำนชัน้ปีที่ 1 มีควำมรู้

ควำมเข้ำใจในระบบกำรท ำงำนของภำควิชำรังสวีิทยำก่อนเร่ิมปฏิบตัิงำน 
สถำนที่ ห้องบรรยำยพิณพำกย์พิทยำเภท ตกึ 72 ปี ชัน้ 1 ภำควชิำรังสวีิทยำ  
กิจกรรม มีกำรบรรยำย แนะน ำกำรปฏิบัติงำน สถำนที่ปฏิบัติงำน และอำจมีกิจกรรมเพื่อเสริมสร้ำง

ควำมสมัพนัธ์ระหวำ่งอำจำรย์ รุ่นพ่ี รุ่นน้อง ตำมควำมเหมำะสม 
หน้ำที่  
- แพทย์ประจ ำบ้ำนรุ่นพ่ีชว่ยแนะน ำกำรปรับตวั เลำ่ประสบกำรณ์ของชีวติแพทย์ประจ ำบ้ำนให้แก่แพทย์

ประจ ำบ้ำนรุ่นน้อง 
- แพทย์ประจ ำบ้ำนรุ่นพ่ีชว่ยสอนระบบกำรปฏิบตัิงำน 
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ตำรำงกิจกรรมเตรียมควำมพร้อมแพทย์ประจ ำบ้ำนชัน้ปีที่ 1 
 

วนัท่ี 1 
เวลำ หวัข้อบรรยำย 
8.00  น. –  8.30 น. ลงทะเบียน 
8.30 น. – 10.00 น. หวัหน้ำภำควิชำ ฯ เปิดปฐมนิเทศ  และแนะน ำอำจำรย์อำวโุสและให้โอวำท 

อำจำรย์แตล่ะฝ่ำยแนะน ำ 
หวัหน้ำสำขำวิชำรังสีรักษำ 
หวัหน้ำสำขำวิชำเวชศำสตร์นิวเคลียร์ 
หวัหน้ำสำขำวิชำรังสีวินิจฉัย 
แพทย์ประจ ำบ้ำนชัน้ปีที่ 1 แนะน ำตวั 

10.00 น. – 10.20 น. รับประทำนอำหำรวำ่ง 
10.20 น. – 11.00 น. ประธำนฝ่ำยกำรศกึษำภำควิชำ ฯ และ 

อำจำรย์แพทย์ผู้ดแูลแพทย์ประจ ำบ้ำน 
11.00 น. – 11.20 น. รองประธำนฝ่ำยพฒันำคณุภำพ 
11.20 น. – 11.40 น. ประธำนฝ่ำยป้องกนัอนัตรำยจำกรังสี 
11.40 น. – 12.00 น. ประธำนฝ่ำยวิจยั 
12.00 น. – 13.00 น. รับประทำนอำหำรกลำงวนั 
13.00 น. – 14.30 น. “Radiation protection in nuclear medicine & ward visit” 
14.30 น. – 14.45 น. รับประทำนอำหำรวำ่ง 
14.45 น. – 15.45 น. Introduction to Nuclear Medicine / แนะน ำกำรปฏิบตัิงำน  

 
วนัท่ี 2 
เวลำ หวัข้อบรรยำย 
 8.00 น. –  10.00 น. Introduction to Radiation therapy / แนะน ำกำรปฏิบตัิงำน 
10.00 น. – 10.20 น. รับประทำนอำหำรวำ่ง 
10.20 น. – 11.30 น. แนะน ำกำรปฏิบตัิงำน และ 

หลกัสตูร ป. บณัฑิต สำขำรังสีวินิจฉัย 
11.30 น - 12.00 น ประธำนฝ่ำยวิชำกำร 
12.00 น. – 13.00 น. รับประทำนอำหำรกลำงวนั 
13.00 น. – 14.30 น. ระบบ PACS และระบบรำยงำนผล 
14.30 น. – 14.45 น. รับประทำนอำหำรวำ่ง 
14.45 น. – 16.00 น. แนะน ำสถำนที ่
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เอกสำรแนบ 1 

ค ำประกำศสิทธิของผู้ป่วย 
 

เพื่อให้ควำมสมัพนัธ์ระหวำ่งผู้ประกอบวิชำชีพด้ำนสขุภำพกบัผู้ ป่วยตัง้อยูบ่นพืน้ฐำนของควำมเข้ำใจอนัดีและ
เป็นท่ีไว้วำงใจซึง่กนัและกนั แพทยสภำ สภำกำรพยำบำล สภำเภสชักรรม ทนัตแพทยสภำ คณะกรรมกำรควบคมุกำร
ประกอบโรคศิลปะ จึงได้ร่วมกนัออกประกำศรับรองสทิธิของผู้ ป่วยไว้ดงัตอ่ไปนี ้

 
1. ผู้ ป่วยทกุคนมีสทิธิพืน้ฐำนท่ีจะได้รับริกำรด้ำนสขุภำพ ตำมที่บญัญตัิไว้ในรัฐธรรมนญู 
2. ผู้ ป่วยมีสทิธิที่จะได้รับบริกำรจำกผู้ประกอบวิชำชีพด้ำนสขุภำพโดยไมม่ีกำรเลอืกปฏิบตัิ เนื่องจำกควำม

แตกตำ่งด้ำนฐำนะ เชือ้ชำติ สญัชำติ ศำสนำ สงัคม ลทัธิกำรเมือง เพศ อำย ุและลกัษณะของควำมเจ็บป่วย 
3. ผู้ ป่วยที่ขอรับบริกำรด้ำนสขุภำพมีสทิธิที่จะได้รับทรำบข้อมลูอยำ่งเพียงพอและเข้ำใจชดัเจนจำกผู้ประกอบ

วิชำชีพด้ำนสขุภำพเพื่อให้ผู้ ป่วยสำมำรถเลอืกตดัสนิใจในกำรยินยอมหรือไมย่ินยอมให้ผู้ประกอบวิชำชีพ
ด้ำนสขุภำพปฏิบตัิตอ่ตน เว้นแตเ่ป็นกำรช่วยเหลอืรีบดว่นหรือจ ำเป็น 

4. ผู้ ป่วยที่อยูใ่นภำวะเสีย่งตอ่อนัตรำยถงึชีวิต มีสทิธิที่จะได้รับกำรชว่ยเหลอืรีบดว่นจำกผู้ประกอบวิชำชีพด้ำน
สขุภำพโดยทนัทีตำมควำมจ ำเป็นแก่กรณี โดยไมค่ ำนงึวำ่ผู้ ป่วยจะร้องขอควำมช่วยเหลอืหรือไม่ 

5. ผู้ ป่วยมีสทิธิที่จะได้รับทรำบ ช่ือ สกลุ และ ประเภทของผู้ประกอบวิชำชีพด้ำนสขุภำพท่ีเป็นผู้ให้บริกำรแก่
ตน 

6. ผู้ ป่วยมีสทิธิที่จะขอควำมเห็นจำกผู้ประกอบวิชำชีพด้ำนสขุภำพอืน่ท่ีมิได้เป็นผู้ให้บริกำรแก่ตนและมีสทิธิใน
กำรขอเปลีย่นผู้ให้บริกำร และ สถำนบริกำรได้ 

7. ผู้ ป่วยมีสทิธิที่จะได้รับกำรปกปิดข้อมลูเก่ียวกบัตนเอง จำกผู้ประกอบวิชำชีพด้ำนสขุภำพโดยเคร่งครัดเว้น
แตจ่ะได้รับควำมยินยอมจำกผู้ ป่วยหรือกำรปฏิบตัิหน้ำที่ตำมกฎหมำย 

8. ผู้ ป่วยมีสทิธิที่จะได้รับทรำบข้อมลูอยำ่งครบถ้วน ในกำรตดัสนิใจเข้ำร่วมหรือถอนตวัจำกกำรเป็นผู้ถกู
ทดลองในกำรท ำวิจยัของผู้ประกอบกำรวชิำชีพด้ำนสขุภำพ 

9. ผู้ ป่วยมีสทิธิที่จะได้รับทรำบข้อมลูเก่ียวกบักำรรักษำพยำบำลเฉพำะของตนที่ปรำกฏในเวชระเบยีนเมื่อร้อง
ขอทัง้นีข้้อมลูดงักลำ่วต้องไมเ่ป็นกำรละเมดิสทิธิสว่นตวัของบคุคลอื่น 

10. บิดำ มำรดำ หรือผู้แทนโดยชอบธรรม อำจใช้สทิธิแทนผู้ ป่วยทีเ่ป็นเด็กอำยยุงัไมเ่กินสบิแปดปีบริบรูณ์ ผู้
บกพร่องทำงกำยหรือจิตซึง่ไมส่ำมำรถใช้สทิธิด้วยตนเองได้ 
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เอกสำรแนบ 2 

เกณฑ์มำตรฐำนผู้ประกอบวิชำชีพเวชกรรมของแพทยสภำ 
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เอกสำรแนบ 3 

ข้อบังคับว่ำด้วยจรรยำบรรณบุคลำกรและนักศึกษำมหำวิทยำลัยมหดิล 
และกำรด ำเนินกำรทำงจริยบรรณ 
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เอกสำรแนบ 4 

ระเบียบคณะฯว่ำด้วยวินัยและบทก ำหนดลงโทษทำงวินัยแก่แพทย์ผู้ฝึกอบรม 
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เอกสำรแนบ 5 

ประกำศคณะฯเร่ืองเคร่ืองแบบแพทย์ประจ ำบ้ำน 
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เอกสำรแนบ 6 

เนือ้หำและผลลัพธ์ของกำรฝึกอบรม 
 

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 intra-

articular 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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เอกสำรแนบ 7 

เกณฑ์กำรตรวจและรักษำขัน้ต ่ำที่แพทย์ประจ ำบ้ำนต้องมีประสบกำรณ์ 
 

กำรตรวจวินจิฉยัทำงเวชศำสตร์นิวเคลยีร์ 

 จ ำนวนผู้ ป่วย (รำยตอ่
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 

 

กำรรักษำโรคทำงเวชศำสตร์นวิเคลยีร์ 

 จ ำนวนผู้ ป่วย (รำยตอ่ปี) 

กำรรักษำ hyperthyroid ด้วย I-131 200 
กำรรักษำมะเร็งไทรอยด์ด้วย I-131 100 
กำรรักษำด้วยสำรกมัมนัตรังสชีนดิอื่นๆ 1 
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เอกสำรแนบ 8 

รำยละเอียดเกี่ยวกับกำรท ำวิจัย 
 

ขอบเขตควำมรับผิดชอบ 
ควำมสำมำรถในกำรท ำวิจยัด้วยตนเองเป็นสมรรถนะหนึง่ที่แพทย์ประจ ำบ้ำนเวชศำสตร์นิวเคลยีร์ต้องบรรลตุำม

หลกัสตูรฯ ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2560 และผลงำนวิจยัฉบบัสมบรูณ์เป็นองค์ประกอบหนึง่ของกำรประเมินคณุสมบตัิผู้ที่จะ
ได้รับวุฒิบตัรฯเมื่อสิน้สดุกำรฝึกอบรม ดงันัน้สถำบนัฝึกอบรมต้องรับผิดชอบกำรเตรียมควำมพร้อมให้กบัแพทย์ประจ ำ
บ้ำน ตัง้แต่กำรเตรียมโครงร่ำงกำรวิจัย จนสิน้สุดกำรท ำงำนวิจัยและจัดท ำรำยงำนวิจัยฉบับสมบูรณ์เพื่อน ำส่ง
คณะอนกุรรมกำรฝึกอบรมและสอบควำมรู้ควำมช ำนำญในกำรประกอบวิชำชีพเวชกรรม สำขำเวชศำสตร์นิวเคลยีร์  

ทัง้นีส้ถำบนัฝึกอบรมต้องรำยงำนช่ืองำนวิจัย อำจำรย์ที่ปรึกษำ กำรน ำเสนอโครงร่ำงวิจัยและควำมคืบหน้ำ
งำนวิจยั ตำมกรอบเวลำที่ก ำหนดไปยงัคณะอนกุรรมกำรฝึกอบรมและสอบควำมรู้ควำมช ำนำญในกำรประกอบวชิำชีพเวช
กรรม สำขำเวชศำสตร์นิวเคลยีร์เพื่อให้มีกำรก ำกบัดแูลอยำ่งทัว่ถึง 
 
คุณลักษณะของงำนวิจัย 

1. เป็นผลงำนที่ริเร่ิมใหม่ หรือเป็นงำนวิจัยที่ใช้แนวคิดที่มีกำรศึกษำมำก่อนทัง้ในและต่ำงประเทศ แต่น ำมำ
ดดัแปลงหรือท ำซ ำ้ในบริบทของสถำบนั 

2. แพทย์ประจ ำบ้ำน อำจำรย์ที่ปรึกษำและผู้ด ำเนินงำนวิจยัทกุคน ควรผ่ำนกำรอบรมด้ำนจริยธรรมกำรวิจยัในคน 
และ good clinical practice (GCP) 

3. งำนวิจยัทกุเร่ืองต้องได้รับกำรอนมุตัิจำกคณะกรรมกำรจริยธรรมกำรวิจยัฯตำมเกณฑ์ของสถำบนั 
4. งำนวิจยัทกุเร่ือง ควรด ำเนินภำยใต้ข้อก ำหนดของ GCP หรือระเบียบวิจยัที่ถกูต้องและเหมำะสมกบัค ำถำมวิจยั 
5. ควรใช้ภำษำองักฤษในกำรน ำเสนอผลงำนวิจยัฉบบัสมบรูณ์โดยเฉพำะในบทคดัยอ่ 

 
กรอบกำรด ำเนินงำนวิจัยในเวลำ 3 ปี (36 เดือนของกำรฝึกอบรม) 
         เดือนที่  กิจกรรม 

6   จดัเตรียมค ำถำมวิจยัและติดตอ่อำจำรย์ที่ปรึกษำ 
9   จดัท ำโครงร่ำงงำนวิจยั 
11   สอบโครงร่ำงงำนวิจยั 
13  ขออนุมัติจำกคณะกรรมกำรจริยธรรมกำรวิจัย , ขอทุนสนับสนุนงำนวิจัยจำกแหล่งทุนทัง้

ภำยในและนอกสถำบนั (ถ้ำต้องกำร) 
15          เร่ิมเก็บข้อมลู 
21   รำยงำนควำมคืบหน้ำงำนวิจยั ภำยใต้กำรดแูลของอำจำรย์ที่ปรึกษำ 
30   วิเครำะห์ข้อมลูและสรุปผลงำนวิจยั 
31   จดัท ำรำยงำนวิจยัฉบบัร่ำงให้อำจำรย์ที่ปรึกษำปรับแก้ไข 
32  สง่รำยงำนวิจยัฉบบัสมบรูณ์ต่ออนกุรรมกำรสอบฯเพื่อประเมินผลส ำหรับประกอบคณุสมบตัิ

กำรเข้ำสอบเพื่อวฒุิบตัรฯ 
หมำยเหต:ุ ก ำหนดเวลำดงักลำ่วอำจเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสมและตำมควำมเห็นของคณะอนกุรรมกำรสอบฯ 
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เอกสำรแนบ 9 

รำยละเอียดกำรจัดกำรเรียนรู้และปฏบัิตงิำน 
ในสำขำรังสีรักษำและมะเร็งวิทยำและสำขำวชิำรังสีวินิจฉัย 

 
ตำรำงกิจกรรมของสำขำวิชำรังสีวินิจฉัย 

 
วัน/เวลำ 8.00 – 9.00 9.00 – 12.00 12.00 – 13.00 13.00 – 16.00 
จันทร์ Journal Club  

ตกึ 72 ปี ชัน้ 1 ห้องประชมุพิณ
พำทย์พิทยำเภท 
Grand Journal* (4th week) 
อำคำรศนูย์โรคหวัใจ ชัน้ 13 

  GI conference  
(Med, Surgery, Diagnosis)  
ห้องประชมุพิณพำทย์พิทยำเภท 

อังคำร Conference 
ตกึ 72 ปี ชัน้ 1  
ห้องประชมุพิณพำทย์พิทยำเภท 

Neuroscience conference 
ตกึ 72 ปี ชัน้ 1  
ห้องประชมุพิณพำทย์พิทยำเภท 

Research forum 
ห้องประชุมพิณพำทย์พิทยำ
เภท 

Neuro conference  
(Surgery & Diagnosis) 
ตกึสยำมินทร์ ชัน้ 12  
(หน่วย neurosurgery) 

พุธ NM lecture (R1) 
อำคำรศนูย์โรคหวัใจฯ ชัน้ 13 
ห้องประชมุร่มไทร สวุรรณิก 

 Conference 
ตกึ 72 ปี ชัน้ 1 
ห้องประชุมพิณพำทย์พิทยำ
เภท 

Bone-Patho conference 
ตกึอดลุยเดชวิกรม ชัน้ 8  
(เวลำ 15.00 - 16.00 น.) 
Lecture: Basic sciences (R1)** 
(เวลำ 15.00-17.00 น.) 

พฤหสับดี Conference 
ตกึ 72 ปี ชัน้ 1  
ห้องประชมุพิณพำทย์พิทยำเภท 

  Seminar* 
อำคำรศนูย์โรคหวัใจฯ ชัน้ 13 
หรือ ห้องประชมุพิณพำทย์
พิทยำเภท (เวลำ 14.30 – 16.00 
น.) 

ศุกร์ Interdepartmental 
conference** 
ตกึอษัฎำงค์ ชัน้ 4 
ห้องประชมุวีกิจ วีรำนวุตัิ 

Chest-med conference 
ตกึอษัฎำงค์ ชัน้ 2 

Sport conference  
ห้องอำ่นฟิล์ม 72 ปี ชัน้ 2 

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

 
หมำยเหต:ุ  
R1 – แพทย์ประจ ำบ้ำนชัน้ปีที่ 1  
* กิจกรรมร่วมภำควิชำรังสีวิทยำ   
** กิจกรรมร่วมโรงพยำบำลหรือสหภำควิชำ 
*** กิจกรรมร่วมสหสถำบนั 
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รำยละเอียดกำรเรียนรู้และกำรปฏิบัตงิำนในสำขำวิชำรังสีวินิจฉัย 
 

Neuroimaging 
 
สถำนที่    ห้องอำ่นฟิล์ม อำคำรเฉลมิพระเกียรติชัน้ 1 และ ตกึ 72 ปี ชัน้ 2  
ระยะเวลำในกำรฝึกอบรม  4 สปัดำห์ 
ผลลัพธ์  

- สำมำรถแปลผลกำรตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สมองและให้กำรวินิจฉยัโรคที่มีควำมส ำคญัและพบบอ่ยได้อย่ำง
ถกูต้องด้วยตนเอง 

- สำมำรถแปลผลกำรตรวจคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ำสมองและให้กำรวินิจฉยัโรคที่มีควำมส ำคญัและพบบ่อยได้อย่ำง
ถกูต้องภำยใต้ค ำแนะน ำของอำจำรย์ 

วิธีกำรฝึกอบรม   
- เร่ิมปฏิบตัิงำนเวลำ 8.00 น. ในวนัท่ีมีเรียนหรือกิจกรรมทำงวิชำกำรของสำขำฯ ให้เร่ิมปฏิบตัิงำนเวลำ 9.00 น. 
- แพทย์ประจ ำบ้ำนเวชศำสตร์นิวเคลียร์จะขึน้ปฏิบตัิงำนดแูลรับผิดชอบผู้ ป่วยที่ตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สมอง

เป็นเวลำ 2 สปัดำห์และผู้ ป่วยที่ตรวจคลืน่แมเ่หลก็ไฟฟำ้สมองเป็นเวลำ 2 สปัดำห์  
- แพทย์ประจ ำบ้ำนเวชศำสตร์นิวเคลียร์จะรับผิดชอบผู้ ป่วย โดยแบ่งเคสกับแพทย์ประจ ำบ้ำนรังสีวิทยำที่

ปฏิบตัิงำนอยูใ่น rotation เดียวกนั 
- รีวิวผลกำรตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สมองและคลืน่แมเ่หลก็ไฟฟำ้สมองร่วมกบัอำจำรย์ประจ ำวนั 
- เข้ำร่วมกิจกรรมทำงวิชำกำรของหนว่ยและท่ีหนว่ยจดัขึน้ร่วมกบัแผนกหรือภำควิชำอื่นๆ 

วิธีกำรประเมินผล 
- กำรประเมินด้ำนทฤษฎีในกำรสอบปลำยปี 

 

Abdominal imaging 
 
สถำนที่    ห้องอำ่นฟิล์มศนูย์ภำพรังสวีินิจฉยั ตกึผู้ ป่วยนอก ชัน้พืน้ดิน 
ระยะเวลำในกำรฝึกอบรม  8 สปัดำห์ 
ผลลัพธ์  

- สำมำรถแปลผลกำรตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ช่องท้องและให้กำรวินิจฉยัโรคที่มีควำมส ำคญัและพบบ่อยได้
อยำ่งถกูต้องด้วยตนเอง 

- สำมำรถแปลผลกำรตรวจคลืน่แมเ่หลก็ไฟฟำ้ช่องท้องและให้กำรวินิจฉยัโรคที่มีควำมส ำคญัและพบบ่อยได้อย่ำง
ถกูต้องภำยใต้ค ำแนะน ำของอำจำรย์ 

วิธีกำรฝึกอบรม   
- เร่ิมปฏิบตัิงำนเวลำ 8.00 น. ในวนัท่ีมีเรียนหรือกิจกรรมทำงวิชำกำรของสำขำฯ ให้เร่ิมปฏิบตัิงำนเวลำ 9.00 น. 
- แพทย์ประจ ำบ้ำนเวชศำสตร์นิวเคลียร์จะขึน้ปฏิบตัิงำนดูแลรับผิดชอบผู้ ป่วยที่ตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ช่อง

ท้องเป็นเวลำ 6 สปัดำห์และผู้ ป่วยที่ตรวจคลืน่แมเ่หลก็ไฟฟำ้ช่องท้องเป็นเวลำ 2 สปัดำห์ 
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- แพทย์ประจ ำบ้ำนเวชศำสตร์นิวเคลียร์จะรับผิดชอบผู้ ป่วย โดยแบ่งเคสกับแพทย์ประจ ำบ้ำนรัง สีวิทยำที่
ปฏิบตัิงำนอยูใ่น rotation เดียวกนั 

- รีวิวผลกำรตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์และคลืน่แมเ่หลก็ไฟฟำ้ช่องท้องร่วมกบัอำจำรย์ประจ ำวนั 

- เข้ำร่วมกิจกรรมทำงวิชำกำรของหนว่ยและท่ีหนว่ยจดัขึน้ร่วมกบัแผนกหรือภำควิชำอื่นๆ 
วิธีกำรประเมินผล 

- กำรประเมินด้ำนทฤษฎีในกำรสอบปลำยปี 

 

Thoracic imaging 
 
สถำนที่    ห้องอำ่นฟิล์มศนูย์ภำพรังสวีินิจฉยั ตกึผู้ ป่วยนอก ชัน้พืน้ดิน 
ระยะเวลำในกำรฝึกอบรม  4 สปัดำห์ 
ผลลัพธ์  

- สำมำรถแปลผลกำรตรวจ plain radiograph ของช่องอกและให้กำรวินิจฉยัโรคที่มีควำมส ำคญัและพบบ่อยได้
อยำ่งถกูต้องภำยใต้ค ำแนะน ำของอำจำรย์ 

- สำมำรถแปลผลกำรตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ช่องอกและให้กำรวินิจฉัยโรคที่มีควำมส ำคญัและพบบ่อยได้
อยำ่งถกูต้องภำยใต้ค ำแนะน ำของอำจำรย์ 

วิธีกำรฝึกอบรม   
- เร่ิมปฏิบตัิงำนเวลำ 8.00 น. ในวนัท่ีมีเรียนหรือกิจกรรมทำงวิชำกำรของสำขำฯ ให้เร่ิมปฏิบตัิงำนเวลำ 9.00 น. 
- แพทย์ประจ ำบ้ำนเวชศำสตร์นิวเคลียร์ปฏิบตัิงำนดแูลรับผิดชอบผู้ ป่วยที่ตรวจ plain radiograph และเอกซเรย์

คอมพิวเตอร์ช่องอกเป็นเวลำ 4 สปัดำห์ 
- แพทย์ประจ ำบ้ำนเวชศำสตร์นิวเคลียร์จะรับผิดชอบผู้ ป่วย โดยแบ่งเคสกับแพทย์ประจ ำบ้ำนรังสีวิทยำที่

ปฏิบตัิงำนอยูใ่น rotation เดียวกนั 
- รีวิวผลกำรตรวจ plain radiograph และเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ช่องอกร่วมกบัอำจำรย์ประจ ำวนั 
- เข้ำร่วมกิจกรรมทำงวิชำกำรของหนว่ยและท่ีหนว่ยจัดขึน้ร่วมกบัแผนกหรือภำควิชำอื่นๆ 

วิธีกำรประเมินผล 
- กำรประเมินด้ำนทฤษฎีในกำรสอบปลำยปี 

 
Musculoskeletal imaging 
 
สถำนที่    ห้องอำ่นฟิล์มศนูย์ภำพรังสวีินิจฉยั ตกึผู้ ป่วยนอก ชัน้พืน้ดิน 
ระยะเวลำในกำรฝึกอบรม  2 สปัดำห์ 
ผลลัพธ์  

- สำมำรถแปลผลกำรตรวจ plain radiograph กระดกูและให้กำรวินิจฉยัโรคที่มีควำมส ำคญัและพบบ่อยได้อยำ่ง
ถกูต้องภำยใต้ค ำแนะน ำของอำจำรย์ 

วิธีกำรฝึกอบรม   
- เร่ิมปฏิบตัิงำนเวลำ 8.00 น. ในวนัท่ีมีเรียนหรือกิจกรรมทำงวิชำกำรของสำขำให้เร่ิมปฏิบตัิงำนเวลำ 9.00 น. 
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- แพทย์ประจ ำบ้ำนเวชศำสตร์นิวเคลียร์ปฏิบตัิงำนดูแลรับผิดชอบผู้ ป่วยที่ตรวจ plain radiograph กระดูกเป็น
เวลำ 2 สปัดำห์ 

- แพทย์ประจ ำบ้ำนเวชศำสตร์นิวเคลียร์จะรับผิดชอบผู้ ป่วย โดยแบ่งเคสกับแพทย์ประจ ำบ้ำนรังสีวิทยำที่
ปฏิบตัิงำนอยูใ่น rotation เดียวกนั 

- รีวิวผลกำรตรวจ plain radiograph กระดกูร่วมกบัอำจำรย์ประจ ำวนั 

- เข้ำร่วมกิจกรรมทำงวิชำกำรของหนว่ยและท่ีหนว่ยจดัขึน้ร่วมกบัแผนกหรือภำควิชำอื่นๆ 
วิธีกำรประเมินผล 

- กำรประเมินด้ำนทฤษฎีในกำรสอบปลำยปี 
 
KUB imaging 
 
สถำนที่    ห้องอำ่นฟิล์ม ตกึ 72 ปีชัน้ 2 
ระยะเวลำในกำรฝึกอบรม  2 สปัดำห์ 
ผลลัพธ์  

- สำมำรถแปลผลกำรตรวจ plain radiograph ของ KUB และให้กำรวินิจฉัยโรคที่มีควำมส ำคญัและพบบ่อยได้
อยำ่งถกูต้องภำยใต้ค ำแนะน ำของอำจำรย์ 

- สำมำรถแปลผลกำรตรวจ IVP และให้กำรวินิจฉัยโรคที่มีควำมส ำคัญและพบบ่อยได้อย่ำงถูกต้องภำยใต้
ค ำแนะน ำของอำจำรย์ 

วิธีกำรฝึกอบรม   
- เร่ิมปฏิบตัิงำนเวลำ 8.00 น. ในวนัท่ีมีเรียนหรือกิจกรรมทำงวิชำกำรของสำขำให้เร่ิมปฏิบตัิงำนเวลำ 9.00 น. 
- แพทย์ประจ ำบ้ำนเวชศำสตร์นิวเคลียร์ปฏิบตัิงำนดแูลรับผิดชอบผู้ ป่วยที่ตรวจ plain radiograph KUB และ IVP 

เป็นเวลำ 2 สปัดำห์ 

- แพทย์ประจ ำบ้ำนเวชศำสตร์นิวเคลียร์จะรับผิดชอบผู้ ป่วย โดยแบ่งเคสกับแพทย์ประจ ำบ้ำนรังสีวิทยำที่
ปฏิบตัิงำนอยูใ่น rotation เดียวกนั 

- รีวิวผลกำรตรวจ plain radiograph KUB และ IVP ร่วมกบัอำจำรย์ประจ ำวนั 

- เข้ำร่วมกิจกรรมทำงวิชำกำรของหนว่ยและท่ีหนว่ยจดัขึน้ร่วมกบัแผนกหรือภำควิชำอื่นๆ 
วิธีกำรประเมินผล 

- กำรประเมินด้ำนทฤษฎีในกำรสอบปลำยปี 
 
Ultrasound 
 
สถำนที่    ห้องตรวจ ultrasound ศนูย์ภำพรังสวีินิจฉยั ตกึผู้ ป่วยนอก ชัน้พืน้ดิน 
ระยะเวลำในกำรฝึกอบรม  4 สปัดำห์ 
ผลลัพธ์  

- สำมำรถแปลผลกำรตรวจ ultrasound ของช่องท้อง และให้กำรวินิจฉยัโรคที่มีควำมส ำคญัและพบบ่อยได้อยำ่ง
ถกูต้องภำยใต้ค ำแนะน ำของอำจำรย์ 
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- สำมำรถแปลผลกำรตรวจ ultrasound กรณีผู้ ป่วยฉกุเฉินได้อยำ่งถกูต้องภำยใต้กำรดแูลของอำจำรย์ 
วิธีกำรฝึกอบรม   

- เร่ิมปฏิบตัิงำนเวลำ 8.00 น. ในวนัท่ีมีเรียนหรือกิจกรรมทำงวิชำกำรของสำขำให้เร่ิมปฏิบตัิงำนเวลำ 9.00 น. 
- แพทย์ประจ ำบ้ำนเวชศำสตร์นิวเคลยีร์ปฏิบตัิงำนดแูลรับผิดชอบผู้ ป่วยที่ตรวจ ultrasound เป็นเวลำ 4 สปัดำห์ 
- แพทย์ประจ ำบ้ำนเวชศำสตร์นิวเคลียร์จะรับผิดชอบผู้ ป่วย โดยแบ่งเคสกับแพทย์ประจ ำบ้ ำนรังสีวิทยำที่

ปฏิบตัิงำนอยูใ่น rotation เดียวกนั 
- รีวิวผลกำรตรวจ ultrasound ร่วมกบัอำจำรย์ประจ ำวนั 
- เข้ำร่วมกิจกรรมทำงวิชำกำรของหนว่ยและท่ีหนว่ยจดัขึน้ร่วมกบัแผนกหรือภำควิชำอื่นๆ 

วิธีกำรประเมินผล 
- กำรประเมินด้ำนทฤษฎีในกำรสอบปลำยปี 
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ตำรำงกิจกรรมของสำขำวิชำรังสีรักษำและมะเร็งวิทยำ 
 

วัน/เวลำ 7.00 - 8.00 8.00 - 9.00 9.00 - 12.00 13.00 – 16.00 
จันทร์ Ward round Journal club 

ตกึรังสีรำชนครินทร์ 
ชัน้ 2 ห้องประชมุโรจน์ฯ 

ปฏิบตัิงำนในสำขำฯ ปฏิบตัิงำนในสำขำฯ 

อังคำร Ward round Peer review 
ตกึรังสีรำชนครินทร์ 
ชัน้ 2 ห้องประชมุโรจน์ฯ 

ปฏิบตัิงำนในสำขำฯ ปฏิบตัิงำนในสำขำฯ 

พุธ Ward round 1)  NM lecture (R1) 
อำคำรศนูย์โรคหวัใจฯ ชัน้ 13 
ห้องประชมุร่มไทร สวุรรณิก 
2)  IMRT conference 
ตกึรังสีรำชนครินทร์ ชัน้ 2  
ห้องประชมุโรจน์ฯ 

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

พฤหสั Ward round 1)  Grand round 
หอผู้ ป่วย 72 ปีชัน้ 6/ ชัน้ 9 
2)  Lecture 
ตกึรังสีรำชนครินทร์ ชัน้ 2 ห้องประชมุ
โรจน์ฯ หรือตกึ 72 ปี ชัน้ 1 ห้องประชมุ
พิณพำทย์พิทยำเภท 

ปฏิบตัิงำนในสำขำฯ ปฏิบตัิงำนในสำขำฯ 
Seminar* 
อำคำรศนูย์โรคหวัใจฯ ชัน้ 13 หรือ  
ห้องประชมุพิณพำทย์พิทยำเภท  
(เวลำ 14.30 – 16.00 น.) 

ศุกร์ Ward round 1)  Interdepartmental conference** 
ตกึอษัฎำงค์ ชัน้ 4 
ห้องประชมุวีกิจ วีรำนวุตัิ 
2)  Lecture 
ตกึรังสีรำชนครินทร์ ชัน้ 2 ห้องประชมุ
โรจน์ฯ หรือตกึ 72 ปี ชัน้ 1 ห้องประชมุ
พิณพำทย์พิทยำเภท 

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

หมำยเหต:ุ  
R1 – แพทย์ประจ ำบ้ำนชัน้ปีที่ 1  
* กิจกรรมร่วมภำควิชำรังสีวิทยำ   
** กิจกรรมร่วมโรงพยำบำลหรือสหภำควิชำ 
*** กิจกรรมร่วมสหสถำบนั 
Ward round ที่หอผู้ ป่วย 72 ปี ชัน้ 6 ตะวนัออก/ ชัน้ 9 ตะวนัตก 
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รำยละเอียดกำรเรียนรู้และกำรปฏิบัตงิำนในสำขำวิชำรังสีรักษำและมะเร็งวิทยำ 
 
สถำนที่  หนว่ยตรวจผู้ ป่วยนอก ตกึ 72 ปีชัน้ 1 

หอผู้ ป่วยตกึ 72 ปีชัน้ 6 ตะวนัออก และชัน้ 9 ตะวนัตก 
ห้องใสแ่ร่ ตกึ 72 ปีชัน้ 6 ตะวนัตก 

ระยะเวลำ 8  สปัดำห์ 
ผลลัพธ์   

- อธิบำยหลกักำรเบือ้งต้นและคณุสมบตัิของเคร่ืองมือทำงรังสีรักษำชนิดต่ำงๆ โดยมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรให้
ค ำแนะน ำในกำรเลอืกใช้เคร่ืองมือได้อยำ่งถกูต้อง 

- บอกข้อบง่ชีใ้นกำรให้รังสรัีกษำและหลกักำรเบือ้งต้นของกำรรักษำมะเร็งชนิดตำ่งๆที่พบบอ่ยได้อยำ่งถกูต้อง 
- อธิบำยเร่ืองของ radiation effect ตอ่เนือ้เยื่อปกติและเนื่อเยื่อมะเร็ง สำมำรถให้ค ำแนะน ำเบือ้งต้นในกำรปอ้งกนั

และดแูลรักษำผลข้ำงเคียงที่เกิดจำกกำรรังสรัีกษำให้กบัผู้ ป่วยและญำติได้อยำ่งถกูต้อง 
วิธีกำรฝึกอบรม 

- เร่ิมปฏิบัติงำนเวลำ 7.00 น. ร่วมกับแพทย์ประจ ำบ้ำนรังสีรักษำที่ ward โดยต้องรับดูแลผู้ ป่วยตำมที่ได้รับ
มอบหมำย และท ำกำรแบ่งรับผู้ ป่วยใหม่กบัแพทย์ประจ ำบ้ำนรังสีรักษำและรังสีวินิจฉยัที่อยู่ rotation เดียวกนั 
ภำยใต้กำรดแูลของอำจำรย์ประจ ำเดือน 

- เข้ำร่วมกิจกรรมวิชำกำรของสำขำรังสรัีกษำ ดงัตำรำง 
วิธีกำรประเมินผล 

- กำรประเมินด้ำนทฤษฎีในกำรสอบปลำยปี 
- กำรประเมินกำรปฏิบตัิงำน 
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เอกสำรแนบ 10 

รำยละเอียดวิชำเลือกเสรี (elective) ในคณะฯ 
 

แพทย์ประจ ำบ้ำนชัน้ปีที่ 2 สำมำรถเลือกปฏิบตัิงำนในสำขำวิชำต่ำงๆของภำควิชำอำยุรศำสตร์หรือกุมำรเวช
ศำสตร์ ระยะเวลำกำรปฏิบตัิงำนในแตล่ะสำขำวิชำคือ 1-2 สปัดำห์ และเมื่อรวมกำรปฏิบตัิงำนทกุสำขำวิชำจะต้องไม่เกิน 
2 เดือนตำมข้อก ำหนดของหลกัสตูรฯ 

รำยละเอียดกำรปฏิบตัิงำนในแต่ละสำขำวิชำ เช่น ตำรำงปฏิบตัิงำน กำรเข้ำร่วมกิจกรรมทำงวิชำกำร หน้ำที่ 
ควำมรับผิดชอบของแพทย์ประจ ำบ้ำนท่ีมำ elective ให้แตล่ะสำขำวิชำมอบหมำยตำมที่เห็นสมควร  

กำรปฏิบัติงำนของแพทย์ประจ ำบ้ำนจะได้รับกำรประเมินจำกอำจำรย์ผู้ รับผิดชอบดูแลแพทย์ประจ ำบ้ำน 
elective ในแตล่ะสำขำวิชำ โดยกำรใช้แบบประเมินจำกทำงสำขำวิชำเวชศำสตร์นิวเคลยีร์ (เอกสำรแนบ 11)  

ทัง้นี ้สำขำวิชำที่แพทย์ประจ ำบ้ำนสำมำรถเลอืกปฏิบตัิงำนและวตัถปุระสงค์กำรเรียนรู้ มีดงัตอ่ไปนี ้ 
 

ภำควิชำอำยุรศำสตร์ 
 

1. สำขำวชิำต่อมไร้ท่อและเมตำบอลิสม (Endocrinology and metabolism)  
ระยะเวลำ  1-2 สปัดำห์ 
วตัถปุระสงค์ ต้องกำรให้แพทย์ประจ ำบ้ำนมคีวำมรู้เพิ่มเติมเก่ียวกบั 

- ควำมผิดปกติของตอ่มไทรอยด์และเนือ้งอกในกลุม่ neuroendocrine รวมถึงแนวทำงกำรวนิิจฉยั รักษำ 
และกำรตรวจติดตำม 

- แนวทำงกำรรักษำภำวะแคลเซียมต ่ำ โดยเฉพำะที่มีสำเหตุมำจำกพำรำไทรอยด์ฮอร์โมนต ่ำหลงักำร
ผำ่ตดัตอ่มไทรอยด์ และภำวะ electrolyte imbalance ที่เกิดในขณะไทรอยด์ฮอร์โมนต ่ำ 

- หลกักำรสง่และกำรแปลผลกำรตรวจที่เก่ียวข้องกบัโรคของตอ่มไทรอยด์ เช่น TSH receptor antibody, 
thyroglobulin antibody เป็นต้น และเนือ้งอกในกลุ่ม neuroendocrine เช่น urine catecholamines 
และ metanephrines เป็นต้น 

- กำรน ำผลกำรตรวจทำงเวชศำสตร์นิวเคลียร์ไปใช้ในกำรรักษำผู้ ป่วย เช่น ผลกำรตรวจ thyroid scan, 
thyroid uptake, perchlorate discharge test เป็นต้น 

- แนวทำงกำรรักษำและตรวจติดตำมภำวะ osteopenia และ osteoporosis 
 

2. สำขำวชิำหทัยวทิยำ (Cardiology)  
ระยะเวลำ   1 สปัดำห์ 
วตัถปุระสงค์  ต้องกำรให้แพทย์ประจ ำบ้ำนมคีวำมรู้เพิ่มเติมเก่ียวกบั 

- หลกักำรรักษำ coronary artery disease  
- หลกักำรแปลผลกำรตรวจที่เก่ียวข้องกบักำรท ำงำนของหวัใจ ได้แก่ คลืน่ไฟฟำ้หวัใจ, 

echocardiogram, exercise stress test และ cardiac MRI 
- กำรน ำผลกำรตรวจทำงเวชศำสตร์นิวเคลยีร์ โดยเฉพำะอยำ่งยิ่ง myocardial perfusion imaging ไป

ใช้ในกำรรักษำผู้ ป่วย  
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3. สำขำวชิำวกักะวทิยำ (Nephrology) 

ระยะเวลำ   1 สปัดำห์ 
วตัถปุระสงค์   ต้องกำรให้แพทย์ประจ ำบ้ำนมคีวำมรู้เพิ่มเติมเก่ียวกบั 

- หลกักำรดแูลรักษำผู้ ป่วยโรคไตเรือ้รัง (chronic kidney disease)  
- หลกักำรดแูลรักษำปลกูถ่ำยไต (kidney transplantation) รวมถึงกำรเลอืกผู้ที่บริจำคไตและภำวะแทรก 

ซ้อนหลงักำรผำ่ตดั เช่น graft rejection, cyclosporine toxicity, vasomotor nephropathy เป็นต้น 
- กำรน ำผลกำรตรวจทำงเวชศำสตร์นิวเคลียร์ไปใช้ในกำรรักษำผู้ ป่วย เช่น ผลกำรตรวจ renal scan ใน

ผู้ ป่วย kidney transplantation และ renal scan ในผู้ที่จะบริจำคไต เป็นต้น  
 

4. สำขำวชิำโรคระบบทำงเดนิอำหำร (Gastroenterology) 
ระยะเวลำ  1 สปัดำห์ 
วตัถปุระสงค์  ต้องกำรให้แพทย์ประจ ำบ้ำนมคีวำมรู้เพิ่มเติมเก่ียวกบั 

- ควำมผิดปกติและแนวทำงกำรรักษำโรคของระบบทำงเดินอำหำรที่เก่ียวข้องกับกำรตรวจทำงเวช
ศำสตร์นิวเคลยีร์ เช่น ภำวะเลอืดออกในทำงเดินอำหำร และ gastroparesis เป็นต้น  

- หลกักำรแปลผลกำรตรวจที่ควรรู้เก่ียวกับระบบทำงเดินอำหำร เช่น ผลกำรส่องกล้องระบบทำงเดิน
อำหำร เป็นต้น  

- กำรน ำผลกำรตรวจทำงเวชศำสตร์นิวเคลียร์ไปใช้ในกำรรักษำผู้ ป่วย เช่น ผลกำรตรวจ RBC scan ใน
ภำวะเลือดออกในทำงเดินอำหำร และผลกำรตรวจ gastric emptying ในภำวะ gastroparesis เป็น
ต้น 
 

5. สำขำวิชำเคมีบ ำบัด (Oncology) 
ระยะเวลำ  1 สปัดำห์ 
วตัถปุระสงค์  ต้องกำรให้แพทย์ประจ ำบ้ำนมีควำมรู้เพิ่มเติมเก่ียวกบั 

- แนวทำงกำรสง่ตรวจเพื่อแบง่ระยะโรค (staging) ติดตำมผลกำรรักษำ (evaluate treatment response) 
และในภำวะที่สงสยักำรกลบัเป็นซ ำ้ (recurrence / re-staging) ส ำหรับโรคมะเร็งที่พบบ่อยและกำร
ตรวจทำงเวชศำสตร์นิวเคลยีร์มีสว่นเก่ียวข้อง เช่น มะเร็งเต้ำนม, มะเร็งปอด, มะเร็งตบั เป็นต้น 

- กำรน ำผลกำรตรวจทำงเวชศำสตร์นิวเคลียร์ไปใช้ในกำรรักษำผู้ ป่วย เช่น ผลกำรตรวจ bone scan, 
PET/CT scan, gated blood pool study เป็นต้น 
 

6. สำขำวิชำประสำทวิทยำ (Neurology) 
ระยะเวลำ  1 สปัดำห์ 
วตัถปุระสงค์  ต้องกำรให้แพทย์ประจ ำบ้ำนมีควำมรู้เพิ่มเติมเก่ียวกบั 

- แนวทำงกำรส่งตรวจและรักษำโรคลมชัก แนวทำงกำรวินิจฉัยภำวะสมองเสื่อม (dementia) กำร
วินิจฉัยและแนวทำงกำรรักษำ movement disorder และหลกักำรแปลผลคลื่นไฟฟ้ำสมอง (EEG) 
รวมถึงกำรประเมิน neurocognitive test ด้วยแบบประเมินตำ่งๆ เช่น TMSE, MOCA เป็นต้น 
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- กำรน ำผลกำรตรวจทำงเวชศำสตร์นิวเคลียร์ไปใช้ในกำรรักษำผู้ ป่วย เช่น ผลกำรตรวจ brain SPECT 
ในผู้ ป่วย dementia และลมชกั 

7. สำขำวิชำโลหิตวิทยำ (Hematology)  
ระยะเวลำ 1 สปัดำห์ 
วตัถปุระสงค์ คือ ต้องกำรให้แพทย์ประจ ำบ้ำนมีควำมรู้เพิ่มเตมิเก่ียวกบั 

- แนวทำงกำรสง่ตรวจและรักษำมะเร็งตอ่มน ำ้เหลอืง ควำมผิดปกตขิองเมด็เลอืดแดง และกำรวินจิฉยั
ภำวะ extra-medullary hematopoiesis 

- กำรน ำผลกำรตรวจทำงเวชศำสตร์นิวเคลยีร์ไปใช้ในกำรรักษำผู้ ป่วย เช่น ผลกำรตรวจ PET/CT scan 
ในlymphoma ผลกำรตรวจ RBC volume ผลกำรตรวจ bone marrow scan ในผู้ ป่วยที่สงสยัภำวะ 
extra-medullary hematopoiesis เป็นต้น 

 
 
ภำควิชำกุมำรเวชศำสตร์ 
 
1. สำขำวชิำต่อมไร้ท่อและเมตำบอลิสม (Endocrinology and metabolism) 

ระยะเวลำ  1-2 สปัดำห์ 
วตัถปุระสงค์ ต้องกำรให้แพทย์ประจ ำบ้ำนมคีวำมรู้เพิ่มเติมเก่ียวกบั 

- แนวทำงกำรวินิจฉัย รักษำ และกำรตรวจติดตำมโรคของต่อมไทรอยด์ เช่น hyperthyroidism ในเด็ก
และ congenital hypothyroidism เป็นต้น 

- กำรน ำผลกำรตรวจทำงเวชศำสตร์นิวเคลียร์ไปใช้ในกำรรักษำผู้ ป่วย เช่น ผลกำรตรวจ thyroid scan, 
thyroid uptake, perchlorate discharge test เป็นต้น 

 
2. สำขำวชิำโรคไต (Nephrology) 

ระยะเวลำ   1 สปัดำห์ 
วตัถปุระสงค์   ต้องกำรให้แพทย์ประจ ำบ้ำนมคีวำมรู้เพิ่มเติมเก่ียวกบั 

- แนวทำงในกำรส่งตรวจวินิจฉัยและแนวทำงกำรรักษำควำมผิดปกติของระบบทำงเดินปัสสำวะที่พบ
บ่อยและเก่ียวข้องกบักำรตรวจทำงเวชศำสตร์นิวเคลียร์ เช่น กำรติดเชือ้ในทำงเดินปัสสำวะ (urinary 
tract infection), renal cortical scar, urinary reflux, urinary outflow tract obstruction เป็นต้น 

- กำรน ำผลกำรตรวจทำงเวชศำสตร์นิวเคลียร์ไปใช้ในกำรรักษำผู้ ป่วย เช่น ผลกำรตรวจ diuretic renal 
scan ในผู้ ป่วย hydronephrosis และผล renal cortical scan ในผู้ ป่วย recurrent UTI เป็นต้น  
 

3. สำขำวชิำโรคระบบทำงเดนิอำหำร (Gastroenterology) 
ระยะเวลำ  1 สปัดำห์ 
วตัถปุระสงค์  ต้องกำรให้แพทย์ประจ ำบ้ำนมคีวำมรู้เพิ่มเติมเก่ียวกบั 
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- แนวทำงในกำรส่งตรวจวินิจฉัยและแนวทำงกำรรักษำควำมผิดปกติของระบบทำงเดินอำหำรที่
เก่ียวข้องกับกำรตรวจทำงเวชศำสตร์นิวเคลียร์ เช่น ภำวะเลือดออกในทำงเดินอำหำร , neonatal 
jaundice และ Meckel’s diverticulum เป็นต้น  

- กำรน ำผลกำรตรวจทำงเวชศำสตร์นิวเคลียร์ไปใช้ในกำรรักษำผู้ ป่วย เช่น ผลกำรตรวจ Meckel scan 
หรือ RBC scan ในภำวะเลือดออกในทำงเดินอำหำร และผลกำรตรวจ DISIDA scan ในภำวะ biliary 
atresia เป็นต้น 
 

4. สำขำวิชำโลหิตวิทยำและอองโคโลยี (Hematology and oncology) 
ระยะเวลำ  1 สปัดำห์ 
วตัถปุระสงค์  ต้องกำรให้แพทย์ประจ ำบ้ำนมีควำมรู้เพิ่มเติมเก่ียวกบั 

- แนวทำงกำรสง่ตรวจเพื่อแบง่ระยะโรค (staging) ติดตำมผลกำรรักษำ (evaluate treatment response) 
และในภำวะที่สงสยักำรกลบัเป็นซ ำ้ (recurrence / re-staging) ส ำหรับโรคมะเร็งที่พบบ่อยและกำร
ตรวจทำงเวชศำสตร์นิวเคลยีร์มีสว่นเก่ียวข้อง เช่น neuroblastoma, lymphoma เป็นต้น 

- กำรน ำผลกำรตรวจทำงเวชศำสตร์นิวเคลียร์ไปใช้ในกำรรักษำผู้ ป่วย เช่น ผลกำรตรวจ bone scan, 
MIBG scan, Gallium scan เป็นต้น 
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เอกสำรแนบ 11 

ใบประเมินกำรปฏบิัตงิำนส ำหรับวิชำเลือกเสรี 
กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของแพทย์ประจ ำบ้ำน 

สำขำวชิำเวชศำสตร์นิวเคลยีร์ ภำควชิำรังสวีิทยำ 
คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล 

 

ช่ือ ................................................................................................. แพทย์ประจ ำบ้ำนชัน้ปีที่ …………………..…….                
สำขำวชิำเวชศำสตร์นิวเคลยีร์ ภำควชิำรังสวีิทยำ  คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล ม.มหดิล 
ฝึกปฏิบตัิงำนที ่
…………………………………………………………………………………………………………………………………  
ระหวำ่งวนัท่ี 
…………………………………………………………………………………………………………………………………  
 

หวัข้อกำรประเมิน ดีมำก 
(5) 

ดี 
(4) 

พอใช้ 
(3) 

ควรปรับปรุง 
(2) 

หมำยเหตุ 
(อธิบำยและระบุ) 

1. ควำมรู้ (Knowledge)  
- ควำมรู้ทำงวิชำกำร 
- กำรตดัสินใจ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

2. ทกัษะ (Skill) 
- ควำมสำมำรถในกำรปฏิบตัิงำน 

- ควำมสำมำรถในกำรแสดงออก
ทำงกำรเขียน และกำรพดู 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

3. เจตนคติ (Altitude) 
- ควำมรับผิดชอบในหน้ำที ่
- ควำมสนใจในกำรปฏิบตัิงำน 
- มนษุย์สมัพนัธ์ มำรยำท ฯลฯ 
- ควำมคิดริเร่ิม 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

รวม      
 

ควำมคิดเห็น และข้อเสนอแนะ อืน่ ๆ 
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................... 

 
ลงช่ือ ............................................................................... 

( ............................................................................. ) 
             อำจำรย์ผู้ประเมิน 

วนัท่ี ...........  เดือน .............................  พ.ศ. .............  
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เอกสำรแนบ 12 
กจิกรรมที่ให้ควำมม่ันใจว่ำเป็นผู้เช่ียวชำญในวิชำชีพ  

(Entrustable Professional Activity: EPA) 
 
EPA ที่ต้องแสดงให้เห็นว่ำสำมำรถท ำได้ในระหว่ำงกำรฝึกอบรม   

- 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:  สำมำรถปฏิบตัิงำนได้ภำยใต้กำรควบคมุของอำจำรย์อยำ่งใกล้ชิด 

- Level 2:  สำมำรถปฏิบตัิงำนได้ภำยใต้กำรชีแ้นะของอำจำรย์ 

- Level 3:  สำมำรถปฏิบตัิงำนได้โดยมีอำจำรย์ให้ควำมช่วยเหลอืเมื่อต้องกำร 
- Level 4:  สำมำรถปฏิบตัิงำนได้ด้วยตนเอง 
- Level 5:  สำมำรถปฏิบตัิงำนได้ด้วยตนเอง และควบคมุผู้ที่มีประสบกำรณ์น้อยกวำ่ 

2. เนือ้หำกำรเรียนรู้และกำรประเมิน 
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EPA 1 - Perform diagnostic general NM imaging 
 

Title of the EPA Perform diagnostic general NM imaging  
(Patient evaluation, procedure selection, monitoring and interpretation) 

Specification and limitations 
 

1. Synthesizes patient information and selects appropriate procedures 
2. Propose procedure, patient preparation and basic procedure modification 

based on examination request and patient information 
3. Recognition normal physiologic distribution of radiopharmaceuticals 
4. Assess completion of and accurately interprets procedures done for common 

and complex cases 
5. Post-procedure patient care 

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

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

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

Knowledge: 
Knowledge of relevant radiopharmaceuticals 
Basic computer and NM devices operation 
Knowledge of practice performance guidelines 
Knowledge of basic radiation safety 
Basic knowledge of image processing 
Knowledge of image interpretation 
Skills: Assume responsibility in NM clinic, supervise NM studies, interview patients, 
and NM devices usage e.g. computer, Gamma camera, etc. 
Attitude and behavior:  Professional communication, willingness to ask for help if 
needed, understand how to be committed, ethical, and professionally responsible 
physician and understand patient privacy issues 
Experience: เอกสำรแนบ 7 

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

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

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

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

Year of achievement 

Domains of competence Year 1 Year 2 Year 3 
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 ควำมเช่ียวชำญ และควำมสำมำรถในกำรน ำไปใช้แก้ปัญหำและสังคมรอบด้ำน  
(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 √   

ทกัษะปฏิสัมพันธ์ และกำรส่ือสำร (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 √   

ควำมเป็นมืออำชีพ (Professionalism)    
1. Understand how to be committed, ethical, and professionally responsible 

physician 
√   

2. Understand patient privacy issues  √   

กำรปฏิบัติงำนให้เข้ำกับระบบ (System-based practice)    
1. Know how to use all relevant computer system √   

2. Begin research project √   

3. Understand cost-effectiveness   √ 
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EPA 1:  Perform diagnostic general nuclear medicine imaging  
 
ชื่อแพทย์ประจ ำบ้ำน ______________________________________________ วนัที่ __________________ 
 
1. กำรประเมินผู้ป่วยก่อนกำรตรวจ  

 1. ได้ประวตัิ, กำรตรวจร่ำงกำย, Lab และกำรตรวจอื่นๆท่ีเก่ียวข้อง ไมค่รบถ้วน  
 2. ได้ประวตัิ, กำรตรวจร่ำงกำย, Lab และกำรตรวจอื่นๆท่ีเก่ียวข้อง ครบถ้วน 

 
2. กำรเตรียมผู้ป่วยก่อนกำรตรวจ  

 1. พบจดุบกพร่องที่ส ำคญัในกำรเตรียมผู้ ป่วย 
 2. พบจดุบกพร่องเลก็น้อยในกำรเตรียมผู้ ป่วย  
 3. สำมำรถเตรียมผู้ ป่วยให้พร้อมส ำหรับกำรตรวจได้อย่ำงถกูต้องครบถ้วน แต่ไม่สำมำรถให้ค ำแนะน ำในกำร

เตรียมตวัก่อนกำรตรวจได้อยำ่งถกูต้อง 
 4. สำมำรถเตรียมกำรตรวจผู้ ป่วยได้อย่ำงถกูต้องครบถ้วน และให้ค ำแนะน ำในกำรเตรียมตวัก่อนกำรตรวจได้

อยำ่งถกูต้อง 
 5. สำมำรถเตรียมกำรตรวจผู้ ป่วยได้อย่ำงถกูต้องครบถ้วนและให้ค ำแนะน ำในกำรเตรียมตวัก่อนกำรตรวจได้

อยำ่งถกูต้อง อีกทัง้สำมำรถให้ค ำแนะน ำในกำรปฏิบตัิแก่ผู้ที่มีประสบกำรณ์น้อยกวำ่ได้ 
 

3. กำรบริหำรสำรเภสัชรังสี  
 1. เตรียมสำรเภสชัรังสไีด้ถกูต้องด้วยตนเอง 
 2. เตรียมสำรเภสชัรังสไีด้ถกูต้อง มีกำร double check เพื่อระบตุวัผู้ ป่วยและสำรเภสชัรังส ี
 3. เตรียมสำรเภสชัรังสีได้ถกูต้องด้วยตนเอง มีกำร double check เพื่อระบุตวัผู้ ป่วยและสำรเภสชัรังสี รวมถึง

บริหำรสำรเภสชัรังสไีด้ถกูต้องและปลอดภยั  
 

4. กำรวำงแผนกำรถ่ำยภำพ  
 1. ไมท่รำบเทคนิคกำรถ่ำยภำพ  
 2. ทรำบ standard technique ของกำรถ่ำยภำพ แตไ่มไ่ด้ double check ในกำรเรียกผู้ ป่วยถ่ำยภำพ 
 3. ทรำบ standard technique ของกำรถ่ำยภำพ และได้ double check ในกำรเรียกผู้ ป่วยถ่ำยภำพ 
 4. ทรำบ standard technique ของกำรถ่ำยภำพและสำมำรถให้กำรถ่ำยภำพเพิ่มเติมในกรณีที่ต้องกำร

รำยละเอียดเพิ่มเติมได้อยำ่งเหมำะสม 
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5. กำรแปลผลภำพถ่ำยทำงเวชศำสตร์นิวเคลียร์และกำรพิมพ์รำยงำน 
 1. ไมส่ำมำรถแปลภำพถ่ำยทำงรังสไีด้และ/หรือไมส่ำมำรถพิมพ์รำยงำนได้ 
 2. สำมำรถแปลภำพถ่ำยหรือพิมพ์รำยงำนทำงรังสไีด้ แตผิ่ดพลำดประเด็นส ำคญั 
 3. สำมำรถแปลภำพถ่ำยและพิมพ์รำยงำนทำงรังสไีด้ โดยประเด็นส ำคญัถกูต้อง 
 4. สำมำรถแปลภำพถ่ำยและพิมพ์รำยงำนทำงรังสไีด้ โดยประเด็นส ำคญัถกูต้องและสมบรูณ์ 
 5. สำมำรถแปลภำพถ่ำยทำงรังสีและพิมพ์รำยงำนทำงรังสีได้ โดยประเด็นส ำคัญถูกต้องและสมบูรณ์และ

สำมำรถให้ค ำแนะน ำกำรตรวจเพิ่มเติมที่เหมำะสมกบัผู้ ป่วยได้ 
 

6. ควำมถกูต้องของผลกำรตรวจ 
 1. พิมพ์ผิดเป็นสว่นมำก ผลที่รำยงำนไมถ่กูต้อง 
 2. พิมพ์ผิดเป็นสว่นน้อย ผลที่รำยงำนไมถ่กูต้อง 
 3. พิมพ์ผิดเป็นสว่นน้อย ผลที่รำยงำนถกูต้อง 
 4. พิมพ์ไมผิ่ดและผลที่รำยงำนถกูต้องครบถ้วน 
 5. พิมพ์ไม่ผิดและผลที่รำยงำนถูกต้องครบถ้วน สำมำรถให้ค ำแนะน ำในกำรปฏิบตัิแก่ผู้ที่มีประสบกำรณ์น้อย

กวำ่ได้ 
 

7. ส่งต่อข้อมูลต่อแพทย์เจ้ำของไข้  
 1. ไมต่ระหนกัถึงกำรสง่ตอ่ข้อมลู 
 2. มีกำรสง่ตอ่ข้อมลูแตไ่มค่รบถ้วน 
 3. มีกำรสง่ตอ่ข้อมลูอยำ่งถกูต้องครบถ้วน 
 4. สำมำรถสง่ตอ่ข้อมลูที่ถกูต้องอยำ่งเป็นระบบ 
 5. สำมำรถสง่ตอ่ข้อมลูที่ถกูต้องอยำ่งเป็นระบบและสำมำรถให้ค ำแนะน ำแก่ผู้ที่มีประสบกำรณ์น้อยกวำ่ได้ 

 
8. กำรสื่อสำรและประสำนงำนกบัผู้ร่วมงำน  

 1. ขำดกำรสือ่สำรและประสำนงำนกบั ผู้ ร่วมงำนทกุระดบั  
 2. สือ่สำรกบัผู้ ป่วย ญำติ และผู้ ร่วมงำนทกุระดบัเทำ่ที่จ ำเป็น   
 3. สือ่สำรและประสำนงำนกบัผู้ ร่วมงำนทกุระดบัได้ดี  
 4. สือ่สำรและประสำนงำนกบัผู้ ร่วมงำนทกุระดบัได้ดี มีประสทิธิภำพ  
 5. สือ่สำรและประสำนงำนกบัผู้ ร่วมงำนทกุระดบัได้ดี มีประสทิธิภำพ สำมำรถให้ค ำแนะน ำแก่ผู้ที่มีประสบกำรณ์

น้อยกวำ่ได้ 
 

9. ควำมรับผิดชอบ: งำนที่ได้รับมอบหมำย ควำมตรงต่อเวลำ 
 1. ไมรั่บผิดชอบในหน้ำที่ท่ีได้รับมอบหมำย 
 2. รับผิดชอบในหน้ำที่ท่ีได้รับมอบหมำยไมส่ม ำ่เสมอ 
 3. รับผิดชอบในหน้ำที่ท่ีได้รับมอบหมำยอยำ่งเตม็ที่และตรงตอ่เวลำ 
 4. รับผิดชอบในหน้ำที่ท่ีได้รับมอบหมำยอยำ่งเตม็ที่และสำมำรถชว่ยเหลอืงำนในหน้ำที่ของผู้ อื่นได้อีกด้วย 
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 5. สำมำรถแบง่และมอบหมำยงำนให้แก่ผู้ทีม่ีประสบกำรณ์น้อยกวำ่ได้อยำ่งเหมำะสม 
 
10. กำรป้องกนัทำงรังสี  

 1. ไมท่รำบแนวทำงกำรปอ้งกนัทำงรังสี 
 2. ทรำบแนวทำงกำรปอ้งกนัทำงรังสตีอ่ตนเอง แตไ่มค่รบถ้วน 
 3. ทรำบแนวทำงกำรป้องกนัทำงรังสีต่อตนเองอย่ำงถกูต้องครบถ้วน แต่ไม่สำมำรถให้ค ำแนะน ำแก่ผู้ ป่วยและ

ญำติได้ 
 4. ทรำบแนวทำงกำรปอ้งกนัทำงรังสทีัง้ตอ่ตนเองและสำมำรถให้ค ำแนะน ำแก่ผู้ ป่วยและญำติได้อยำ่งถกูต้อง 
 5. ทรำบแนวทำงกำรป้องกนัทำงรังสีทัง้ต่อตนเองและสำมำรถให้ค ำแนะน ำแก่ผู้ ป่วยและญำติได้อย่ำงถกูต้อง 

สำมำรถให้ค ำแนะน ำในกำรปฏิบตัิแก่ผู้ที่มีประสบกำรณ์น้อยกวำ่ได้ 
 
ระดับศักยภำพโดยรวม EPA 1 

 Level 1: สำมำรถปฏิบตังิำนได้ภำยใต้กำรควบคมุของอำจำรย์อยำ่งใกล้ชิด  
 Level 2: สำมำรถปฏิบตังิำนได้ภำยใต้กำรชีแ้นะของอำจำรย์  
 Level 3: สำมำรถปฏิบตังิำนได้โดยมีอำจำรย์ให้ควำมชว่ยเหลอืเมื่อต้องกำร 
 Level 4: สำมำรถปฏิบตังิำนได้ด้วยตนเอง  
 Level 5: สำมำรถปฏิบตังิำนได้ด้วยตนเอง และควบคมุผู้ที่มีประสบกำรณ์น้อยกวำ่ 

 
 
ลงนำม  
 
ชื่ออำจำรย์ผู้ประเมิน (ตัวบรรจง) ___________________________________  
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EPA 2 - Perform molecular imaging 

 
Title of the EPA Perform molecular imaging  

(Patient evaluation, procedure selection, monitoring and interpretation) 
Specification and limitations 
 

1. Synthesizes patient information and selects appropriate procedures 
2. Propose procedure, patient preparation and basic procedure modification 

based on examination request and patient information 
3. Recognition normal physiologic distribution of radiopharmaceuticals 
4. Assess completion of and accurately interprets procedures done for common 

and  complex cases 
Context Ambulatory and in-patient setting 
Most relevant domains of competence Patient care / Medical knowledge and skills / Practice-based learning / Interpersonal 

and communication skills / Professionalism / System-based practice 
Required experience, knowledge, 
skills, attitude, and behavior 
for entrustment 
 

Knowledge: 
Knowledge of PET radiopharmacy 
Basic computer and NM devices 
Knowledge of practice performance guidelines 
Knowledge of basic radiation safety 
Basic knowledge of image processing 
Knowledge of PET/CT interpretation 
Skills:  Assume responsibility in NM clinic, supervise NM studies, interview patients, 
and NM devices usage e.g. computer, Gamma camera, etc. 
Attitude and behavior:  Professional communication; willingness to ask for help if 
needed, understand how to be committed, ethical, and professionally responsible 
physician and understand patient privacy issues 
Experience: เอกสำรแนบ 7 

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

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

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

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

Year of achievement 

Domains of competence Year 1 Year 2 Year 3 
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 ควำมเช่ียวชำญ และควำมสำมำรถในกำรน ำไปใช้แก้ปัญหำและสังคมรอบด้ำน  
(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 √   

ทกัษะปฏิสัมพันธ์ และกำรส่ือสำร (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 √   

ควำมเป็นมืออำชีพ (Professionalism)    
1. Understand how to be committed, ethical, and professionally responsible 

physician 
√   

2. Understand patient privacy issues  √   

กำรปฏิบัติงำนให้เข้ำกับระบบ (System-based practice)    
1. Know how to use all relevant computer system √   

2. Begin research project √   

3. Understand cost-effectiveness   √ 
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EPA 2:  Perform molecular imaging 
 
ชื่อแพทย์ประจ ำบ้ำน ______________________________________________ วนัที่ __________________ 
 
1. กำรประเมินผู้ป่วยก่อนกำรตรวจ  

 1. ได้ประวตัิ, กำรตรวจร่ำงกำย, Lab และกำรตรวจอื่นๆที่เก่ียวข้อง ไมค่รบถ้วน  
 2. ได้ประวตัิ, กำรตรวจร่ำงกำย, Lab และกำรตรวจอื่นๆที่เก่ียวข้อง ครบถ้วน 

 
2. กำรเตรียมผู้ป่วยก่อนกำรตรวจ  

 1. พบจดุบกพร่องที่ส ำคญัในกำรเตรียมผู้ ป่วย  
 2. พบจดุบกพร่องเลก็น้อยในกำรเตรียมผู้ ป่วย  
 3. สำมำรถเตรียมผู้ ป่วยให้พร้อมส ำหรับกำรตรวจได้อย่ำงถกูต้องครบถ้วน แต่ไม่สำมำรถให้ค ำแนะน ำในกำร

เตรียมตวัก่อนกำรตรวจได้อยำ่งถกูต้อง 
 4. สำมำรถเตรียมกำรตรวจผู้ ป่วยได้อย่ำงถูกต้องครบถ้วน และให้ค ำแนะน ำในกำรเตรียมตวัก่อนกำรตรวจได้

อยำ่งถกูต้อง 
 5. สำมำรถเตรียมกำรตรวจผู้ ป่วยได้อย่ำงถูกต้องครบถ้วนและให้ค ำแนะน ำในกำรเตรียมตวัก่อนกำรตรวจได้

อยำ่งถกูต้องอีกทัง้สำมำรถให้ค ำแนะน ำในกำรปฏิบตัิแก่ผู้ที่มีประสบกำรณ์น้อยกวำ่ได้ 
 

3. กำรบริหำรสำรเภสัชรังส ี
 1. เตรียมสำรเภสชัรังสไีด้ถกูต้องด้วยตนเอง 
 2. เตรียมสำรเภสชัรังสีได้ถกูต้อง มีกำร double check เพื่อระบตุวัผู้ ป่วยและสำรเภสชัรังส ี
 3. เตรียมสำรเภสชัรังสไีด้ถกูต้องด้วยตนเอง มีกำร double check เพื่อระบตุวัผู้ ป่วยและสำรเภสชัรังส ีรวมถงึ

บริหำรสำรเภสชัรังสไีด้ถกูต้องและปลอดภยั 
 

4. กำรวำงแผนกำรถ่ำยภำพ  
 1. ไมท่รำบเทคนิคกำรถ่ำยภำพ  
 2. ทรำบ standard technique ของกำรถ่ำยภำพ แตไ่มไ่ด้ double check ในกำรเรียกผู้ ป่วยถ่ำยภำพ 

 3. ทรำบ standard technique ของกำรถ่ำยภำพ และได้ double check ในกำรเรียกผู้ ป่วยถ่ำยภำพ 

 4. ทรำบ standard technique ของกำรถ่ำยภำพ รวมทัง้สำมำรถให้กำรถ่ำยภำพเพิ่มเติมในกรณีที่ต้องกำร
รำยละเอียดเพิ่มเติมได้อยำ่งเหมำะสม 
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5. กำรแปลผลภำพถ่ำยทำงเวชศำสตร์นิวเคลียร์และกำรพิมพ์รำยงำน 
 1. ไมส่ำมำรถแปลภำพถ่ำยทำงรังสไีด้และ/หรือไมส่ำมำรถพิมพ์รำยงำนได้ 
 2. สำมำรถแปลภำพถ่ำยหรือพิมพ์รำยงำนทำงรังสไีด้แตผิ่ดพลำดประเด็นส ำคญั 
 3. สำมำรถแปลภำพถ่ำยและพิมพ์รำยงำนทำงรังสไีด้ โดยประเด็นส ำคญัถกูต้อง 
 4. สำมำรถแปลภำพถ่ำยและพิมพ์รำยงำนทำงรังสไีด้ โดยประเด็นส ำคญัถกูต้องและสมบรูณ์ 
 5. สำมำรถแปลภำพถ่ำยทำงรังสีและพิมพ์รำยงำนทำงรังสีได้ โดยประเด็นส ำคัญถูกต้องและสมบูรณ์และ

สำมำรถให้ ค ำแนะน ำกำรตรวจเพิ่มเติมที่เหมำะสมกบัคนไข้ได้ 
 

6. ควำมถกูต้องของผลกำรตรวจ 
 1. พิมพ์ผิดเป็นสว่นมำก ผลที่รำยงำนไมถ่กูต้อง 
 2. พิมพ์ผิดเป็นสว่นน้อย ผลที่รำยงำนไมถ่กูต้อง 
 3. พิมพ์ผิดเป็นสว่นน้อย ผลที่รำยงำนถกูต้อง 
 4. พิมพ์ไมผิ่ดและผลที่รำยงำนถกูต้องครบถ้วน 
 5. พิมพ์ไมผิ่ดและผลที่รำยงำนถกูต้องครบถ้วน สำมำรถให้ค ำแนะน ำในกำรปฏิบตัิแก่ผู้ที่มีประสบกำรณ์น้อย

กวำ่ได้ 
 

7. ส่งต่อข้อมูลต่อแพทย์เจ้ำของไข้  
 1. ไมต่ระหนกัถึงกำรสง่ตอ่ข้อมลู 

 2. มีกำรสง่ตอ่ข้อมลูแตไ่มค่รบถ้วน 
 3. มีกำรสง่ตอ่ข้อมลูอยำ่งถกูต้องครบถ้วน 
 4. สำมำรถสง่ตอ่ข้อมลูที่ถกูต้องอยำ่งเป็นระบบ 
 5. สำมำรถสง่ตอ่ข้อมลูที่ถกูต้องอยำ่งเป็นระบบและสำมำรถให้ค ำแนะน ำแก่ผู้ที่มีประสบกำรณ์น้อยกวำ่ได้ 

 
8. กำรตระหนักถงึสถำนกำรณ์และปัญหำที่เกดิขึน้  

 1. ไมต่ระหนกัถึงสถำนกำรณ์และปัญหำที่เกิดขึน้  
 2. ไมส่ำมำรถแก้ไขปัญหำได้อยำ่งเหมำะสมและไมข่อควำมชว่ยเหลอื  
 3. ไมส่ำมำรถแก้ไขปัญหำที่ควรแก้ได้ แตป่รึกษำขอควำมชว่ยเหลอืในเวลำที่เหมำะสม  
 4. แก้ไขปัญหำเหมำะสมกบัควำมสำมำรถ ของตนเอง และได้ปรึกษำขอควำมช่วยเหลอืในเวลำที่เหมำะสม  
 5. แก้ไขปัญหำได้ดีและสำมำรถให้ค ำแนะน ำแก่ผู้ที่มีประสบกำรณ์น้อยกวำ่ได้ 

 
9. กำรสื่อสำรและประสำนงำนกบัผู้ร่วมงำน  

 1. ขำดกำรสือ่สำรและประสำนงำนกบัผู้ ร่วมงำนทกุระดบั  
 2. สือ่สำรกบัผู้ ป่วย ญำติ และผู้ ร่วมงำนทกุระดบัเทำ่ที่จ ำเป็น   
 3. สือ่สำรและประสำนงำนกบัผู้ ร่วมงำนทกุระดบัได้ดี  
 4. สือ่สำรและประสำนงำนกบัผู้ ร่วมงำนทกุระดบัได้ดี มีประสทิธิภำพ  
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 5. สือ่สำรและประสำนงำนกบัผู้ ร่วมงำนทกุระดบัได้ดี มีประสทิธิภำพ สำมำรถให้ค ำแนะน ำแก่ผู้ที่มีประสบกำรณ์
น้อยกวำ่ได้  
 

10. ควำมรับผิดชอบ: งำนที่ได้รับมอบหมำย ควำมตรงต่อเวลำ 
 1. ไมรั่บผิดชอบในหน้ำที่ท่ีได้รับมอบหมำย 
 2. รับผิดชอบในหน้ำที่ท่ีได้รับมอบหมำยไมส่ม ่ำเสมอ 
 3. รับผิดชอบในหน้ำที่ท่ีได้รับมอบหมำยอยำ่งเต็มที่และตรงตอ่เวลำ 
 4. รับผิดชอบในหน้ำที่ท่ีได้รับมอบหมำยอยำ่งเต็มที่และสำมำรถช่วยเหลอืงำนในหน้ำที่ของผู้อื่นได้อีกด้วย 
 5. สำมำรถแบง่และมอบหมำยงำนให้แก่ผู้ที่มีประสบกำรณ์น้อยกวำ่ได้อยำ่งเหมำะสม 

 
11. กำรป้องกนัทำงรังสี  

 1. ไมท่รำบแนวทำงกำรปอ้งกนัทำงรังสี 
 2. ทรำบแนวทำงกำรปอ้งกนัทำงรังสตีอ่ตนเอง แตไ่มค่รบถ้วน 
 3. ทรำบแนวทำงกำรป้องกนัทำงรังสีต่อตนเองอย่ำงถกูต้องครบถ้วน แต่ไม่สำมำรถให้ค ำแนะน ำแก่ผู้ ป่วยและ

ญำติได้ 
 4. ทรำบแนวทำงกำรปอ้งกนัทำงรังสทีัง้ตอ่ตนเองและสำมำรถให้ค ำแนะน ำแก่ผู้ ป่วยและญำติได้อยำ่งถกูต้อง 
 5. ทรำบแนวทำงกำรป้องกนัทำงรังสีทัง้ต่อตนเอง สำมำรถให้ค ำแนะน ำแก่ผู้ ป่วยและญำติได้อย่ำงถกูต้อง และ

สำมำรถให้ค ำแนะน ำในกำรปฏิบตัิแก่ผู้ที่มีประสบกำรณ์น้อยกวำ่ได้ 
 
ระดับศักยภำพโดยรวม EPA 2 

 Level 1: สำมำรถปฏิบตังิำนได้ภำยใต้กำรควบคมุของอำจำรย์อยำ่งใกล้ชิด  
 Level 2: สำมำรถปฏิบตังิำนได้ภำยใต้กำรชีแ้นะของอำจำรย์  
 Level 3: สำมำรถปฏิบตังิำนได้โดยมีอำจำรย์ให้ควำมชว่ยเหลอืเมื่อต้องกำร 
 Level 4: สำมำรถปฏิบตังิำนได้ด้วยตนเอง  
 Level 5: สำมำรถปฏิบตังิำนได้ด้วยตนเอง และควบคมุผู้ที่มีประสบกำรณ์น้อยกวำ่ 

 
 
ลงนำม  
 
ชื่ออำจำรย์ผู้ประเมิน (ตัวบรรจง) ___________________________________  
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EPA 3 - Perform radioiodine therapy for thyroid diseases 
 

Title of the EPA Perform radioiodine therapy for thyroid diseases  
(Patient evaluation, procedure performance and follow-up) 

Specification and limitations 
 

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

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

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

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

Knowledge: 
Knowledge of natural history of thyroid diseases 
Knowledge of NM therapy 
Knowledge of relevant radiopharmaceuticals 
Basic computer and NM devices 
Knowledge of practice performance guidelines 
Knowledge of basic radiation safety 
Basic knowledge of image processing 
Knowledge of image interpretation 
Skills:  Assume responsibility in NM clinic, supervise NM studies, interview patients, 
and NM devices usage e.g. computer, Gamma camera, etc. 
Attitude and behavior:  Professional communication; willingness to ask for help if 
needed, understand how to be committed, ethical, and professionally responsible 
physician and understand patient privacy issues 
Experience: เอกสำรแนบ 7 

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

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

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

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

Year of achievement 

Domains of competence Year 1 Year 2 Year 3 
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 ควำมเช่ียวชำญ และควำมสำมำรถในกำรน ำไปใช้แก้ปัญหำและสังคมรอบด้ำน  
(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 √   

ทกัษะปฏิสัมพันธ์ และกำรส่ือสำร (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 √   

ควำมเป็นมืออำชีพ (Professionalism)    
1. Understand how to be committed, ethical, and professionally responsible 

physician 
√   

2. Understand patient privacy issues  √   

กำรปฏิบัติงำนให้เข้ำกับระบบ (System-based practice)    
1. Know how to use all relevant computer system √   

2. Begin research project  √  

3. Understand cost-effectiveness   √ 
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EPA 3:  Perform radioiodine therapy for thyroid disease 
 
ชื่อแพทย์ประจ ำบ้ำน ______________________________________________ วนัที่ __________________ 
 
1. กำรประเมินผู้ ป่วยก่อนกำรรักษำ  

 1. ประวตัิ ตรวจร่ำงกำย ผลกำรตรวจ ไมค่รบถ้วน 
 2. ได้ประวตัิ ตรวจร่ำงกำย ผลกำรตรวจตำ่งๆ ครบถ้วน 
 3. ได้ประวตัิ ตรวจร่ำงกำย ผลกำรตรวจตำ่งๆ แตไ่มส่ำมำรถสรุปปัญหำในผู้ ป่วยได้ 
 4. ได้ประวตัิ ตรวจร่ำงกำย ผลกำรตรวจตำ่งๆครบถ้วนและสำมำรถสรุปปัญหำในผู้ ป่วยได้อยำ่งถกูต้อง 
 5. ได้ประวตัิ ตรวจร่ำงกำย ผลกำรตรวจตำ่งๆครบถ้วน สำมำรถสรุปปัญหำในผู้ ป่วยได้อยำ่งถกูต้องและสำมำรถ

ให้ ค ำแนะน ำในกำรปฏิบตัิแก่ผู้ที่มีประสบกำรณ์น้อยกวำ่ได้ 
 

2. ทรำบข้อบ่งชีแ้ละข้อห้ำมในกำรรักษำด้วย I-131 
 1. ไมท่รำบข้อบง่ชีใ้นกำรรักษำด้วย I-131  
 2. ทรำบข้อบง่ชีใ้นกำรรักษำด้วย I-131 แตไ่มท่รำบถงึข้อห้ำม 
 3. ทรำบข้อบง่ชีแ้ละข้อห้ำมในกำรรักษำด้วย I-131 แตไ่มค่รบถ้วน 
 4. ทรำบข้อบง่ชีแ้ละข้อห้ำมในกำรรักษำด้วย I-131 อยำ่งครบถ้วน 
 5. ทรำบข้อบง่ชีแ้ละข้อห้ำมในกำรรักษำด้วย I-131 อยำ่งครบถ้วนและสำมำรถให้ค ำแนะน ำแก่ผู้ทีม่ี

ประสบกำรณ์น้อยกวำ่ได้ 
 

3. กำรเตรียมผู้ป่วยก่อนกำรรักษำ  
 1. พบจดุบกพร่องที่ส ำคญัที่สง่ผลกระทบตอ่กำรรักษำในกำรเตรียมผู้ ป่วย 
 2. พบจดุบกพร่องที่ไมส่ง่ผลกระทบตอ่กำรรักษำในกำรเตรียมผู้ ป่วย 
 3. สำมำรถเตรียมกำรรักษำผู้ ป่วยได้อย่ำงถกูต้องครบถ้วน แต่ไม่สำมำรถให้ค ำแนะน ำในกำรเตรียมตวัก่อนกำร

รักษำได้อยำ่งถกูต้อง 
 4. สำมำรถเตรียมกำรรักษำผู้ ป่วยได้อย่ำงถกูต้องครบถ้วน และให้ค ำแนะน ำในกำรเตรียมตวัก่อนกำรรักษำได้

อยำ่งถกูต้อง 
 5. สำมำรถเตรียมกำรรักษำผู้ ป่วยได้อย่ำงถกูต้องครบถ้วน ให้ค ำแนะน ำในกำรเตรียมตวัก่อนกำรรักษำได้อยำ่ง

ถกูต้อง และสำมำรถให้ค ำแนะน ำในกำรปฏิบตัิแก่ผู้ที่มีประสบกำรณ์น้อยกวำ่ได้ 
 

4. กำรให้กำรรักษำด้วย I-131  
 1. ไมท่รำบแนวทำงให้กำรรักษำผู้ ป่วย 

 2. ทรำบแนวทำงให้กำรรักษำ แตไ่มเ่ป็นไปตำมแนวปฏิบตัิที่ถกูต้อง 
 3. ทรำบแนวทำงให้กำรรักษำผู้ ป่วยตำมแนวปฏิบตัิที่ถกูต้องครบถ้วน 
 4. สำมำรถวำงแผนกำรรักษำผู้ ป่วยที่มีภำวะแทรกซ้อนท่ีต้องให้กำรดแูลเป็นพิเศษ 
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 5. สำมำรถวำงแผนกำรรักษำผู้ ป่วยที่มีภำวะแทรกซ้อนท่ีต้องให้กำรดแูลเป็นพิเศษและสำมำรถให้ค ำแนะน ำแก่ผู้
ที่มีประสบกำรณ์น้อยกวำ่ได้ 

5. กำรดูแลผู้ป่วยระหว่ำงมำรับกำรรักษำที่โรงพยำบำล  
 1. ไมท่รำบแนวทำงให้กำรดแูลผู้ ป่วยที่มำรับกำรรักษำในโรงพยำบำล 
 2. ทรำบแนวทำงให้กำรดูแลผู้ ป่วยที่มำรับกำรรักษำในโรงพยำบำล แต่ไม่สำมำรถอธิบำยถึงวิธีกำรปฏิบตัิตวั

ให้แก่ผู้ ป่วยเพื่อปอ้งกนัผลข้ำงเคียงจำกกำรรักษำให้แก่ผู้ ป่วยและญำติได้ 
 3. ทรำบแนวทำงให้กำรดแูลผู้ ป่วยที่มำรับกำรรักษำในโรงพยำบำล และสำมำรถอธิบำยถึงวิธีกำรปฏิบตัิตวัให้แก่

ผู้ ป่วยเพื่อปอ้งกนัผลข้ำงเคียงจำกกำรรักษำให้แก่ผู้ ป่วยและญำติได้อยำ่งถกูต้อง 
 4. ทรำบแนวทำงให้กำรดแูลผู้ ป่วยที่มำรับกำรรักษำในโรงพยำบำลท่ีมีภำวะแทรกซ้อนรุนแรงได้ 
 5. ทรำบแนวทำงให้กำรดแูลผู้ ป่วยที่มำรับกำรรักษำในโรงพยำบำลที่มีภำวะแทรกซ้อนรุนแรงได้และสำมำรถให้

ค ำแนะน ำแก่ผู้ที่มีประสบกำรณ์น้อยกวำ่ได้ 
 

6. แปลผลกำรตรวจทำงเวชศำสตร์นิวเคลียร์  
 1. ไมส่ำมำรถแปลผลกำรตรวจทำงเวชศำสตร์นวิเคลยีร์ 
 2. พบข้อผิดพลำดที่ส ำคญัในกำรแปลผลกำรตรวจทำงเวชศำสตร์นิวเคลยีร์ 
 3. สำมำรถแปลผลกำรตรวจทำงเวชศำสตร์นวิเคลยีร์ได้อยำ่งถกูต้องครบถ้วน 
 4. สำมำรถแปลผลกำรตรวจทำงเวชศำสตร์นวิเคลยีร์ในกรณีผู้ ป่วยซบัซ้อนได้ 
 5. สำมำรถแปลผลกำรตรวจทำงเวชศำสตร์นวิเคลยีร์ในกรณีผู้ ป่วยซบัซ้อนได้และสำมำรถให้ค ำปรึกษำแก่ผู้ที่มี

ประสบกำรณ์น้อยกวำ่ได้ 
 

7. ส่งต่อข้อมูลต่อแพทย์เจ้ำของไข้  
 1. ไมต่ระหนกัถึงกำรสง่ตอ่ข้อมลู 
 2. มีกำรสง่ตอ่ข้อมลูแตไ่มค่รบถ้วน 
 3. มีกำรสง่ตอ่ข้อมลูอยำ่งถกูต้องครบถ้วน 
 4. สำมำรถสง่ตอ่ข้อมลูที่ถกูต้องอยำ่งเป็นระบบ 
 5. สำมำรถสง่ตอ่ข้อมลูที่ถกูต้องอยำ่งเป็นระบบและสำมำรถให้ค ำแนะน ำแก่ผู้ที่มีประสบกำรณ์น้อยกวำ่ได้ 

 
8. กำรวำงแผนดูแลผู้ป่วยหลังกำรรักษำ  

 1. ไมท่รำบวำ่ต้องท ำกำรนดัติดตำมผล 
 2. ไมท่รำบวำ่ต้องท ำกำรนดัติดตำมผลอะไรและเมื่อใด 
 3. ทรำบวำ่ต้องท ำกำรนดัติดตำมผลอะไรและระยะเวลำที่นดัตรวจติดตำมได้อยำ่งถกูต้องครบถ้วน 
 4. สำมำรถวำงแผนกำรรักษำในกรณีผู้ ป่วยซบัซ้อนได้ 
 5. สำมำรถวำงแผนกำรรักษำในกรณีผู้ ป่วยซบัซ้อนได้และสำมำรถให้ค ำแนะน ำแก่ผู้ที่มีประสบกำรณ์น้อยกวำ่ได้ 
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9. กำรสื่อสำรกับผู้ป่วย  
 1. ไมส่ือ่สำรกบัผู้ ป่วย 
 2. มีกำรสือ่สำรกบัผู้ ป่วยทำงเดียว โดยไมเ่ปิดโอกำสให้ผู้ ป่วยซกัถำม 
 3. มีกำรสือ่สำรกบัผู้ ป่วยและเปิดโอกำสให้ผู้ ป่วยซกัถำม 
 4. สำมำรถสือ่สำรในกรณีผู้ ป่วยซบัซ้อนได้ 
 5. สำมำรถสือ่สำรในกรณีผู้ ป่วยซบัซ้อนได้และสำมำรถให้ค ำแนะน ำแก่ผู้ที่มีประสบกำรณ์น้อยกวำ่ได้ 

 
10. กำรสื่อสำรกับผู้ร่วมงำน  

 1. ไมส่ือ่สำรกบัผู้ ร่วมงำน 
 2. สือ่สำรกบัผู้ ร่วมงำนแตข้่อมลูไมช่ดัเจน 
 3. สือ่สำรกบัผู้ ร่วมงำนได้ดีเป็นสว่นใหญ่ 
 4. สือ่สำรกบัผู้ ร่วมงำนได้อยำ่งชดัเจนและถกูต้องตลอดเวลำ  
 5. สือ่สำรกบัผู้ ร่วมงำนได้อยำ่งชดัเจนถกูต้องตลอดเวลำและสำมำรถให้ค ำแนะน ำแก่ผู้ที่มีประสบกำรณ์น้อยกวำ่

ได้ 
 

11. กำรตระหนักถงึสถำนกำรณ์และปัญหำที่เกดิขึน้  
 1. ไมต่ระหนกัถึงสถำนกำรณ์และปัญหำที่เกิดขึน้ 

 2. ไมส่ำมำรถแก้ไขปัญหำได้อยำ่งเหมำะสมและไมข่อควำมชว่ยเหลอื 

 3. ไมส่ำมำรถแก้ไขปัญหำที่ควรแก้ได้ แตป่รึกษำขอควำมชว่ยเหลอืในเวลำที่เหมำะสม 
 4. แก้ไขปัญหำเหมำะสมกบัควำมสำมำรถของตนเองและได้ปรึกษำขอควำมชว่ยเหลอืในเวลำทีเ่หมำะสม 
 5. แก้ไขปัญหำได้ดีและสำมำรถให้ค ำแนะน ำแก่ผู้ที่มีประสบกำรณ์น้อยกวำ่ได้ 

 
12. ควำมรับผิดชอบ: งำนที่ได้รับมอบหมำย  ควำมตรงต่อเวลำ  

 1. ไมรั่บผิดชอบในหน้ำที่ท่ีได้รับมอบหมำย 
 2. รับผิดชอบในหน้ำที่ท่ีได้รับมอบหมำยไมส่ม ำ่เสมอ 
 3. รับผิดชอบในหน้ำที่ท่ีได้รับมอบหมำยอยำ่งเตม็ที่และตรงตอ่เวลำ 
 4. รับผิดชอบในหน้ำที่ท่ีได้รับมอบหมำยอยำ่งเตม็ที่และสำมำรถชว่ยเหลอืงำนในหน้ำที่ของผู้อื่นได้อีกด้วย 
 5. สำมำรถแบง่และมอบหมำยงำนให้แก่ผู้ทีม่ีประสบกำรณ์น้อยกวำ่ได้อยำ่งเหมำะสม 

 
13. กำรป้องกนัทำงรังสี  

 1. ไมท่รำบแนวทำงกำรปอ้งกนัทำงรังสี 
 2. ทรำบแนวทำงกำรปอ้งกนัทำงรังสตีอ่ตนเอง แตไ่มค่รบถ้วน 
 3. ทรำบแนวทำงกำรปอ้งกนัทำงรังสตีอ่ตนเองอยำ่งถกูต้องครบถ้วน แตไ่มส่ำมำรถให้ค ำแนะน ำแก่ผู้ ป่วยและ

ญำติได้ 
 4. ทรำบแนวทำงกำรปอ้งกนัทำงรังสทีัง้ตอ่ตนเองและสำมำรถให้ค ำแนะน ำแก่ผู้ ป่วยและญำติได้อยำ่งถกูต้อง 
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 5. ทรำบแนวทำงกำรปอ้งกนัทำงรังสทีัง้ตอ่ตนเองและสำมำรถให้ค ำแนะน ำแก่ผู้ ป่วยและญำติได้อยำ่งถกูต้อง อีก
ทัง้สำมำรถให้ค ำแนะน ำในกำรปฏิบตัิแก่ผู้ที่มีประสบกำรณ์น้อยกวำ่ได้ 

 
 
ระดับศักยภำพโดยรวม EPA 3 

 Level 1: สำมำรถปฏิบตังิำนได้ภำยใต้กำรควบคมุของอำจำรย์อยำ่งใกล้ชิด  
 Level 2: สำมำรถปฏิบตังิำนได้ภำยใต้กำรชีแ้นะของอำจำรย์  
 Level 3: สำมำรถปฏิบตังิำนได้โดยมีอำจำรย์ให้ควำมชว่ยเหลอืเมื่อต้องกำร 
 Level 4: สำมำรถปฏิบตังิำนได้ด้วยตนเอง  
 Level 5: สำมำรถปฏิบตังิำนได้ด้วยตนเอง และควบคมุผู้ที่มีประสบกำรณ์น้อยกวำ่ 

 
 
ลงนำม  
 
ชื่ออำจำรย์ผู้ประเมิน (ตัวบรรจง) ___________________________________  
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EPA 4 - Perform other radioiodine therapy  
 

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

Specification and limitations 
 

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

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

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

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

Knowledge: 
Knowledge of natural history of thyroid diseases 
Knowledge of NM therapy 
Knowledge of relevant radiopharmaceuticals 
Basic computer and NM devices 
Knowledge of practice performance guidelines 
Knowledge of basic radiation safety 
Basic knowledge of image processing 
Knowledge of image interpretation 
Skills:  Assume responsibility in NM clinic, supervise NM studies, interview patients, 
and NM devices usage e.g. computer, Gamma camera, etc. 
Attitude and behavior:  Professional communication; willingness to ask for help if 
needed, understand how to be committed, ethical, and professionally responsible 
physician and understand patient privacy issues 
Experience: เอกสำรแนบ 7 

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

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

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

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

Year of achievement 

Domains of competence Year 1 Year 2 Year 3 
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 ควำมเช่ียวชำญ และควำมสำมำรถในกำรน ำไปใช้แก้ปัญหำและสังคมรอบด้ำน  
(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 √   

ทกัษะปฏิสัมพันธ์ และกำรส่ือสำร (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 √   

ควำมเป็นมืออำชีพ (Professionalism)    
1. Understand how to be committed, ethical, and professionally responsible 

physician 
√   

2. Understand patient privacy issues  √   

กำรปฏิบัติงำนให้เข้ำกับระบบ (System-based practice)    
1. Know how to use all relevant computer system √   

2. Begin research project  √  

3. Understand cost-effectiveness   √ 



 
 

คูม่ือแพทย์ประจ ำบ้ำนสำขำเวชศำสตร์นิวเคลยีร์  หน้ำที่98 

 
EPA 4:  Perform other radionuclide therapy 
 
ชื่อแพทย์ประจ ำบ้ำน ______________________________________________ วนัที่ __________________ 
 
1. กำรประเมินผู้ป่วยก่อนกำรรักษำ  

 1. ประวตัิ ตรวจร่ำงกำย ผลกำรตรวจ ไมค่รบถ้วน 
 2. ได้ประวตัิ ตรวจร่ำงกำย ผลกำรตรวจตำ่งๆ ครบถ้วน 
 3. ได้ประวตัิ ตรวจร่ำงกำย ผลกำรตรวจตำ่งๆ แตไ่มส่ำมำรถสรุปปัญหำในผู้ ป่วยได้ 
 4. ได้ประวตัิ ตรวจร่ำงกำย ผลกำรตรวจตำ่งๆครบถ้วนและสำมำรถสรุปปัญหำในผู้ ป่วยได้อยำ่งถกูต้อง 
 5. ได้ประวตัิ ตรวจร่ำงกำย ผลกำรตรวจตำ่งๆครบถ้วน สำมำรถสรุปปัญหำในผู้ ป่วยได้อยำ่งถกูต้องและสำมำรถ

ให้ค ำแนะน ำในกำรปฏิบตัิแก่ผู้ที่มีประสบกำรณ์น้อยกวำ่ได้ 
 
2. ทรำบข้อบ่งชีแ้ละข้อห้ำมในกำรรักษำด้วยสำรกัมมันตรังสี  

 1. ไมท่รำบข้อบง่ชีใ้นกำรรักษำด้วยสำรกมัมนัตรังสี 
 2. ทรำบข้อบง่ชีใ้นกำรรักษำด้วยสำรกมัมนัตรังส ีแตไ่มท่รำบถงึข้อห้ำม 
 3. ทรำบข้อบง่ชีแ้ละข้อห้ำมในกำรรักษำด้วยสำรกมัมนัตรังส ีแตไ่มค่รบถ้วน 
 4. ทรำบข้อบง่ชีแ้ละข้อห้ำมในกำรรักษำด้วยสำรกมัมนัตรังสอียำ่งครบถ้วน 
 5. ทรำบข้อบง่ชีแ้ละข้อห้ำมในกำรรักษำด้วยสำรกมัมนัตรังสอียำ่งครบถ้วนและสำมำรถให้ค ำแนะน ำแก่ผู้ที่มี

ประสบกำรณ์น้อยกวำ่ได้ 
 

3. กำรเตรียมผู้ป่วยก่อนกำรรักษำ  
 1. พบจดุบกพร่องที่ส ำคญัที่สง่ผลกระทบตอ่กำรรักษำในกำรเตรียมผู้ ป่วย 
 2. พบจดุบกพร่องที่ไมส่ง่ผลกระทบตอ่กำรรักษำในกำรเตรียมผู้ ป่วย 
 3. สำมำรถเตรียมกำรรักษำผู้ ป่วยได้อยำ่งถกูต้องครบถ้วน แต่ไม่สำมำรถให้ค ำแนะน ำในกำรเตรียมตวัก่อนกำร

รักษำได้อยำ่งถกูต้อง 
 4. สำมำรถเตรียมกำรรักษำผู้ ป่วยได้อย่ำงถกูต้องครบถ้วน และให้ค ำแนะน ำในกำรเตรียมตวัก่อนกำรรักษำได้

อยำ่งถกูต้อง 
 5. สำมำรถเตรียมกำรรักษำผู้ ป่วยได้อย่ำงถูกต้องครบถ้วนและให้ค ำแนะน ำในกำรเตรียมตวัก่อนกำรรักษำได้

อยำ่งถกูต้อง อีกทัง้สำมำรถให้ค ำแนะน ำในกำรปฏิบตัิแก่ผู้ที่มีประสบกำรณ์น้อยกวำ่ได้ 
 

4. กำรให้กำรรักษำด้วยสำรกัมมันตรังสี  
 1. ไมท่รำบแนวทำงให้กำรรักษำผู้ ป่วย 
 2. ทรำบแนวทำงให้กำรรักษำ แตไ่มเ่ป็นไปตำมแนวปฏิบตัิที่ถกูต้อง 
 3. ทรำบแนวทำงให้กำรรักษำผู้ ป่วยตำมแนวปฏิบตัิที่ถกูต้องครบถ้วน 
 4. สำมำรถวำงแผนกำรรักษำผู้ ป่วยที่มีภำวะแทรกซ้อนท่ีต้องให้กำรดแูลเป็นพิเศษ 
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 5. สำมำรถวำงแผนกำรรักษำผู้ ป่วยที่มีภำวะแทรกซ้อนท่ีต้องให้กำรดแูลเป็นพิเศษและสำมำรถให้ค ำแนะน ำแก่ผู้
ที่มีประสบกำรณ์น้อยกวำ่ได้ 

5. กำรดูแลผู้ป่วยระหว่ำงมำรับกำรรักษำที่โรงพยำบำล  
 1. ไมท่รำบแนวทำงให้กำรดแูลผู้ ป่วยที่มำรับกำรรักษำในโรงพยำบำล 
 2. ทรำบแนวทำงให้กำรดูแลผู้ ป่วยที่มำรับกำรรักษำในโรงพยำบำล แต่ไม่สำมำรถอธิบำยถึงวิธีกำรปฏิบตัิตวั

ให้แก่ผู้ ป่วยเพื่อปอ้งกนัผลข้ำงเคียงจำกกำรรักษำให้แก่ผู้ ป่วยและญำติได้ 
 3. ทรำบแนวทำงให้กำรดแูลผู้ ป่วยที่มำรับกำรรักษำในโรงพยำบำล และสำมำรถอธิบำยถึงวิธีกำรปฏิบตัิตวัให้แก่

ผู้ ป่วยเพื่อปอ้งกนัผลข้ำงเคียงจำกกำรรักษำให้แก่ผู้ ป่วยและญำติได้อยำ่งถกูต้อง 
 4. ทรำบแนวทำงให้กำรดแูลผู้ ป่วยที่มำรับกำรรักษำในโรงพยำบำลท่ีมีภำวะแทรกซ้อนรุนแรงได้ 
 5. ทรำบแนวทำงให้กำรดแูลผู้ ป่วยที่มำรับกำรรักษำในโรงพยำบำลที่มีภำวะแทรกซ้อนรุนแรงได้และสำมำรถให้

ค ำแนะน ำแก่ผู้ที่มีประสบกำรณ์น้อยกวำ่ได้ 
 

6. แปลผลกำรตรวจทำงเวชศำสตร์นิวเคลียร์  
 1. ไมส่ำมำรถแปลผลกำรตรวจทำงเวชศำสตร์นิวเคลยีร์ 
 2. พบข้อผิดพลำดที่ส ำคญัในกำรแปลผลกำรตรวจทำงเวชศำสตร์นิวเคลยีร์ 
 3. สำมำรถแปลผลกำรตรวจทำงเวชศำสตร์นิวเคลยีร์ได้อยำ่งถกูต้องครบถ้วน 
 4. สำมำรถแปลผลกำรตรวจทำงเวชศำสตร์นิวเคลยีร์ในกรณีผู้ ป่วยซบัซ้อนได้ 
 5. สำมำรถแปลผลกำรตรวจทำงเวชศำสตร์นิวเคลียร์ในกรณีผู้ ป่วยซบัซ้อนได้และสำมำรถให้ค ำปรึกษำแก่ผู้ที่มี

ประสบกำรณ์น้อยกวำ่ได้ 
 

7. ส่งต่อข้อมูลต่อแพทย์เจ้ำของไข้  
 1. ไมต่ระหนกัถึงกำรสง่ตอ่ข้อมลู 
 2. มีกำรสง่ตอ่ข้อมลูแตไ่มค่รบถ้วน 
 3. มีกำรสง่ตอ่ข้อมลูอยำ่งถกูต้องครบถ้วน 
 4. สำมำรถสง่ตอ่ข้อมลูที่ถกูต้องอยำ่งเป็นระบบ 
 5. สำมำรถสง่ตอ่ข้อมลูที่ถกูต้องอยำ่งเป็นระบบและสำมำรถให้ค ำแนะน ำแก่ผู้ที่มีประสบกำรณ์น้อยกวำ่ได้ 

 
8. กำรวำงแผนดูแลผู้ป่วยหลังกำรรักษำ  

 1. ไมท่รำบวำ่ต้องท ำกำรนดัติดตำมผล 
 2. ไมท่รำบวำ่ต้องท ำกำรนดัติดตำมผลอะไรและเมื่อใด 
 3. ทรำบวำ่ต้องท ำกำรนดัติดตำมผลอะไรและระยะเวลำที่นดัตรวจติดตำมได้อยำ่งถกูต้องครบถ้วน 
 4. สำมำรถวำงแผนกำรรักษำในกรณีผู้ ป่วยซบัซ้อนได้ 
 5. สำมำรถวำงแผนกำรรักษำในกรณีผู้ ป่วยซบัซ้อนได้และสำมำรถให้ค ำแนะน ำแก่ผู้ที่มีประสบกำรณ์น้อยกวำ่ได้ 
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9. กำรสื่อสำรกับผู้ป่วย  
 1. ไมส่ือ่สำรกบัผู้ ป่วย 
 2. มีกำรสือ่สำรกบัผู้ ป่วยทำงเดียว โดยไมเ่ปิดโอกำสให้ผู้ ป่วยซกัถำม 
 3. มีกำรสือ่สำรกบัผู้ ป่วยและเปิดโอกำสให้ผู้ ป่วยซกัถำม 
 4. สำมำรถสือ่สำรในกรณีผู้ ป่วยซบัซ้อนได้ 
 5. สำมำรถสือ่สำรในกรณีผู้ ป่วยซบัซ้อนได้และสำมำรถให้ค ำแนะน ำแก่ผู้ที่มีประสบกำรณ์น้อยกวำ่ได้ 

 
10. กำรสื่อสำรกับผู้ร่วมงำน  

 1. ไมส่ือ่สำรกบัผู้ ร่วมงำน 
 2. สือ่สำรกบัผู้ ร่วมงำนแตข้่อมลูไมช่ดัเจน 
 3. สือ่สำรกบัผู้ ร่วมงำนได้ดีเป็นสว่นใหญ่ 
 4. สือ่สำรกบัผู้ ร่วมงำนได้อยำ่งชดัเจนและถกูต้องตลอดเวลำ  
 5. สือ่สำรกบัผู้ ร่วมงำนได้อยำ่งชดัเจนถกูต้องตลอดเวลำและสำมำรถให้ค ำแนะน ำแก่ผู้ที่มีประสบกำรณ์น้อยกวำ่

ได้ 
 

11. กำรตระหนักถงึสถำนกำรณ์และปัญหำที่เกดิขึน้  
 1. ไมต่ระหนกัถึงสถำนกำรณ์และปัญหำที่เกิดขึน้ 

 2. ไมส่ำมำรถแก้ไขปัญหำได้อยำ่งเหมำะสมและไมข่อควำมชว่ยเหลอื 

 3. ไมส่ำมำรถแก้ไขปัญหำที่ควรแก้ได้ แตป่รึกษำขอควำมชว่ยเหลอืในเวลำที่เหมำะสม 
 4. แก้ไขปัญหำเหมำะสมกบัควำมสำมำรถของตนเองและได้ปรึกษำขอควำมชว่ยเหลอืในเวลำทีเ่หมำะสม 
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 1. ไมรั่บผิดชอบในหน้ำที่ท่ีได้รับมอบหมำย 
 2. รับผิดชอบในหน้ำที่ท่ีได้รับมอบหมำยไมส่ม ำ่เสมอ 
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 4. รับผิดชอบในหน้ำที่ท่ีได้รับมอบหมำยอยำ่งเตม็ที่และสำมำรถชว่ยเหลอืงำนในหน้ำที่ของผู้อื่นได้อีกด้วย 
 5. สำมำรถแบง่และมอบหมำยงำนให้แก่ผู้ทีม่ีประสบกำรณ์น้อยกวำ่ได้อยำ่งเหมำะสม 
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ระดับศักยภำพโดยรวม EPA 4 
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 Level 4: สำมำรถปฏิบตังิำนได้ด้วยตนเอง  
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แฟ้มสะสมผลงำน (portfolio) 
 

ตลอดระยะเวลำฝึกอบรม 3 ปี แพทย์ประจ ำบ้ำนต้องจัดท ำแฟ้มสะสมผลงำนเพื่อจดบนัทึกประสบกำรณ์กำร
เรียนรู้ทำงวิชำกำรและกำรปฏิบตัิงำน แพทย์ประจ ำบ้ำนจะได้รับแฟ้มสะสมผลงำนในวนัแรกที่เร่ิมปฏิบตัิงำนและต้อง
รำยงำนควำมคืบหน้ำตอ่อำจำรย์ที่ปรึกษำในเดือนกนัยำยน ธนัวำคม มีนำคมและมิถนุำยน (ทกุ 3 เดือน)  

 
แฟม้สะสมผลงำนจะประกอบไปด้วย 2 สว่น ดงันี ้
1. แบบรำยงำนกำรประเมินตนเอง (self-reflection) และแบบรำยงำนควำมคืบหน้ำ แพทย์ประจ ำบ้ำน

ต้องสง่รำยงำนดงักลำ่วตอ่อำจำรย์ที่ปรึกษำทกุ 3 เดือน 
2. Log book ส ำหรับจดบนัทกึจ ำนวนผู้ ป่วยที่ได้เรียนรู้จำกกำรปฏิบตัิงำนและกำรเข้ำร่วมกิจกรรมทำงวิชำกำร 

เพื่อให้มัน่ใจวำ่มีประสบกำรณ์กำรเรียนรู้มำกพอตำมเกณฑ์ของหลกัสตูร ได้แก่  
 

กำรตรวจวินจิฉยัทำงเวชศำสตร์นิวเคลยีร์ จ ำนวนผู้ ป่วย (รำยตอ่ปี) 

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 

 
กำรรักษำโรคทำงเวชศำสตร์นิวเคลียร์ จ ำนวนผู้ป่วย (รำยต่อ

ปี) 
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กำรรักษำ hyperthyroid ด้วย I-131 200 
กำรรักษำมะเร็งไทรอยด์ด้วย I-131 100 
กำรรักษำด้วยสำรกมัมนัตรังสชีนดิอื่นๆ 1 

 
กิจกรรมทำงวิชำกำร จ ำนวนตอ่ 3 ปี 

น ำเสนอวำรสำรทำงวชิำกำร (Journal club) 20 

น ำเสนอ interesting case / case study 8 

น ำเสนอ seminar 2 

นอกจำกนี ้แพทย์ประจ ำบ้ำนควรบันทึกกำรเข้ำร่วมกิจกรรมทำงวิชำกำรนอกหลกัสูตร เพื่อพัฒนำควำมรู้ใน
สำขำวิชำอื่นๆและเพื่อพฒันำตนเอง เช่น งำนประชุมวิชำกำรประจ ำปีที่จัดโดยคณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล งำน
ประชุมวิชำกำรที่จัดโดยสถำบนัหรือองค์กรทำงวิชำชีพอื่นๆ (เช่น สมำคมเวชศำสตร์นิวเคลียร์, รำชวิทยำลยัรังสีแพทย์, 
IAEA, แพทยสภำฯ เป็นต้น), งำนประชุมที่จัดโดยองค์กรเอกชนเพื่อน ำเสนอเทคโนโลยีหรือกำรรักษำใหม่ๆ, กำรอบรม
ระเบียบวิธีวิจยัและสถิติ เป็นต้น ทัง้นี ้กำรเข้ำร่วมกิจกรรมทำงวชิำกำรนอกหลกัสตูรที่จดัขึน้ภำยนอกคณะแพทยศำสตร์ศริิ
รำชพยำบำล แพทย์ประจ ำบ้ำนต้องได้รับกำรอนมุตัิจำกอำจำรย์ผู้ดแูลแพทย์ประจ ำบ้ำน หรือ สำขำวิชำฯก่อน 
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ประวัติผู้วิจัย 
 
ให้เขียนประวตัิของตนเอง (biography) ทัง้นีโ้ดยมีควำมยำว ไมเ่กินหนึง่หน้ำกระดำษ 
ประวตัิที่เขียนให้ครอบคลมุข้อมลูดงัตอ่ไปนี ้

- ชื่อ นำมสกุล พร้อมค ำน ำหน้ำ หำกมียศ ก็ให้ใส่ไว้ด้วย 
- วัน เดือน ปี เกิด ให้ใช้ปีพุทธศักรำช 
- จังหวัด และประเทศที่เกิด 
- ประวัติกำรศึกษำ โดยบอกถึงวฒุิกำรศึกษำ สถำนศึกษำ ปีที่ส ำเร็จกำรศึกษำ ทัง้นีเ้ร่ิมตัง้แต่ระดบัปริญญำตรี 

เป็นต้นไป จนส ำเร็จกำรศกึษำระดบับณัฑิตศกึษำ แพทย์ประจ ำบ้ำน และสถำบนัท่ีฝึกอบรม 
- รำงวัลเรียนดี ทุนกำรศึกษำ หรือทุนวิจัยที่ได้รับระหวำ่งศกึษำในสถำบนัท่ีฝึกอบรม (ถ้ำมี) 
- ต ำแหน่ง และสถำนที่ท ำงำน (ถ้ำมี) 
- ที่อยู่ที่สำมำรถติดต่อได้ 
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ค ำอธิบำยวิธีเขียนวทิยำนิพนธ์ 
 

1. เขียนเป็นภำษำไทยหรือภำษำองักฤษก็ได้ แตต้่องเขียนบทคดัยอ่ทัง้ 2 ภำษำ 
2. หวัข้อในสำรบญัที่ให้มำให้ท ำเหมือนตวัอย่ำง แต่อำจเพิ่มเติมหวัข้อได้ โดยหวัข้อย่อยต้องลงไปไม่เกิน  2 จุดทศนิยม

เช่น 3.1.1 ไมต้่องลงไปถึง 3.1.1.1 หำกเกินให้ใสใ่นเนือ้หำ 
3. ตวัอกัษรภำษำองักฤษใช้ Times New Roman 12, ภำษำไทยใช้ Angsana New 16 
4. กำรเว้นบรรทดัใช้ single space 
5. เร่ิมยอ่หน้ำใหมใ่ห้ใช้ยอ่หน้ำ ใช้ single space เช่นกนั 
6. กำรอ้ำงอิง references ในเนือ้เร่ืองให้ใสต่วัเลขในวงเล็บหลงัประโยค โดยอ้ำงอิงตำมล ำดบักำรอ้ำงอิงก่อนหลงั เช่น 

(1) และให้ใช้ Vancouver style อำ่นได้จำก http://www.library.uq.edu.au/training/citation/vancouv.pdf 
7. ตำรำงใช้เส้นเฉพำะในแนวนอนเท่ำนัน้ และใช้ค ำว่ำ ตำรำงที่  1. หรือ Table 1. (ตวัหนำ) ส่วนค ำอธิบำยตำรำงใช้

ตวับำงให้ไว้ที่ด้ำนบนของตำรำง 
8. รูปภำพใช้ค ำวำ่ รูปท่ี 1. หรือ Figure 1. (ตวัหนำ) ตำมด้วยค ำอธิบำยภำพตวับำง ให้ไว้ที่ด้ำนลำ่งของภำพ 
9. เลขหน้ำใสท่ี่มมุบนขวำของหน้ำ 
10. ภำคผนวก (Appendix) หน้ำแรกของภำคผนวกให้ขึน้หน้ำใหม่ มีค ำว่ำ ภำคผนวก อยู่กลำงหน้ำกระดำษ บรรทัด

ต่อมำพิมพ์ช่ือของภำคผนวก ถ้ำหำกภำคผนวกมีหลำยภำคให้ใช้เป็น ภำคผนวก ก ภำคผนวก ข และภำคผนวก ค 
ตำมล ำดบั ให้ขึน้หน้ำใหมเ่มื่อขึน้ภำคผนวกใหม่ 

11. ก ำหนดมำตรฐำนกระดำษที่ใช้พิมพ์วิทยำนิพนธ์เป็นกระดำษสีขำว ไมม่ีบรรทดัขนำดมำตรฐำน A4 และควำมหนำไม่
ต ่ำกวำ่ 80 แกรม ให้พิมพ์เพียงหน้ำเดียว 
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กำรประเมินกำรน ำเสนอและเนือ้หำวทิยำนิพนธ์ 

 
ประเด็นที่ประเมิน                   
คะแนน 
1. กำรน ำเสนอวทิยำนิพนธ์ 
 1.1  น ำเสนอด้วยควำมมัน่ใจ        5 
 1.2  รูปภำพ ค ำบรรยำย มีควำมสมบรูณ์ชดัเจน       5 
 1.3  กำรล ำดบัเนือ้เร่ืองมีควำมนำ่สนใจและชวนตดิตำม      5 
 1.4  กำรรักษำเวลำ         5 
 1.5  กำรตอบข้อซกัถำม         10 
เนือ้หำที่น ำเสนอ 
 1.6  หวัข้อเร่ือง          10 
 1.7  ที่มำและเหตผุล กำรทบทวนวรรณกรรม       10 
 1.8  ค ำถำมกำรวิจยัและวตัถปุระสงค์        10 
 1.9  ชนิดกำรวจิยั          10 
 1.10  วสัดแุละวิธีกำร         10 
 1.11  วิธีกำรเก็บและน ำเสนอข้อมลู        10 
 1.12  กำรเสนอแนะแนวทำงกำรประยกุต์และกำรใช้ประโยชน์     10 
          รวม  100 
2. เนือ้หำในเล่มวทิยำนิพนธ์ 
 2.1  หวัข้อเร่ือง          5 
 2.2  บทคดัยอ่          15 
 2.3  ที่มำและเหตผุล กำรทบทวนวรรณกรรม       15 
 2.4  ค ำถำมกำรวิจยัและวตัถปุระสงค์        10 
 2.5  วสัดแุละวิธีกำร         10 
 2.6  วิธีกำรเก็บและน ำเสนอข้อมลู (ผลกำรศกึษำ)      15 
 2.7  อภิปรำยและสรุป         20 
 2.8  กำรเสนอแนะแนวทำงกำรประยกุต์และกำรใช้ประโยชน์     10 
          รวม  100 
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เกณฑ์ตดัสินผลกำรสอบวิทยำนิพนธ์ 

 
ในกำรตดัสนิผลกำรสอบวิทยำนิพนธ์ของคณะอนกุรรมกำรฯ สอบวิทยำนิพนธ์จะใช้เกณฑ์ ดงันี ้
“ผ่าน” หมำยถึง กำรที่แพทย์ประจ ำบ้ำนสำมำรถแสดงผลงำนวิทยำนิพนธ์ และตอบข้อซกัถำมได้เป็นท่ีพอใจของ

คณะอนกุรรมกำรฯ ไมต้่องมีกำรแก้ไขหรือเพิ่มเติมสำระส ำคญั แพทย์ประจ ำบ้ำนสำมำรถจดัพิมพ์รูปเลม่วิทยำนิพนธ์ฉบบั
สมบรูณ์ได้ทนัที 

“ผ่านโดยมีเงื่อนไข” หมำยถึง กำรที่แพทย์ประจ ำบ้ำนยงัไม่สำมำรถแสดงผลงำนวิทยำนิพนธ์ หรือตอบข้อ
ซกัถำมให้เป็นที่พอใจของคณะอนกุรรมกำรฯได้อยำ่งสมบรูณ์ และคณะอนกุรรมกำรฯมีควำมเห็นว่ำสมควรให้แก้ไข หรือ 
เพิ่มเติมสำระส ำคญั หรือ แก้ไขวิธีกำรเรียบเรียงวิทยำนิพนธ์ ทัง้นีค้ณะอนกุรรมกำรจะระบเุง่ือนไข พร้อมทัง้ระบรุะยะเวลำ
ที่ก ำหนดให้ด ำเนินกำรแก้ไขปรับปรุง นบัตัง้แต่วนัที่ทรำบผลกำรตดัสินผลกำรสอบ หำกแพทย์ประจ ำบ้ำนไม่สำมำรถ
ปฏิบตัิตำมเง่ือนไขภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด แพทย์ประจ ำบ้ำนต้องแจ้งเหตผุลพร้อมทัง้ขออนมุตัิขยำยเวลำผำ่นประธำน
คณะอนุ กรรมกำรฯ มิฉะนัน้จะถือว่ำผลกำรสอบเป็น “ตก” ซึ่งจะมีผลให้แพทย์ประจ ำบ้ำนต้องด ำเนินกำรจัดท ำ
วิทยำนิพนธ์ภำยใต้หวัข้อเร่ืองใหมแ่ละเร่ิมขัน้ตอนกำรท ำวิทยำนิพนธ์ใหมท่ัง้หมด 

“ไม่ผ่าน” หมำยถึง แพทย์ประจ ำบ้ำนไม่สำมำรถแสดงผลงำนวิทยำนิพนธ์ให้เป็นที่พอใจของคณะอนกุรรมกำรฯ
และ/หรือไมส่ำมำรถตอบข้อซกัถำมของคณะอนกุรรมกำรฯได้ แสดงให้เห็นวำ่แพทย์ประจ ำบ้ำนไมม่ีควำมเข้ำใจอยำ่งถ่อง
แท้ถึงสำระของวิทยำนิพนธ์ และ/หรือวิธีกำรวิจยัที่ตนได้ท ำ 
 
ข้อก ำหนดส ำหรับแพทย์ประจ ำบ้ำนที่สอบ “ไม่ผ่ำน” 

1. แพทย์ประจ ำบ้ำนที่สอบ “ไม่ผ่ำน” ต้องปรับปรุงจัดท ำวิทยำนิพนธ์ใหม่ ตำมค ำแนะน ำของคณะอนกุรรมกำรฯ 
และระยะเวลำที่ก ำหนดให้ 

2. เมื่อสิน้สดุระยะเวลำที่ก ำหนดไว้ในข้อ 1. ให้แพทย์ประจ ำบ้ำนมำขอสอบวิทยำนิพนธ์ต่อคณะอนกุรรมกำรฯอีก
ครัง้ 

3. หำกแพทย์ประจ ำบ้ำนไม่สำมำรถปฏิบัติตำมเง่ือนไขภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด แพทย์ประจ ำบ้ำนต้องแจ้ง
เหตผุลพร้อมทัง้ขออนมุตัิขยำยเวลำกำรสง่วิทยำนิพนธ์ มิฉะนัน้คณะอนกุรรมกำรฯจะถือวำ่ผลกำรสอบเป็น “ตก” 
แพทย์ประจ ำบ้ำนต้องจัดท ำวิทยำนิพนธ์ภำยใต้หัวข้อเร่ืองใหม่ และเร่ิมต้นขัน้ตอนกำรท ำวิทยำนิพนธ์ใหม่
ทัง้หมด 
 

กำรส่งวิทยำนิพนธ์และแผ่นบันทึกข้อมูลวิทยำนิพนธ์ ต้องส่งวิทยำนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล
วิทยำนิพนธ์ให้คณะอนุกรรมกำรฯท่ำนละ 1 ชุด ภำยในระยะเวลำไม่เกิน 3 สัปดำห์ หลังจำกวันที่สอบวิทยำนิพนธ์
ปรำกฏผล “ผำ่น” 
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เอกสำรแนบ 16 

ตำรำงกจิกรรมทำงวิชำกำรแพทย์ประจ ำบ้ำนเวชศำสตร์นิวเคลียร์  
ปีกำรศึกษำ 2561 
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เอกสำรแนบ 17 

วำรสำรวิชำกำร เว็บไซต์แนะน ำ และหนังสืออ้ำงอิง 
 

วำรสำรวิชำกำรแนะน ำ 
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 

 
เว็บไซต์แนะน ำ 

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/ 

 
หนังสืออ้ำงอิง 

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 
 
 
 

  

http://www.si.mahidol.ac.th/th/department/radiology/
http://www.thaisnm.org/th
https://humanhealth.iaea.org/hhw/
http://www.snmmi.org/
http://jnm.snmjournals.org/
https://www.eanm.org/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
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เอกสำรแนบ 18 

รูปแบบและข้อแนะน ำในกำรเขียนรำยงำน interesting case 
 

แพทย์ประจ ำบ้ำนสำขำวิชำเวชศำสตร์นิวเคลยีร์ และรังสรัีกษำและมะเร็งวิทยำชัน้ปีที่ 1 ต้องเขียนรำยงำนผู้ ป่วย
ที่นำ่สนใจ 1 รำย (interesting case) ก ำหนดให้สง่รำยงำนพร้อมซีดีบนัทกึรำยงำนภำยในเดือนท่ีมีกำรน ำเสนอ หรืออยำ่ง
ช้ำไมเ่กินวนัท่ี 31 มีนำคม และต้องแก้ไขตำมที่ได้รับแจ้ง 

 
แนวกำรเขียนรำยงำน ดงัตอ่ไปนี ้

1. หน้ำแรก ประกอบด้วย ช่ือเร่ือง ช่ือ-นำมสกลุของผู้ เขียน และอำจำรย์ที่ปรึกษำ 
2. รำยงำนผู้ ป่วย ประกอบด้วยประวตัิ กำรตรวจร่ำงกำย ผลกำรตรวจอื่นๆที่เก่ียวข้อง ผลกำรตรวจทำงเวชศำสตร์

นิวเคลยีร์ กำรตรวจติดตำมทำงคลนิิกและกำรรักษำที่ได้รับหลงัจำกกำรตรวจทำงเวชศำสตร์นิวเคลยีร์ 
3. วิจำรณ์ผล แสดงคุณค่ำของกำรตรวจทำงเวชศำสตร์นิวเคลียร์ในผู้ ป่วยรำยนี ้อำจเปรียบเทียบกบักำรตรวจวิธี

อื่นๆ และควรสรุปหลกักำรตรวจและแปลผลกำรตรวจทำงเวชศำสตร์นิวเคลยีร์ 
4. เอกสำรอ้ำงอิง ใช้กำรยอ่ช่ือวำรสำรตำม Index Medicus พิมพ์ตวัอกัษรธรรมดำ ไมต้่องมีจลุภำคข้ำงท้ำย ไมต้่อง

เว้นช่องระหวำ่งเคร่ืองหมำยวรรคตอนกบัตวัเลขอำรบิกที่แสดงตอน (Volume) หรือเลขหน้ำ  
- ตวัอยำ่งเอกสำรอ้ำงอิงภำษำองักฤษ  

Vega KJ, Pina I, Krevsky B.  Heart transplantation is associated with an increased risk for 
pancreatobiliary disease. Ann Intern Med1996; 124: 980-3.  

- ถ้ำเป็นเอกสำรอ้ำงอิงภำษำไทยใช้ตำมข้ำงต้นทัง้หมด ยกเว้นช่ือผู้นิพนธ์ใช้ช่ือเต็ม ตำมด้วยนำมสกลุ 
เช่น 
1. วิชยั ประยรูวิวฒัน์, ถนอมศรี ศรีชยักลุ, จตพุร พนูเกษ, อดุม จนัทรำรักษ์ศรี, วิทยำ ตนัสวุรรณนนท์.
กำรศกึษำขนำดตำ่งๆของยำแอสไพรินท่ีมีผลตอ่กำรท ำงำนของเกร็ดเลอืดในชำยไทยปกติ.อำยรุศำสตร์ 
2531;4:141-6. 
2. สคุนธ์ วิสทุธิพนัธ์, ภทัรพร อิศรำงกูร ณ อยุธยำ, สืบสนัต์ มหำสนัทนะ. ภำวะเลือดออกผิดปกติ.
กรุงเทพฯ:โครงกำรต ำรำศิริรำช, 2523. 

5. กำรเขียนรำยงำนไม่อนุญำตให้คัดลอกมำจำก website หรือ textbook โดยตรง เน่ืองจำกถือเป็น 
plagiarism 
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หวัข้อ LECTURE NUCLEAR MEDICINE ส ำหรับแพทย์ประจ ำบ้ำนชัน้ปีที่ 1  
ห้องบรรยำยร่มไทร สวุรรณิก (ห้อง 1306) อำคำรศนูย์โรคหวัใจ ชัน้ 13 เวลำ 8.00 – 9.00 น. 

 
สัปดำห์ที่ หวัข้อ อำจำรย์ผู้สอน 

4 ก.ค. 2561 Basic Physics in Nuclear Medicine, health physics and radiation safety อ. พจี เจำฑะเกษตริน 
11 ก.ค. 2561 Computer in nuclear medicine อ. ธนพงษ์ ทองประพำฬ 
18 ก.ค. 2561 Gamma camera and SPECT/CT อ. พจี เจำฑะเกษตริน 
25 ก.ค. 2561 PET/CT, PET/MRI and cyclotron อ. ธนพงษ์ ทองประพำฬ 
1 ส.ค. 2561 Radiopharmaceuticals รศ. นภมน ศรีตงกลุ 
8 ส.ค. 2561 Iodine metabolism and in vitro tests รศ. นภมน ศรีตงกลุ 
15 ส.ค. 2561 Clinical thyroid function tests ศ.พญ. ภำวนำ ภสูวุรรณ 
22 ส.ค. 2561 Radionuclide non imaging studies รศ. มลลุี ตณัฑวิรุฬห์ 
29 ส.ค. 2561 Radioiodine therapy in thyroid diseases: hyperthyroid, CA thyroid อ.พญ.พงษ์พิชำ ตู้จินดำ 
5 ก.ย. 2561 Non PET Tumor imaging: parathyroid& neuroendocrine scan อ.นพ. จกัรมีเดช เศรษฐนนัท์ 
12 ก.ย. 2561 Other radionuclide therapy: bone pain, NET treatment, etc อ.พญ. เฉลิมรัตน์ แก้วพดุ 
19 ก.ย. 2561 Dosimetry in nuclear medicine รศ. มลลุี ตณัฑวิรุฬห์ 

สอบกลำงปี 26 ก.ย. 2561 
3 ต.ค. 2561 Musculoskeletal system รศ.พญ. จิรำพร ศรีประภำภรณ์ 
10 ต.ค. 2561 Pulmonary and vascular system อ.พญ. เฉลิมรัตน์ แก้วพดุ 
17 ต.ค. 2561 Gastrointestinal system: GI bleeding รศ.พญ. ธัญญลกัษณ์ เธียรธัญญ

กิจ 
24 ต.ค. 2561 Liver: liver RBC scan, spleen and hepatobiliary system อ.พญ.พงษ์พิชำ ตู้จินดำ 
31 ต.ค. 2561 Basic and principle of bone mineral densitometer  อ.ธนพงษ์ ทองประพำฬ 
7 พ.ย. 2561 Pediatric nuclear medicine  ศ.พญ. ภำวนำ ภสูวุรรณ 
14 พ.ย. 2561 Sentinel node and lymphatic system: lymphoscintigraphy รศ.พญ. สนุนัทำ เชี่ยววิทย์ 
21 พ.ย. 2561 Inflammation and infection รศ.พญ. ธัญญลกัษณ์ เธียรธัญญ

กิจ 
28 พ.ย. 2561 Cardiac system: Myocardial perfusion and MUGA scan, PET in cardiology อ.นพ. จกัรมีเดช เศรษฐนนัท์ 
12 ธ.ค. 2561 Central nervous system: Brain SPECT and CSF scan รศ.พญ. สนุนัทำ เชี่ยววิทย์ 
19 ธ.ค. 2561 PET in neurology รศ.พญ. สนุนัทำ เชี่ยววิทย์ 
26 ธ.ค. 2561 Basic PET& normal variants รศ.พญ. จิรำพร ศรีประภำภรณ์ 
9 ม.ค. 2562 PET in lung neoplasms รศ.พญ. จิรำพร ศรีประภำภรณ์ 
16 ม.ค. 2562 PET in colon cancer and lymphoma ผศ.พญ. เบญจำภำ เขียวหวำน 
23 ม.ค. 2562 PET in head and neck cancer and PET in miscellaneous diseases ผศ.พญ. เบญจำภำ เขียวหวำน 
30 ม.ค. 2562 Non FDG PET studies รศ.พญ. ธัญญลกัษณ์ เธียรธัญญ

กิจ 
6 ก.พ. 2562 Genitourinary system: renal scan, VUR อ.พญ. อภิชญำ คล้ำยมนต์ 
13 ก.พ. 2562 Clinical applications of bone mineral density อ.พญ. อภิชญำ คล้ำยมนต์ 

สอบปลำยปี ประมำณสัปดำห์ที่ 41-43 
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หวัข้อ LECTURE NUCLEAR MEDICINE ส ำหรับแพทย์ประจ ำบ้ำนชัน้ปีที่ 2  
ห้องบรรยำยร่มไทร สวุรรณิก (ห้อง 1306) อำคำรศนูย์โรคหวัใจ ชัน้ 13 เวลำ 8.00 – 9.00 น. 

 
 

  

วันที่ หัวข้อ  อาจารย้ผู้สอน 
4 ตุลาคม 2561 Novel trends in PET/CT and PET/MRI 

technology  
อ. ธนพงษ้ ทองประพาฬ 

18 ตุลาคม 2561 PET tracers; FDG and non FDG รศ. นภมน ศรีตงกุล 

1 พฤศจิกายน 2561 Dosimetry in radionuclide therapy อ. พจี เจาฑะเกษตริน 
15 พฤศจิกายน 
2561 

The treatment in refractory thyroid 
carcinoma 

อ.พญ. อภิชญา คล้ายมนต้ 

29พฤศจิกายน 2561 Role of MIBG imaging รศ.พญ. จิราพร ศรีประภาภรณ้ 
13 ธันวาคม 2561 The MIBG therapy รศ.พญ. จิราพร ศรีประภาภรณ้ 
27 ธันวาคม 2561 The radionuclide treatment in bony 

metastases; beta and alpha therapies 
ศ.พญ. ภาวนา ภูสุวรรณ 

10 มกราคม 2562 Y-90 SIRT  อ อจลญา เตยะธิติ 
24 มกราคม 2562 Theranostics in prostate cancer; PSMA 

agents  
ผศ.พญ. เบญจาภา เขียวหวาน 

7 กุมภาพันธ้ 2562 Theranostics in neuroendocrine 
tumor; DOTATATE agents 

อ.พญ. เฉลิมรัตน้ แก้วพุด 

21 กุมภาพันธ้ 2562 PET/MRI; clinical applications  ผศ.พญ. เบญจาภา เขียวหวาน 
7 มีนาคม 2562 Amyloid imaging in neurodegenerative 

diseases 
รศ.พญ. ธัญญลักษณ้ เธียรธัญญ
กิจ 

21 มีนาคม 2562 The quantitative analysis of 
neuroimaging  

อ.นพ. จักรมีเดช เศรษฐนันท้ 

4 เมษายน 2562 The role of dopaminergic imaging in 
brain diseases  

รศ.พญ. สุนันทา เชี่ยววิทย้ 

18 เมษายน 2562 The nuclear medicine studies in 
leakage diseases     

รศ.พญ. สุนันทา เชี่ยววิทย้ 
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ตำรำงเรียนและตำรำงสอบ 
รำยวิชำแกนของหลักสูตรป.บัณฑิตชัน้สูง  

 
แพทย์ประจ ำบ้ำนชัน้ปีที่ 1 ทกุคนของคณะฯ ต้องเข้ำเรียนวิชำแกนต่อไปนีเ้พื่อประกำศนียบตัรป.บณัฑิตชัน้สงู 

สำขำวิทยำศำสตร์กำรแพทย์คลนิิก ณ ห้องบรรยำย อวย เกตสุงิห์ อำคำรศรีสวรินทิรำ ชัน้ 3  
 

รำยละเอียดวิชำแกน 5 รำยวิชำ ดงัตอ่ไปนี ้
1. วิชำวิทยำศำสตร์กำรแพทย์พืน้ฐำนและคลินิกสัมพันธ์ (SIID 521) 

- วิชำแกน 2 หนว่ยกิต 
- เรียนทุกวันพุธ เวลำ 15.00 – 17.00 น. โดยช่วงที่ 1 ตัง้แต่วันพุธที่ 11 กรกฎำคม ถึง วันพุธที่ 29 

สงิหำคม 2561 และช่วงที่ 2 ตัง้แต ่วนัท่ี 31 ตลุำคม 2561 ถึง 23 มกรำคม 2562 
- วนัสอบ ครัง้ที่ 1 วนัเสำร์ที่ 6 ตลุำคม 2561 และครัง้ที่ 2 วนัพธุที่ 27 กมุภำพนัธ์ 2562 

2. วิชำวิทยำระเบียบวิจัยส ำหรับแพทย์ (SIID 524) 
- วิชำแกน 1 หนว่ยกิต 
- เรียนทกุวนัพธุ เวลำ 15.00 – 17.00 น. ตัง้แตว่นัพธุที่ 5 กนัยำยน ถึงวนัพธุที่ 10 ตลุำคม 2561  

3. วิชำจริยธรรมกำรวิจัยในคน (SIID 526) 
- วิชำแกน 1 หนว่ยกิต 
- เรียนวนัพธุที่ 24 ตลุำคม 2561 เวลำ 8.30 – 16.00 น. 

4. วิชำกำรบริกำรทำงกำรแพทย์ (SIID 523) 
- วิชำเลอืก 1 หนว่ยกิต 
- เรียนทกุวนัพธุ เวลำ 15.00 – 17.00 น. ตัง้แตว่นัพธุที่ 30 มกรำคม ถึงวนัพธุที่ 27 มีนำคม 2562  
- วนัสอบ วนัเสำร์ที่ 20 เมษำยน 2562 

5. วิชำภำษำอังกฤษ (SIID 522) 
- วิชำแกน 2 หนว่ยกิต 
- เรียนทกุวนัเสำร์ เวลำ 9.00 – 12.00 น. ตัง้แตว่นัเสำร์ที่ 31 พฤศจิกำยน 2561 ถึงวนัเสำร์ที่ 16 มีนำคม 

2562  
- วนัสอบ ครัง้ที่ 1 วนัเสำร์ที่ 6 ตลุำคม 2561 และครัง้ที่ 2 วนัเสำร์ที่ 20 เมษำยน 2562 

  
 
 
หมำยเหต ุ 
ตำรำงเรียนและตำรำงสอบอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงตำมควำมเหมำะสม  
รำยละเอียดรำยวิชำ (วตัถปุระสงค์กำรเรียนรู้ รูปแบบกำรเรียนกำรสอน เกณฑ์กำรวดัและประเมินผล เอกสำรประกอบกำรเรียน และประกำศ
แก้ไขตำรำงเรียนหรือตำรำงสอบ) ตรวจสอบจำกเว็บไซต์กำรศกึษำหลงัปริญญำ http://www.sirirajgrad.com/gradmd/ หรือคูมื่อแพทย์ประจ ำ
บ้ำนของคณะฯ 
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ตำรำงเรียน Medical radiation physics and radiobiology 
 

 

 
  



 
 

คูมื่อแพทย์ประจ ำบ้ำนสำขำวิชำเวชศำสตร์นิวเคลียร์  หน้ำ 124 |  
 

 

 



 
 

คูมื่อแพทย์ประจ ำบ้ำนสำขำวิชำเวชศำสตร์นิวเคลียร์  หน้ำ 125 |  
 

 

 

หมำยเหต ุตำรำงเรียน Radiobiology จะประกำศให้ทรำบในภำยหลงั 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

คูมื่อแพทย์ประจ ำบ้ำนสำขำวิชำเวชศำสตร์นิวเคลียร์  หน้ำ 126 |  
 

เอกสำรแนบ 23 

ประกำศคณะฯเร่ืองแนวทำงป้องกันโรคตดิต่อในแพทย์ผู้รับกำรฝึกอบรมเฉพำะทำงฯ 
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แนวทำงปฏบัิตเิม่ือบุคลำกรทำงกำรแพทย์สัมผัสเลือดหรือสิ่งคัดหล่ังของผู้ป่วยขณะ
ปฏบิัตงิำน 
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แนวทำงกำรขจัดรังสีเปรอะเป้ือน 
 

1. เมื่อมีกำรเปรอะเป้ือนตัวบุคคล  
ต้องรีบช าระล้างโดยทันที (ก่อนช าระล้างสถานทีห่รือเคร่ืองมือ) 
1.1. เมื่อมีกำรเปรอะเปือ้นบนผิวหนงัล้ำงด้วยน ำ้สะอำดและสบู่ (ห้ำมใช้แอลกอฮอลล์เช็ดถ ูเพรำะจะท ำให้รูขมุขน

ปิด ไมส่ำมำรถเช็ดออกได้)  
1.2. ถ้ำเปือ้นบนใบหน้ำให้ซบัควำมเปือ้นออกก่อน และใช้น ำ้สะอำดและสบู่ ช ำระล้ำงโดยใช้มือช่วยถ ูไม่ควรถแูรง

จนกระทัง่เป็นรอยขีดข่วนหรือถลอก ขณะช ำระล้ำงให้หลบัตำ ปิดปำกให้สนิท หลงัช ำระล้ำง ซบัน ำ้ให้แห้งด้วย
กระดำษหรือผ้ำเช็ดหน้ำ 

1.3. ถ้ำเปือ้นเส้นผม ให้ช ำระล้ำงด้วยแชมพสูระผมและน ำ้ปริมำณมำกหลำยๆครัง้ แต่ต้องระวงัอยำ่ให้น ำ้ช ำระล้ำง
ตกลงในช่องห ูหรือบนใบหน้ำ ถ้ำเปือ้นมำกให้ตดัผมทิง้ 

1.4. ถ้ำมีบำดแผลหรือรอยขีดข่วน ให้รีบท ำควำมสะอำดทันทีด้วยน ำ้ไหล คัดเลือดออกจำกบำดแผล และดูแล
บำดแผลเบือ้งต้น 

1.5. หำกมีกำรเปรอะเปือ้นไอโอดีนรังส ี(I-131) เข้ำสูร่่ำงกำยทำงปำก ให้ท ำกำรล้ำงท้องเช่นเดียวกบักำรเปรอะเปือ้น
สำรพิษอื่นๆ และให้ดื่มสำรละลำย KI 130 มิลลกิรัม หรือสำรละลำย Lugol เพื่อ Block ตอ่มไทรอยด์ทนัที 

 
2. เมื่อมีกำรเปรอะเป้ือนบริเวณปฏิบัติงำน 

2.1. ใช้วสัดทุี่ดดูซบัได้ดี ดดูซบัสำรท่ีหกไว้ เพื่อปอ้งกนักำรกระจำย 

2.2. กัน้บริเวณที่เปรอะเปือ้น โดยให้ห่ำงจำกจุดเปรอะเปือ้นอย่ำงน้อย 15 เซนติเมตรทุกด้ำน หรือใช้ปำกกำเมจิก
วงรอบบริเวณ 

2.3. ห้ำมบคุคลที่ไมเ่ก่ียวข้อง เข้ำมำในบริเวณที่เปรอะเปือ้นรังสี 
2.4. ผู้ที่จะท ำกำรขจัดกำรเปรอะเปือ้นสวมเสือ้คลุม ถุงมือยำง บำงกรณีอำจจ ำเป็นต้องใช้ถุงพลำสติกสวมหุ้ม

รองเท้ำ (Overshoes) 
2.5. ใช้เคร่ืองวัดรังสีแบบส ำรวจ (GM counter) ตรวจสอบบริเวณ โดยเคลื่อนหัววัดไปเหนือพืน้ผิวที่ต้องกำร

ตรวจสอบช้ำๆ และระวงัอยำ่ให้หวัวดัสมัผสับริเวณเปรอะเปือ้น จดคำ่กำรเปรอะเปือ้นก่อนช ำระล้ำง (Ao)  
2.6. ถ้ำเปรอะที่พืน้ห้อง ให้เร่ิมล้ำงพืน้ผิวตรงจุดที่ใกล้กบัทำงเข้ำมำกที่สดุก่อน โดยสวมถงุมือยำง 2 ชัน้ ใช้คีมคีบ 

กระดำษช ำระ ซบัจดุเปรอะเปือ้น และทิง้ลงถงุขยะรังส ี 
2.7. ชุบกระดำษช ำระลงในน ำ้เปลำ่หรือน ำ้ยำช ำระล้ำง (Decontamination) และซบัลงบนพืน้ ห้ามถูวนไปมา ให้

เช็ดจำกรอบนอกเข้ำหำด้ำนในโดยไมซ่ ำ้ที่ 
2.8. ท ำซ ำ้ โดยเปลี่ยนกระดำษช ำระ 8 - 10 ครัง้ และวดัปริมำณรังสี ณ บริเวณเปรอะเปือ้นรังสีอีกครัง้ เทียบกับ

บริเวณนอกเขตเปรอะเปือ้น โดยคำ่ที่วดัได้หลงัช ำระล้ำง (A) จะต้องวดัได้ใกล้เคียงกบับริเวณแวดล้อมนอกเขต
เปรอะเปือ้น 

2.9. น ำคำ่ที่วดัได้ก่อนช ำระล้ำง (Ao) และหลงัช ำระล้ำง (A) มำหำคำ่ประสทิธิภำพของกำรช ำระล้ำง [(Ao – A)/Ao] x 
100 ต้องได้มำกกวำ่ร้อยละ 50 
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2.10. ห้ำมบคุคลใดๆ เข้ำมำในบริเวณที่กัน้ไว้เป็นเวลำ 24 ชัว่โมง 
2.11. ระดบัรังสบีนพืน้ผิวใดๆ ต้องไมเ่กิน 0.5 Sv/h เมื่อวดัที่ระยะหำ่ง 0.5 เมตร ถ้ำระดบัรังสยีงัไมล่ดลง ให้ปิดบริเวณ

เปรอะเปือ้นไว้ก่อน 
 

3. เมื่อมีกำรเปรอะเป้ือนอุปกรณ์เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ เช่น อุปกรณ์ช่วยชวีิตที่เป็นโลหะ 
3.1. ล้ำงในสำรช ำระล้ำงที่มีอณุหภมูิสงู เพื่อช ำระควำมสกปรกและไขมนั และเช็ดซบัด้วยกระดำษ ผ้ำ หรือฟองน ำ้ 
3.2. ล้ำงด้วยน ำ้ ท ำให้แห้ง และตรวจดวูำ่ยงัมีกำรเปรอะเปือ้นตกค้ำงอยูห่รือไม่ 
3.3. ถ้ำควำมเปรอะเปือ้นยังคงอยู่ ให้แช่ในน ำ้ยำช ำระนำนขึน้อีก หรือใช้อุปกรณ์ช ำระล้ำงที่ใช้คลื่นควำมถ่ีสูง 

(ultrasonics) ช่วยในกำรช ำระล้ำงบริเวณซอกมมุที่ท ำควำมสะอำดไม่ถึง แล้วจึงล้ำงด้วยน ำ้สะอำด ท ำให้แห้ง 
และตรวจสอบปริมำณรังสอีีกครัง้ 

3.4. หำกควำมเปรอะเปือ้นยงัคงอยู่ ควรพิจำรณำว่ำอุปกรณ์นัน้สมควรเก็บไว้เพื่อรอให้สำรกัมมนัตรังสีสลำยตวั 
ก่อนน ำมำใช้อีกครัง้ 

 
4. เมื่อมีกำรเปรอะเป้ือนบนเสือ้ผ้ำ 

4.1. ให้ซกัล้ำงด้วยเคร่ืองซกัผ้ำ 
4.2. ใช้สำรซกัล้ำงที่เหมำะสม หรือสำรซกัฟอก (detergent) 
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เอกสำรแนบ 26 
ตัวอย่ำงตำรำงกิจกรรมของสำขำเวชศำสตร์นิวเคลียร์ เดือน  กรกฎำคม 2561 

1. ตำรำง Journal club, Topic review, Interesting case conference ห้องบรรยำยร่มไทร สุวรรณิก อำคำรศูนย์โรคหัวใจฯ ชัน้ 13 
จนัทร์ เวลำ 8.00-9.00 น. องัคำร เวลำ 8.00-9.00 น. 

วนัท่ี เร่ือง/ช่ือ วนัท่ี เร่ือง/ช่ือ 

2  3  

9  10  
16 Literature review R3 ชยัวฒัน์/ อ.อจลญำ 17  

23 Journal club อ.อภิชญำ 
R1 สิทธยำ, R2ภิญญำภรณ์ 

24 Journal club อ. เฉลิมรัตน์ 
R1อรณี, R2 นนัทิกำ/ R1อำทิตยำ, R2พิคม 

30 วนัหยดุชดเชยวนัเฉลิมพระชนมพรรษำ ร.10 31 Image conference R3 ชัยวฒัน์/ อ.ภำวนำ 

2. ตำรำงบรรยำยส ำหรับแพทย์ประจ ำบ้ำนปีท่ี 1 ท่ีขึน้เวชศำสตร์นิวเคลียร์เป็นเดือนแรก 
วนัท่ี เวลำ เร่ือง/ช่ือ ผู้สอน 

2 ก.ค. 61 13.00 - 14.00 Introduction to Nuclear Medicine อ.อภิชญำ 

2 ก.ค. 61 14.00 - 14.30 Hospital Radiopharmacy* อ.นภำพร 

3 ก.ค. 61 13.00 - 14.00 Radiation protection + กำรให้ยำ I-131 คณุนชุรีย์/อ.พจี 

4 ก.ค. 61 13.30 - 14.30 Imaging system in Nuclear Medicine คณุนชุรีย์/อ.ธนพงษ์ 

19 ก.ค. 61 8.00 - 9.00  In vitro Thyroid Function Test + Lab เคมีนิวเคลียร์ อ.นภมน 

19 ก.ค. 61 9.00  - 10.00 Introduction to Radiopharmaceuticals อ.นภมน 

3. ตำรำงเวรนอกเวลำรำชกำร (ไทรอยด์) วันรำชกำรเวลำ16.30 ถงึ 8.30 วันถัดไป/ วันหยุดรำชกำรเวลำ 8.30ถงึ 8.30 น.วันถัดไป 
แพทย์ประจ ำบ้ำน แพทย์ประจ ำบ้ำน อำจำรย์ อำจำรย์ 

ชยัวฒัน์    3, 5 สิทธยำ 22, 24 อ.ภำวนำ           3, 4 อ.เบญจำภำ    14, 15 

นนัทิกำ 13, 14 สิรินชุ 15, 17 อ.จิรำพร           5, 6 อ.จกัรมีเดช     17, 18 

พิคม 20, 21 เสำวพจน์   8, 11 อ.สนุนัทำ         7, 8 อ.อภิชญำ        19, 20 

ภิญญำ
ภรณ์ 

   6, 7 อรณี 10, 25 อ.ธัญญลกัษณ์  10, 11 อ.เฉลิมรัตน์     21, 22 

ศิรวตัน์ 18, 19 อำทิตยำ   4, 12 อ.พงษ์พิชำ       12, 13 อ.อจลญำ         24, 25 

หมำยเหตุ : * เรียนท่ีห้องปฏิบตักิำรเภสชัรังสี (Hot Lab.) ชัน้ 11 

4. ตำรำงหมุนเวียนแพทย์ประจ ำบ้ำน 
วนัท่ี Imaging I Image II Heart/PET Thyroid 

1-15 R3 ชยัวฒัน์, R1 อรณี, R1 ศิรวตัน์ R2 ภิญญำภรณ์, R1 สิทธยำ, R1 อำทิตยำ R1 เสำวพจน์ R2 พิคม, R2 นนัทิกำ, R1 สิรินชุ 
16-31 R2 ภิญญำภรณ์, R1 สิทธยำ, R1 อำทิตยำ R1 อรณี, R1 ศิรวตัน์ R3 ชยัวฒัน์, R1 สิรินชุ R2 พิคม, R2 นนัทิกำ, R1 เสำวพจน์ 

หมำยเลขโทรศัพท์ตดิต่อ 

ชยัวฒัน์ 087-838-0929 สิทธยำ 089-768-9925 อ.ฤดี 081-3483618 อ. เบญจำภำ 086-7922522 

นนัทิกำ 085-042-7344 สิรินชุ 081-208-7266 อ.สธีุ 081-6349911 อ. จกัรมีเดช 084-0904267 

พิคม 084-229-0425 เสำวพจน์ 086-393-5590 อ.ภำวนำ 02-2334553, 089-5162303 อ. อภิชญำ 086-8852210 

ภิญญำภรณ์ 089-659-5505 อรณี 086-927-8321 อ. จิรำพร 02-2754318, 089-4896449 อ. เฉลิมรัตน์ 089-7220149 

ศิรวตัน์ 086-960-2263 อำทิตยำ 086-207-0579 อ. สนุนัทำ 089-5030484 อ. อจลญำ 081-6668789 
    อ. ธัญญลกัษณ์ 081-6906413   

    อ. พงษ์พิชำ 02-4353595, 086-7332172   
หมำยเหต ุ
-  แพทย์ประจ ำบ้ำนเวชศำสตร์นิวเคลยีร์ ท่ีปฏิบตัิงำน imaging ให้หมนุเวียนกนัปฏิบตังิำน heart และ PET ตำมควำมเหมำะสม  
-  แพทย์ประจ ำบ้ำนรังสีวินิจฉยัชัน้ปีท่ี 1  และแพทย์ประจ ำบ้ำนรังสีรักษำชัน้ปีท่ี 1 : อำจมีกำรปรับเปลีย่นตำมควำมเหมำะสมของภำระงำนในแตล่ะวนั  
 1) IMAGING I - ปฏิบตัิงำน image ชัน้ 10 ทกุวนั   
 2) IMAGING II -  ปฏิบตัิงำน image ชัน้ 11 ทกุวนั   
 3) PET/HEART – วนัจนัทร์-องัคำร-พฤหสับดี-ศกุร์ ปฏิบตัิงำน PET, วนัพธุ ปฏิบตัิงำน Heart เป็นหลกั อำจหมนุเวียนไปปฏิบตัิงำน PET ตำมควำมเหมำะสม 
- Peer review: อ.สนุนัทำ และ อ.อจลญำ ทกุวนัองัคำร เวลำ 13.30 น. 
- Ventilation: วนัองัคำรท่ี 17 กรกฎำคม 2561 เวลำ 12.00-13.00 น. 
- วันลำพักร้อน/ประชมุ:อ.จิรำพร ประชมุใหญ่ห้องปฏิบตัิกำร 19, เย่ียมนศพ. 20, อ.สนุนัทำ เย่ียมนศพ. 3, อ.ธญัญลกัษณ์ วิทยำกรท่ีจีน 12-15, อ.เฉลิมรัตน์ ลำ 17, อ.อจลญำ อบรมสถิติ 18, ลำพกัร้อน 20-30   
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เอกสำรแนบ 27 

ระเบียบกำรลำแพทย์ประจ ำบ้ำน 
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เอกสำรแนบ 28 

ทนุสนับสนุนกำรลำแพทย์ประจ ำบ้ำน  
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