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ข้อมูลเบือ้งต้น 
 
คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล 
 แพทย์ประจ าบ้านควรรับทราบข้อมูลทัว่ไปเก่ียวกบัคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ทัง้ในแง่ของการศึกษา 
การบริการ และการวิจยั จากเว็บไซต์ของคณะฯ คือ http://www.si.mahidol.ac.th/th/ 
 
ภำควิชำรังสีวิทยำ คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล 

1. วิสยัทศัน์ภาควิชารังสีวิทยา คือ ภาควิชาจะเป็นสว่นหนึ่งของสถาบนัทางการแพทย์ของแผ่นดิน มุ่งสูค่วามเป็น
เลศิระดบัสากล 

2. พนัธกิจภาควิชารังสีวิทยา คือ การพฒันาพนัธกิจหลกัทัง้ 3 ด้าน ได้แก่ งานวิจัย การศึกษา และการบริการ
สขุภาพประชาชนให้ได้มาตรฐานสากล รวมทัง้เป็นผู้น าในด้านการพฒันาหลกัการ วิธีการทางการแพทย์เพื่อชีน้ า
สงัคม โดยตัง้อยูบ่นพืน้ฐานของปัญหาสาธารณสขุของประเทศ 

3. โครงสร้างภาควิชารังสวีิทยา ประกอบไปด้วย 3 สาขา ดงัตอ่ไปนี ้
- สาขาวิชารังสวีินิจฉยั   
- สาขาวิชารังสรัีกษาและมะเร็งวิทยา 
- สาขาวิชาเวชศาสตร์นิวเคลยีร์ 

4. คณะกรรมการบริหารภาควิชารังสวีิทยา 
- รศ.นพ. พิพฒัน์ เช่ียววิทย์  หวัหน้าภาควิชารังสวีิทยา 
- รศ.นพ. ตรงธรรม ทองดี  หวัหน้าสาขาวิชารังสวีินิจฉยั 
- ผศ.นพ. พิทยา ดา่นกลุชยั  หวัหน้าสาขาวิชารังสรัีกษาและมะเร็งวิทยา 
- รศ.พญ. สนุนัทา เช่ียววิทย์  หวัหน้าสาขาวิชาเวชศาสตร์นิวเคลยีร์ 

5. หมายเลขโทรศพัท์ส าคญั 
- ในวนัปฐมนิเทศ แพทย์ประจ าบ้านทกุคนจะได้รับการ์ดที่ระบหุมายเลขโทรศพัท์ส าคญัของภาควิชารังสี

วิทยา รวมถึงได้รับหมายเลขโทรศพัท์มือถือของแพทย์ประจ าบ้าน แพทย์ประจ าบ้านตอ่ยอด แพทย์เฟล
โลว์ อาจารย์และเจ้าหน้าที่ท่ีเก่ียวข้องกบัการปฏิบตัิงานทกุฝ่าย 

 
กฎระเบียบ ข้อบังคับ ประกำศที่ควรทรำบ  

แพทย์ประจ าบ้านต้องรับทราบ พึงปฏิบตัิหรือละเว้นการปฏิบตัิ ตามกฎระเบียบ ข้อบงัคบัและประกาศแพทย
สภา,มหาวิทยาลยัมหิดล, คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ดงัตอ่ไปนี ้

1. ค าประกาศสทิธิและข้อพงึปฎิบตัิของผู้ ป่วยโดยแพทยสภา (เอกสำรแนบ 1) 
2. ประกาศแพทยสภาที่ 11/2555 เร่ืองเกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2555  

(เอกสำรแนบ 2) 

3. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยจรรยาบรรณบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลยัมหิดลและการ
ด าเนินการทางจริยบรรณ ฉบบั 3 พ.ศ. 2557 (เอกสำรแนบ 3) 
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4. ระเบียบปฏิบตัิคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลว่าด้วยวินยั และการก าหนดบทลงโทษทางวินยัแก่แพทย์
ผู้ รับการฝึกอบรม (เอกสำรแนบ 4) 

5. ประกาศคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เร่ืองการแตง่กายของแพทย์ประจ าบ้าน (เอกสำรแนบ 5) 
 

บทบำทของแพทย์ประจ ำบ้ำนรังสีรักษำและมะเร็งวิทยำ 
1. แพทย์ประจ าบ้านควรเป็นที่ปรึกษาที่ดีของแพทย์ประจ าบ้านรุ่นน้อง นักศึกษาแพทย์ นักฟิสิกส์รังส ี

นกัรังสเีทคนิค พยาบาล รวมถึงเจ้าหน้าที่ท่ีเก่ียวข้องกบัการบริการและการศกึษา  
2. แพทย์ประจ าบ้านควรปฏิบตัิตนให้เหมาะสมเพื่อให้ได้ผลลพัธ์การฝึกอบรมที่พึงประสงค์ตามหลกัสตูรการ

ฝึกอบรมที่ราชวิทยาลยัรังสีแพทย์ก าหนดเรียนรู้ระเบียบวิธีวิจัย มีจริยธรรม และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
สม ่าเสมอด้วยตนเอง  

3. การปฏิบตัิงานเป็นสว่นหนึ่งของการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน แพทย์ประจ าบ้านชัน้ปีที่ 1 ต้องปฏิบตัิงาน
ในสาขาวิชารังสรัีกษาฯ เป็นเวลา 6 เดือน สาขาวิชารังสวีินิจฉยั 4เดือน และสาขาวิชาเวชศาสตร์นิวเคลียร์2 
เดือน แพทย์ประจ าบ้านชัน้ปีที่ 2 และ 3 ปฏิบตัิงานในสาขาวิชารังสรัีกษาเป็นหลกั โดยมีการท างานร่วมกนั
กบัแพทย์ประจ าบ้านทัง้ 3 ชัน้ปีแพทย์เฟลโลว์่ และแพทย์ประจ าบ้านต่อยอด ในสาขาวิชาทัง้ภายในและ
ภายนอกภาควิชา ดังนัน้เพื่อให้การท างานเป็นไปอย่างราบร่ืน ภาควิชาฯจึงได้ก าหนดให้มีการเลือกตัง้
หวัหน้าแพทย์ประจ าบ้านทกุสาขาวิชา เพื่อเป็นตวัแทนในการออกแบบ วางแผน ปรับปรุงแผนการฝึกอบรม 
ร่วมดแูลสวสัดิภาพของแพทย์ประจ าบ้านและร่วมแก้ไขปัญหาร่วมกนักบัอาจารย์ผู้ดแูลแพทย์ประจ าบ้าน  

 
รายนามหวัหน้าแพทย์ประจ าบ้านและอาจารย์ผู้ดแูลแพทย์ประจ าบ้าน ดงัตอ่ไปนี ้

- สาขาวิชารังสีวินิจฉัย   
หวัหน้าแพทย์ประจ าบ้าน  นพ. พิพิธ ปิตวุงศ์  
อาจารย์ผู้ดแูลแพทย์ประจ าบ้าน รศ.พญ. จิตรลดัดา วะศินรัตน์ 

ผศ.พญ. สวุิมล วงศ์ลกัษณะพิมล 
- สาขาวิชารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา 

หวัหน้าแพทย์ประจ าบ้าน  นพ.ธีรดนย์ ตรีชยัรัศมี 
อาจารย์ผู้ดแูลแพทย์ประจ าบ้าน ผศ.พญ. นนัทกานต์ อภิวโรดมภ์ 

อ.พญ. อชิรญา เตยะธิติ 
    อ.พญ. ผาณิต ฉายศิริ 

- สาขาวิชาเวชศาสตร์นิวเคลียร์ 
หวัหน้าแพทย์ประจ าบ้าน  นพ. ชยัวฒัน์ ศภุศิลป์ 
อาจารย์ผู้ดแูลแพทย์ประจ าบ้าน ผศ.พญ. เบญจาภา เขียวหวาน 
    อ.พญ. เฉลมิรัตน์ แก้วพดุ 

 
หากแพทย์ประจ าบ้านประสบปัญหาระหว่างการฝึกอบรมทัง้ที่เก่ียวข้องหรือไม่เก่ียวข้องกับการฝึกอบรม  

สามารถแจ้งปัญหาแก่หวัหน้าแพทย์ประจ าบ้านหรืออาจารย์ผู้ดแูลแพทย์ประจ าบ้านเพื่อด าเนินการแก้ไขปัญหา เสนอแนะ
แนวทางแก้ไขปัญหานัน้ๆร่วมกบัแพทย์ประจ าบ้านผู้นัน้ 
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หลักสูตรกำรฝึกอบรม 
 
พันธกิจของหลักสตูร 

1) เพื่อตอบสนองความต้องการของระบบสาธารณสขุประเทศในการผลติแพทย์ที่มีความรู้ความช านาญในการ
ใช้รังสีรักษาเพื่อรักษาผู้ ป่วย ด้วยวิธีการฉายรังสีเทคนิคต่างๆและการใส่แร่   มีความเข้าใจหลกัการทาง
ฟิสกิส์รังส ีและชีววิทยารังส ีสามารถเข้าใจและน าความรู้ไปประยกุต์ใช้ในการรักษาผู้ ป่วย   มีความรู้ความ
เข้าใจเก่ียวกบัโรคมะเร็งและแนวทางการรักษามะเร็ง  สามารถท างานร่วมกบัสหสาขาวิชาชีพอื่นๆ ได้แก่ 
พยาบาล นกัฟิสิกส์รังสี นกัรังสีเทคนิค แพทย์อายรุศาสตร์โรคมะเร็ง และบคุลากรอื่นๆ ในการดแูล ให้การ
วินิจฉยัและรักษาผู้ ป่วยอยา่งมีประสทิธิภาพโดยมีผู้ ป่วยเป็นศุนูย์กลาง  

2) เพื่อพฒันาคณุภาพและผลการดูแลรักษาผู้ ป่วยมะเร็งในประเทศไทยให้มีดียิ่งขึน้และได้มาตรฐานสากล 
รวมทัง้สามารถผลิตงานวิจัยและสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อวิชาชีพในบริบทของระบบ
สาธารณสขุประเทศไทย 

 
ระยะเวลำในกำรฝึกอบรม 

ระยะเวลาในการฝึกอบรมทัง้หมด คือ 36 เดือน แพทย์ประจ าบ้านต้องผา่นการฝึกอบรมไมน้่อยกวา่ร้อยละ 80 
จึงจะมีสทิธิเข้ารับการสอบเพื่อวฒุิบตัรแสดงความรู้ความช านาญในสาขารังสรัีกษาและมะเร็งวทิยา ตามหลกัสตูรฉบบั
ปรับปรุง พ.ศ. 2561 

 
 จ ำนวนปีกำรฝึกอบรม 

 หลกัสตูรการฝึกอบรมมีระยะเวลาอยา่งน้อย 3 ปี (36 เดือน) โดยมีการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ เพื่อให้บรรลุ

วตัถปุระสงค์ที่ก าหนดดงันี ้

 กำรฝึกอบรมปีที่  1 : 

- ฝึกอบรมในสาขาวชิารังสรัีกษาและมะเร็งวิทยาเป็นระยะเวลา  6 เดือน 

- ฝึกอบรมในสาขาวชิารังสวีินิจฉยัเป็นระยะเวลา 4 เดือน (CT, MRI, US, Mammography) 

- ฝึกอบรมในสาขาวชิาเวชศาสตร์นิวเคลยีร์เป็นระยะเวลา 2 เดือน  (Thyroid clinic, Nuclear 

imaging, PET/CT) 

- การบรรยายรวมรายวิชา Medical Radiation Physics, Radiobiology และการบรูณาการ

ทัว่ไป 

 กำรฝึกอบรมปีที่  2 : 

- ฝึกอบรมในสาขาวชิารังสรัีกษาและมะเร็งวิทยาเป็นระยะเวลา  10 เดือน 

- ฝึกอบรมในสาขาวชิาพยาธิวิทยาเป็นระยะเวลา 2 สปัดาห์ 

- ฝึกอบรมในสาขาวชิารังสรัีกษาและมะเร็งวิทยาที่สถาบนัอื่นระยะเวลา 1 เดือนโดยสามารถ

เลอืกได้ทัง้สถาบนัในประเทศและตา่งประเทศ ซึง่สามารถออกหนงัสอืรับรองการฝึกอบรม
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ให้ได้ ทัง้นี ้จะต้องฝึกอบรมในสถาบนัระดบัภมูิภาคที่ไมใ่ช่สถาบนัฝึกอบรมร่วมด้วย อยา่ง

น้อย 1 สปัดาห์ 

- ฝึกอบรมในสาขาวชิาเลอืกเป็นระยะเวลา  2 สปัดาห์โดยสาขาวิชาที่สามารถเลอืกได้ได้แก่ 

ENT,Gynecology,Hematology, Surgery,Orthopedic, Pediatric, Nutrition, Pain Clinic 

หรือสาขาที่เก่ียวข้อง 

 กำรฝึกอบรมปีที่  3 : 

- ฝึกอบรมในสาขาวชิารังสรัีกษาและมะเร็งวิทยาเป็นระยะเวลา 10 เดือน 

- ฝึกอบรมในสาขาวชิาอายรุศาสตร์โรคมะเร็ง(Medical Oncology)ระยะเวลา 1 เดือน 

- ฝึกอบรมในสาขาวชิารังสรัีกษาและมะเร็งวิทยาที่สถาบนัอื่นระยะเวลา 1 เดือน โดยสามารถ

เลอืกได้ทัง้สถาบนัในประเทศและตา่งประเทศ ซึง่สามารถออกหนงัสอืรับรองการฝึกอบรม

ให้ได้ 

 

ผลลัพธ์ของกำรฝึกอบรม/หลกัสูตร 
เมื่อสิน้สดุการฝึกอบรมเป็นผู้มีความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขารังสีรักษาและมะเร็ง

วิทยาแล้ว ผู้ เ ข้ารับการฝึกอบรมจะสามารถปฏิบัติงานทางด้านรังสีรักษาและมะเร็งวิทยาได้ด้วยตนเองอย่างมี
ประสทิธิภาพในสถาบนัการศกึษาหรือสถานพยาบาลทัว่ไป โดยมีความรู้ความสามารถขัน้ต ่าตามสมรรถนะหลกัทัง้ 6 ด้าน
ดงันี ้

1. การดแูลรักษาผู้ ป่วย (Patient Care)  
1) มีความรู้และทกัษะในการรักษาด้วยรังส ีการวางแผนการฉายรังสแีละใสแ่ร่ด้วยเทคนิคตา่งๆ 

ตลอดจนน าเทคนิคทางรังสรัีกษาที่ทนัสมยัไปใช้ได้เหมาะสมกบัผู้ ป่วย 
2) เข้าใจถงึอนัตรายและภาวะแทรกซ้อนท่ีอาจเกิดขึน้จากการรักษารวมทัง้วิธีการป้องกนัหรือแก้ไข

ภาวะนัน้ๆ และสามารถน าไปประยกุต์ใช้ในการดแูลผู้ ป่วย 
3) มีความรู้และทกัษะในการวางแผนดแูลรักษาผู้ ป่วยโรคมะเร็งแบบสหสาขาวชิาชีพอยา่งเป็นองค์

รวม  
4) มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถให้การรักษาอื่นท่ีใช้ร่วมกนักับการรักษาทางรังสรัีกษาเพื่อเสริม

ผลการรักษาทางรังสรัีกษา 
5) มีทกัษะในการซกัประวตัิ ตรวจร่างกาย การตรวจวินจิฉยัที่เก่ียวข้องในด้านมะเร็งวิทยาและ

ภาวะแทรกซ้อนของโรค โดยสามารถคิดวิเคราะห์ เพื่อน าไปสูก่ารวินิจฉยัและการตดัสนิใจในการ
ดแูลรักษาผู้ ป่วยได้อยา่งเหมาะสม 

6) มีทกัษะในการให้ค าปรึกษา แก้ไขปัญหาผู้ ป่วย ทกัษะการแจ้งขา่วร้ายตอ่ผู้ ป่วยและญาติ รวมทัง้
สามารถให้การดแูลผู้ ป่วยระยะสดุท้ายของโรคและครอบครัว โดยให้โดยเน้นการดแูลอยา่งเป็น
องค์รวม ครอบคลมุทกุมิติของสขุภาพ ได้แก่ กาย ใจ สงัคม และจิตวิญญาณ (Palliative care) 
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2. ความรู้ความเช่ียวชาญและความสามารถในการน าไปใช้แก้ปัญหาของผู้ ป่วยและสงัคมรอบด้าน (Medical 
knowledge and Skills)  

1) รู้ข้อบง่ชีข้้อห้าม ข้อดีข้อเสยี และข้อจ ากดัในการให้การรักษาด้วยรังส ีเลอืกวิธีการทางรังสรัีกษา
ตา่งๆ ได้ถกูต้องเหมาะสมและมผีลแทรกซ้อนน้อยที่สดุ 

2) เข้าใจวิทยาศาสตร์การแพทย์พืน้ฐานของร่างกาย วิทยาศาสตร์ทางฟิสกิส์รังสแีละชีวรังสสีามารถ
น าไปประยกุต์ใช้กบัผู้ ป่วยได้ 

3) มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัโรคมะเร็ง เนือ้งอก และโรคหรือภาวะความผิดปกติอื่นใดทีม่ีบทบาท
การให้การรักษาด้วยรังส ีกลไกการเกิดโรคพืน้ฐาน การด าเนินโรค และแนวทางการให้การรักษา 

4) มีความรู้และทกัษะในการใช้เคร่ืองมือทางรังสีรักษา การวางแผนทางรังสรัีกษา ด้วยเทคนิคขัน้
พืน้ฐานและขัน้สงู 

5) สามารถท าหตัถการในทางรังสรัีกษาขัน้พืน้ฐาน และใสแ่ร่รักษาในโรคที่พบได้บอ่ยทางนรีเวชและ
ระบบสบืพนัธุ์ โดยรู้จกัเลอืกใช้อปุกรณ์อยา่งเหมาะสมและสามารถใช้เทคนิคการใสแ่ร่รักษาขัน้
พืน้ฐานและขัน้สงูได้ 

 
3. การเรียนรู้จากการปฏิบตัิและการพฒันาตนเอง (Practice-based Learning and self-Improvement)  

1) สามารถน าความรู้ประสบการณ์ที่มีไปประยกุต์ใช้ในภาคปฏิบตัิได้ 
2) มีความรู้ในการท างานวจิยั และสามารถท าวิจยัทีเ่ก่ียวเนื่องกบังานท่ีท าได้ 
3) สามารถน าความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมไปพฒันาตอ่ยอดในด้านองค์ความรู้ใหมค่วามก้าวหน้า

ทางวชิาการ และเทคโนโลยีทางรังสรัีกษา โดยมีการทบทวนและพฒันาความรู้อยา่งตอ่เนื่อง 
4) สามารถค้นหาเพิ่มเติม และเพิม่พนูความรู้ได้อยา่งต า่เนื่อง 

 
4. ทกัษะปฏิสมัพนัธ์และการสือ่สาร (Interpersonal and Communication Skills)  

1) มีทกัษะในการสือ่สาร และให้ข้อมลูกบัผู้ ป่วย ญาติและบคุลากรที่เก่ียวข้อง โดยตระหนกัถงึ
ข้อก าหนดทางเพศ วฒันธรรมและศาสนา 

2) น าเสนอข้อมลูผู้ ป่วย และอภิปรายปัญหาอยา่งมีประสทิธิภาพ 
3) สามารถสือ่สาร ถา่ยทอดข้อมลู และประสานงานกบัสหสาขาวิชาชีพ รวมทัง้ทมีงานสนบัสนนุ

ในทางรังสรัีกษา ได้แก่ พยาบาล นกัฟิสกิส์รังสนีกัรังสเีทคนคิ และแพทย์สหสาขาได้ มีความเป็น
ผู้น า มีความเข้าใจผู้ ร่วมงาน และสร้างความยอมรับจากทมีได้ 

4) มีมนษุยสมัพนัธ์อนัดีตอ่ผู้ ร่วมงาน มีปฏิสมัพนัธ์และปฏิบตัิงานร่วมกบัสหสาขาวิชาชีพท่ีร่วมให้
การดแูลผู้ ป่วยมะเร็ง เข้าใจบทบาทของตนเอง และมีทกัษะในการน าเสนอบทบาทท่ีเหมาะสม 

 
5. ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)  

1) มีคณุธรรมจริยธรรมและเจตคติอนัดีตอ่ผู้ ป่วย ญาติผู้ ร่วมงาน และเพื่อนร่วมวิชาชีพ 
2) มีความสนใจใฝ่รู้และสามารถพฒันาไปสูค่วามเป็นผู้ เรียนรู้ตอ่เนือ่งตลอดชีวิต (Continuous 

Professional Development)  
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3) มีความรับผิดชอบตอ่ตนเอง ผู้ ป่วย สงัคม และวชิาชีพ  
4) เคารพตอ่สทิธิผู้ ป่วยและค านงึถึงประโยชน์สงูสดุและความปลอดภยัของผู้ ป่วยเป็นส าคญั 

 
6. การปฏิบตัิงานให้เข้ากบัระบบ (System-based Practice)  

1) มีความรู้เก่ียวกบัระบบสขุภาพและสาธารณสขุของประเทศ โดยสามารถท าความเข้าใจ และ
น ามาปรับใช้ในการท างานได้อยา่งเหมาะสม 

2) มีความรู้เก่ียวกบัระบบพฒันาคณุภาพการดแูลรักษาผู้ ป่วยมะเร็ง การท าทะเบียนมะเร็ง และ
ระบบประกนัสขุภาพท่ีเก่ียวข้องกบัโรคมะเร็ง 

3) เข้าใจและค านงึถึงการใช้ทรัพยากรสขุภาพอยา่งเหมาะสม (Cost Consciousness Medicine) 
กบัเศรษฐานะ 

4) ดแูลรักษาผู้ ป่วยให้เข้ากบับริบทของการบริการสาธารณสขุได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ โดยทราบถึง
ระบบการรับปรึกษาและสง่ตอ่เพือ่การดแูลผู้ ป่วยอยา่งตอ่เนื่อง 

 
แผนกำรฝึกอบรม/หลกัสตูร 
    วิธีการฝึกอบรม  

1. การบรรยาย 
1) การบรรยายรวมของรังสวีิทยาสมาคมแหง่ประเทศไทย รายวิชา MedicalRadiation 

Physics, Radiobiologyและรายวิชาการบรูณาการทัว่ไป  
2) การบรรยายรวมของสมาคมรังสรัีกษาและมะเร็งวิทยาแหง่ประเทศไทย  ผา่นการ

ประชมุวชิาการกลางปี การประชมุวิชาการประจ าปีและการอบรม Refresher course  
3) การบรรยายส าหรับแพทย์ประจ าบ้านชัน้ปีที่ 1 ในรายวชิาศรรส 521ความรู้พืน้ฐานทาง

รังสรัีกษาและมะเร็งวิทยา  
4) การบรรยายส าหรับแพทย์ประจ าบ้านชัน้ปีที่ 1 ตามหลกัสตูรประกาศนียบตัรบณัฑิต

ชัน้สงูสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์คลนิิก  
2. การเข้าร่วม น าเสนอ ร่วมอภิปรายและเขียน reflection ใน Journal Club, Grand round, IMRT 

conference, Peer Review, Topic presentation, Multidisciplinary tumorconference และ 
Tumor clinic 

3. การฝึกปฏิบตั ิ
1) หนว่ยตรวจผู้ ป่วยนอกและหอผู้ ป่วยใน 
2) Brachytherapy unit 
3) Radiotherapy Planning and Treatment Section  

1. Medical Physics 
2. Teletherapy 

4. การศกึษาด้วยตนเอง 
1) การเข้าร่วมประชมุวิชาการทางรังสรัีกษาและมะเร็งวิทยา เช่นการประชมุประจ าปี

ของสมาคมรังสรัีกษาและมะเร็งวทิยาแหง่ประเทศไทยที่มุง่เน้นความรู้ใหม่ๆ ที่
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เก่ียวข้องกบัแพทย์รังสรัีกษาและมะเร็งวิทยา   และการประชมุกลางปีของสมาคม
รังสรัีกษาและมะเร็งวิทยาแหง่ประเทศไทย ที่มุง่เน้นการพฒันาความรู้เก่ียวกบั
เทคโนโลยีทางรังสรัีกษาและสาขาที่เก่ียวข้อง โดยเป็นการประชมุพฒันาและเป็น
การเรียนรู้ร่วมกนักบันกัฟิสกิส์รังสี นกัรังสเีทคนิคและพยาบาลรังสรัีกษา 

2) การศกึษาด้วยตนเองจากสือ่ตา่งๆ 
 

 
เนือ้หาการฝึกอบรม 

1. การบรรยาย 
1) การบรรยายรวมของรังสวีิทยาสมาคมแหง่ประเทศไทย รายวิชา MedicalRadiation 

Physics (เอกสำรแนบ6), Radiobiology(เอกสำรแนบ7), และรายวชิาการบรูณา
การทัว่ไป (เอกสำรแนบ8) 

2) การบรรยายรวมของสมาคมรังสรัีกษาและมะเร็งวิทยาแหง่ประเทศไทย  ผา่นการ
ประชมุวชิาการกลางปี การประชมุวิชาการประจ าปีและการอบรม Refresher 
course (เอกสำรแนบ9) 

3) การบรรยายส าหรับแพทย์ประจ าบ้านชัน้ปีที่ 1 ในรายวชิาศรรส 521ความรู้พืน้ฐาน
ทางรังสรัีกษาและมะเร็งวิทยา(เอกสำรแนบ 10) 

4) การบรรยายส าหรับแพทย์ประจ าบ้านชัน้ปีที่ 1 ตามหลกัสตูรประกาศนียบตัรบณัฑิต
ชัน้สงูสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์คลนิิก (เอกสำรแนบ 11) 

2. การเข้าร่วม น าเสนอ ร่วมอภิปรายและเขียน reflection ใน Journal Club, Grand round, 
IMRT conference, Peer Review, Topic presentation, Multidisciplinary 
tumorconference และ Tumor clinic(เอกสำรแนบ 12) 

3. การฝึกปฏิบตั ิ
1) หนว่ยตรวจผู้ ป่วยนอกและหอผู้ ป่วยใน 
2) Brachytherapy unit 
3) Radiotherapy Planning and Treatment Section  

       - Medical Physics 
       - Teletherapy 

4. การศกึษาด้วยตนเอง 
1) การเข้าร่วมประชมุวิชาการทางรังสรัีกษาและมะเร็งวิทยา เช่นการประชุมประจ าปีของ

สมาคมรังสีรักษาและมะเร็งวิทยาแห่งประเทศไทยที่มุ่งเน้นความรู้ใหม่ๆที่เก่ียวข้อง
กบัแพทย์รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา   และการประชุมกลางปีของสมาคมรังสีรักษา
และมะเร็งวิทยาแหง่ประเทศไทย ที่มุ่งเน้นการพฒันาความรู้เก่ียวกบัเทคโนโลยีทาง
รังสรัีกษาและสาขาที่เก่ียวข้อง โดยเป็นการประชุมพฒันาและเป็นการเรียนรู้ร่วมกนั
กบันกัฟิสกิส์รังส ีนกัรังสเีทคนิคและพยาบาลรังสรัีกษา 

      2)    การศกึษาด้วยตนเองจากสือ่ตา่งๆ 



 

13 | P a g e  
 

 ทัง้นี ้รายละเอยีดวธีิการฝึกอบรมและแนวทางการประเมินผลการฝึกอบรมตามผลลพัธ์ที่พงึ

ประสงค์จะแสดงในเอกสำรแนบ 13และหลกัเกณฑ์/วิธีการประเมินผลการฝึกอบรมเพื่อพจิารณา

เลือ่นชัน้ปี/สง่สอบบอร์ดจะแสดงในเอกสำรแนบ 14 

 

   ลกัษณะเนือ้หาการฝึกอบรมจะครอบคลมุเนือ้หาดงัตอ่ไปนี ้ 
   1. รังสีรักษำ (Radiation Oncology) 

1. ควำมรู้ 
1.1 ความรู้พืน้ทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

1.1.1) กายวิภาคศาสตร์พืน้ฐานและประยกุต์ 
-   มีความรู้ทางกายวิภาคศาสตร์ของอวยัวะตา่งๆในร่างกายและ

สือ่สารได้ถกูต้อง ทราบถึงความสมัพนัธ์ของอวยัวะต่างๆ กบั
อวยัวะใกล้เคียงในทกุระดบัของร่างกาย 

-  สามารถบ่งบอกถึงความผิดปกติที่ตรวจพบจากการตรวจ
ร่างกายและการตรวจทางรังสแีละการวินิจฉยัอื่นๆได้ 

1.1.2) สรีรวิทยา 
- มีความรู้ทางด้านสรีรวิทยาของอวยัวะต่างๆของร่างกายและ
เข้าใจการเปลีย่นแปลงทางสรีรวิทยาเมื่อเกิดพยาธิสภาพ 

1.1.3) พยาธิวิทยา 
-  มีความรู้ความเข้าใจหลกัการเก่ียวกับวิธีการเตรียมชิน้เนือ้
การอา่นชิน้เนือ้ และการรายงานผลชิน้เนือ้ 

1.1.4) เภสชัวิทยา 
-  มีความรู้พืน้ฐานด้านเภสัชวิทยาเก่ียวกับยาที่ใช้รักษา
โรคมะเร็ง และยาอื่นๆท่ีใช้ในการรักษาผู้ ป่วยโรคมะเร็ง 

1.1.5) การแพทย์ทางคลนิิก 
- มีความรู้และเข้าใจในวิชาแพทย์ทางคลนิิกแขนงอื่นท่ีเก่ียวข้อง
กบัผู้ ป่วยมะเร็งได้แก่อายรุศาสตร์ศลัยศาสตร์ 
สตูินรีเวชศาสตร์กมุารเวชศาสตร์และจกัษุโสตนาสกิ 
   ลาริงซ์เวชศาสตร์ชมุชนและอื่นๆ 

1.2 ความรู้ทางฟิสกิส ์(Medical Radiation Physics) และชีวรังส ี(Radiobiology)  
1.3 ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัโรคมะเร็ง (Clinical Oncology)  
1.4 ความรู้เก่ียวกบัรังสรัีกษาในโรคมะเร็ง (Clinical Radiation Oncology)  
 
 
 

  2. ควำมสำมำรถปฏิบัตงิำนทำงด้ำนรังสีรักษำ 
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2.1 สามารถซกัประวตัิและตรวจร่างกายผู้ ป่วยมะเร็งรวมทัง้สง่ตรวจเพิ่มเติมได้อยา่ง 
เหมาะสม 
2.2 สามารถสรุปและแปลผลจากข้อมลูที่ได้รับเพื่อตดัสนิใจให้การรักษาด้วยรังสตีามข้อบง่ชี ้
ได้อยา่งถกูต้อง 
2.3 สามารถก าหนดขอบเขตการรักษาด้วยรังสแีละวางแผนการรักษาด้วยรังสไีด้อยา่งถกูต้อง 
2.4 สามารถบนัทกึเวชระเบียนและประวตัิการรักษาด้วยรังสไีด้อยา่งถกูต้องครบถ้วนและเป็น 
ระเบียบ 
2.5 สามารถท าหตัถการทางรังสรัีกษาเช่นการใสแ่ร่เพื่อรักษามะเร็งปากมดลกูและ มะเร็ง 
เยื่อบโุพรงมดลกู  
2.6 สามารถให้ค าแนะน าทางรังสรัีกษาแก่แพทย์ทัว่ไปและบคุลากรทางการแพทย์  
2.7 สามารถให้ค าปรึกษาและค าแนะน าเก่ียวกบัโรคมะเร็งหลกัการรักษาโรคมะเร็ง การรักษา
โรคมะเร็งด้วยรังสีผลการรักษาและผลข้างเคียงจากการรักษาด้วยรังสีรวมทัง้การดแูลและ
การปฏิบตัิตวัให้กบัผู้ ป่วยและญาติได้อยา่งเหมาะสม 
2.8 สามารถประเมินและติดตามผลการรักษาด้วยรังสไีด้อย่างเหมาะสม 
2.9 สามารถให้การรักษาเมื่อเกิดการกลบัเป็นซ า้ของโรคได้ 
2.10 สามารถป้องกนัและรักษาผลข้างเคียงจากการรักษาด้วยรังสไีด้ 
2.11 สามารถสง่ตอ่ผู้ ป่วยมะเร็งเพื่อการรักษาเพิ่มเติมได้อยา่งเหมาะสม 
2.12 สามารถจัดการขัน้ต้นในการค้นหาตรวจสอบและป้องกันอนัตรายจากรังสีรวมทัง้
สามารถจดัการป้องกนัสารกมัมนัตรังสทีี่เหลอืใช้จากผู้ ป่วยได้อยา่งเหมาะสม 

 

3. ทักษะและหัตถกำรทำงด้ำนรังสีรักษำ 
3.1 2D Conventional Radiotherapy อยา่งน้อย 50 ราย/หลกัสตูร 
3.2 3D Conformal Radiotherapy อยา่งน้อย 200 ราย/หลกัสตูร 
3.3 IMRT/VMAT อยา่งน้อย 50 ราย/หลกัสตูร 
3.4 Image verificationอยา่งน้อย 50 ราย/หลกัสตูร 
3.5 Intracavitary Brachytherapy (2D/3D) อยา่งน้อย 50 ราย/หลกัสตูร 
3.6 Interstitial Brachyherapy ในมะเร็งนริเวชและโรคอื่นมีสว่นร่วมสงัเกตการณ์หรือท าเอง
อยา่งน้อย 10 ราย/หลกัสตูร 
3.7 Interstitial Brachyherapy ในมะเร็งตอ่มลกูหมากมีสว่นร่วมสงัเกตการณ์อยา่งน้อย 1 
ราย/หลกัสตูร 
3.8 TBI/TMI มีสว่นร่วมสงัเกตการณ์หรือเรียนรู้จากแผนการรักษาในผู้ ป่วยรายที่ได้รับการ
รักษาไปแล้วอยา่งน้อย 1 ราย/หลกัสตูร 
3.9 SRS, SRT, SBRT มีสว่นร่วมในการสงัเกตการณ์หรือวางแผนการรักษาอยา่งน้อย 10 
ราย/หลกัสตูร 
3.10 IORT/TSEI/TLI มีสว่นร่วมในการสงัเกตการณ์ อยา่งน้อย 2 ราย/หลกัสตูร 
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3.11 Counselling/Truth tellingอยา่งน้อย 2 ราย/หลกัสตูร 
3.12 Radiotherapy consent อยา่งน้อย 2 ราย/หลกัสตูร 

 

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

4.1 Radiation Dosage and Units มีความรู้เก่ียวกบัหลกัการ ช่ือและคา่ของหนว่ยตา่งๆที่ใช้
ในการก าหนดขนาดรังสี การค านวณขนาดรังส ีรวมทัง้สามารถใช้สตูรค านวณ แบบฟอร์ม
และตารางคา่ตา่งๆทีเ่ก่ียวข้องได้อยา่งถกูต้อง 

   4.1.1 Units of radiation dosage 
   4.1.2 Factors affecting intensity of radiation 
   4.1.3 KV, mA, distance, filtration, time 

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

   4.1.5 Absorbed dose 
   4.1.6 Percentage depth dose 
   4.1.7 Factors affecting the percentage depth dose 
   4.1.8 Exit dose 
   4.1.9 Integral dose 
   4.1.10 Isodose Chart 
   4.1.11 Biological dosage 

4.2 Radiation Therapy Equipment มีความรู้เก่ียวกบัเคร่ืองก าเนิดรังสี เคร่ืองฉายรังสีและ
เคร่ืองมือต่างๆที่ใช้ในรังสีรักษาอย่างละเอียด รวมทัง้สารกัมมันตรังสีที่น ามาใช้ในทาง
การแพทย์  

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

4.2.2     Teletherapy มีความรู้เก่ียวกบัเคร่ืองมือต่างๆในทางรังสีรักษา ทัง้จาก 
Generator และ Radioisotope ทราบกลไกการท างาน การให้ก าเนิดรังสี 
สว่นประกอบตา่งๆและคณุสมบตัิในการใช้งาน ได้แก่ 

  -  Superficial radiation, Orthovoltage radiation  
-  Megavoltage X-ray ได้แก่ Co-60 Teletherapy unit,Linear 
accelerator  
-  Particle beam therapy เช่น Electron, Neutron, Proton และ Heavy 
ion therapy อื่นๆ 
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4.2.3     Brachytherapy มีความรู้เก่ียวกบัต้นก าเนิดรังสชีนิด 
-  High Dose Rate (HDR) Source 
-  Medium Dose Rate (MDR) Source 
-  Low Dose Rate (LDR) Source 
มีความรู้เก่ียวกบัชนิดของ Brachythrerapy ทราบข้อบ่งชี ้ข้อดี ข้อเสีย 
วิธีการใช้เคร่ืองมือแตล่ะชนิด วิธีการค านวณปริมาณรังสี และผลข้างเคียง
จากการรักษา ได้แก่ 

 1.  Surface mould  
 2.  Intracavitary/Intraluminal Brachytherapy 
 3.  Interstitial Brachytherapy  

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

-  Shielding 
-  Beam Flattening 
-  Tissue Compensator, Electronic Tissue Compensator 
-  Wedge Filter - Wedge Angle, Hinge Angle, Dynamic 

Wedge 
-  Multileaf collimator  
-  Tissue equivalent material (bolus) 

   4.3 Radiation Techniques 
4.3.1     Simulation 
 4.3.1.1 Conventional simulation  

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

 4.3.1.2 CT simulation 
      -  Positioning, Immobilization 

      - Motion management เช่น respiration,bowel, and bladder เป็นต้น 
      -  Contrast media 
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      -  Image acquisition and evaluation  
 4.3.1.3 MR simulation 

      -  Image acquisition and evaluation 
      -  Contrast media 

 4.3.1.4 PET/CT simulation 
4.3.2Treatment planning for teletherapy 

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

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

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

4.3.5   Calibration and acceptance test 
-  Commissioning test, initial mechanical test, further mechanical 
tests, radiation protection 

   -  Radiation tests – Pin hole pictures, HVL andtrimmer problems, 
  alignment of light andradiation beams 

   -  Output calibration 
   -  Periodic checks 

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

 
5.ควำมรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโรคมะเร็ง (Clinical Oncology) 

5.1. Definition 
5.2 Epidemiology 
5.3 Etiology and Risk factors 
5.4 Screening and Prevention 
5.5 Anatomy, Pattern of spread and Natural history 
5.6 Clinical presentation, Sign and Symptoms   
5.7 Staging 
5.8 Pathology, Grading/Classification and Molecular Biology  
5.9 Prognosis 
5.10 Patient Evaluation 
5.11 Investigation 
5.12 Treatment Modalities 
5.13 Outcomes of treatment  
5.14 Treatment complication – acute and late and Management  
5.15 Evaluation of treatment response and Follow-up 
5.16 Treatment of recurrenct disease  
5.17 Palliative care 

 

6.ควำมรู้เกี่ยวกับรังสีรักษำในโรคมะเร็ง (Clinical Radiation Oncology) 

6.1 Principles of radiation therapy 
   6.1.1 Radiosensitivity of tumor and classification   

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

   6.1.3 Aim of treatment and indication - curative, palliative,   
      preoperative, postoperative, intraoperative radiotherapy 
   6.1.4 Factors effecting treatment - cell type, stage of the disease,  
      general condition of the patient  
   6.1.5 Tissue tolerance, criticality of tolerance  
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   6.1.6 Possible complication and sequelae, prevention of sequelae 
    6.1.7 Expected end result and method to improve the end result 

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

   6.2.2 Use of Simulators 
   6.2.3 Determination of beam quality  
   6.2.4 Radiation beam arrangement, determination of field sizes 
    6.2.5 Conventional fractionation and altered fractionation schedules 

6.2.6 2D Conventional Radiotherapy, 3D Conformal Radiotherapy and 
IMRT/VMAT 

    6.2.7 Stereotactic radiosurgery and radiotherapy 
   6.2.8 Intraoperative radiotherapy 
   6.2.9 Total body irradiation, Hemi body irradiation 
   6.2.10 Choice and method of treatment techniques 

6.3 Radiation therapy for cancer of specific organs 
   6.3.1 Skin cancer 

   -  Basal cell carcinoma 
-  Squamous cell carcinoma 

   -  Malignant melanoma 
    6.3.2 Gastrointestinal tract malignancy 

   - Esophagus 
   - Colon, rectum and anus 
   - Stomach  
   - Hepatobiliary tract 

- Pancreas 
   6.3.3 Head and neck cancer 
    - Oral cavity: lip, buccal mucosa, tongue, floor of mouth,  

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

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

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

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

     - Lung  
   - Mediastinum 
   - Thymoma 
     - Mesothelioma 

   6.3.6 Breast cancer 
   6.3.7 Endocrine tumor 

    - Thyroid  
   - Adrenal gland  

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

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

   6.3.10 Bone and soft tissue tumor 
    - Soft tissue sarcoma  

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

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

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

    6.3.12Hematologic malignancy 
     - Hodgkin lymphoma 

- Non Hodgkin lymphoma 
- Multiple myeloma, plasmacytoma 

     - Leukemia 
     - Polycythemia vera 
     - Extramedullary hematopoietic 

   6.3.13 Pediatric tumor  
    - Neuroblastoma 

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

6.4 Management of metastatic disease and palliative care 
     6.5 Palliative Radiotherapy  
     6.6 Emergency Radiotherapy 

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

6.7 Chemotherapy, hormone therapy, targeted therapy, immunotherapy with radiation 
therapy 

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

    6.8 Radiation modifiers, Radiosensitizer, Radioprotector 
     6.9 Hyperthermia, Hyperbaric oxygen therapy 

 
7.ควำมรู้อื่นๆที่เกี่ยวข้องกับรังสีรักษำและกำรรักษำโรคมะเร็ง 

 7.1 Alternative medicine 
 7.2 Cancer-related rational drug uses 

7.3 Cancer registry 
7.4 National service profile: Cancer and referral system 
7.5 การบรูณาการทัว่ไปทางรังสี 

   8.ควำมรู้และทักษะทั่วไปส ำหรับแพทย์ 
   8.1 จรรยาบรรณทางการแพทย์ 
    8.1.1. ความสมัพนัธ์ระหว่างแพทย์กบัผู้ ป่วย การรักษาความลบัของผู้ ป่วย  การ
    อนญุาตหรือยินยอมรับการตรวจรักษา การรักษาผู้ ป่วยระยะสดุท้ายของชีวิต 
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8.1.2 การปฏิบตัิต่อเพื่อนร่วมวิชาชีพและสงัคมโดยส่วนรวม ได้แก่ การรายงาน
แพทย์ที่บกพร่องต่อหน้าที่ การประชุมทบทวนผลการรักษาเพื่อพิจารณาปรับปรุง
วิธีการรักษาอย่างต่อเนื่อง ข้อขัดแย้งในเร่ืองผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึน้จากการ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรม การใช้ทรัพยากรทางการแพทย์อย่างคุ้ มค่า  และ 
ข้อพิจารณาด้านจริยธรรมในการท างานทางการแพทย์ 

8.2 Clinical Teaching Skills 
8.3 Communication Skills 
8.4 การประเมินคณุภาพ การปรับปรุงคณุภาพ การป้องกนัความเสีย่ง และความคุ้มคา่ของ 
การรักษาพยาบาล 
8.5 การบริหารงานการรักษาพยาบาล 
8.6 การศกึษาเพิ่มเติมด้วยตนเอง 

    8.6.1 ทกัษะและวิธีการในการค้นหาข้อมลูตา่งๆ ทางวิชาการ (medical literature)  
    8.6.2 การประเมินการศกึษาวิจยั การออกแบบการวิจยั และการใช้วิจารณญาณใน
    การยอมรับผลการศกึษาวิจยัตา่งๆ 
    8.6.3 การตดัสินใจในข้อมลูต่างๆ ทางการแพทย์ และการน ามาปฏิบตัิในงานดแูล
    ผู้ ป่วย 
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Entrustable professional activities 
 หลกัสตูรก าหนด Entrustable professional activities (EPA) จ านวน 22 รายการดงันี ้  

1. การดแูลรักษาผู้ ป่วย: เนือ้งอกสมองในผู้ใหญ่  (Central nervous System(CNS) tumour) 
2. การดแูลรักษาผู้ ป่วย: มะเร็งศีรษะและล าคอ (Head and Neck cancer) 
3. การดแูลรักษาผู้ ป่วย: มะเร็งเต้านม (Breast cancer) 
4. การดแูลรักษาผู้ ป่วย: มะเร็งปอด (Lung cancer) 
5. การดแูลรักษาผู้ ป่วย: มะเร็งระบบทางเดินอาหาร (Gastrointestinal (GI) cancer) 
6. การดแูลรักษาผู้ ป่วย: มะเร็งระบบทางเดินปัสสาวะ (Genitourinary (GU) cancer) 
7. การดแูลรักษาผู้ ป่วย: มะเร็งระบบสบืพนัธุ์สตรี (Gynecologic (GYN) malignancy) 
8. การดแูลรักษาผู้ ป่วย: มะเร็งระบบเม็ดเลอืด (Hematologic malignancy) 
9. การดแูลรักษาผู้ ป่วย: มะเร็งกระดกูและเนือ้เยื่อออ่น (Bone and soft tissue tumour) 
10. การดแูลรักษาผู้ ป่วย: มะเร็งในเดก็ (Pediatric tumour) 
11. การดแูลรักษาผู้ ป่วย: การดแูลแบบประคบัประคอง (Palliative care for cancer patients) 
12. การดแูลรักษาผู้ ป่วย: โรคเนือ้งอกที่ไมใ่ชม่ะเร็ง (Benign tumour) 
13. การดแูลรักษาผู้ ป่วย: การใสแ่ร่ (Brachytherapy) 
14. การดแูลรักษาผู้ ป่วย: Stereotactic Radiation Treatment; Stereotoactic Radiosurgery(SRS)/ 

Stereotactic Radiotherapy(SRT)/ Stereotactic Body Radiotherapy(SBRT) 
15. ความรู้ ความเช่ียวชาญและความสามารถในการน าไปใช้แก้ปัญหาของผู้ ป่วยและสงัคมรอบด้าน: 

Medical Radiation Physics 
16. ความรู้ ความเช่ียวชาญและความสามารถในการน าไปใช้แก้ปัญหาของผู้ ป่วยและสงัคมรอบด้าน: 

Radiobiology and Cancer Biology 
17. การเรียนรูู้จากการปฏิบตัิและการพฒันาตนเอง: มีความสามารถในการพฒันาการเรียนรู้   พฒันา

ความสามารถในการประยกุต์น าข้อมลูทางวิทยาศาสตร์ที่มีหลกัฐานมาแก้ปัญหาในการดูแลผู้ ป่วย 
18. ทกัษะปฏิสมัพนัธ์ และการสือ่สาร: ตอ่ผู้ ป่วยและญาติ 
19. ทกัษะปฏิสมัพนัธ์ และการสือ่สาร: ตอ่ผู้ ร่วมงานร่วมสาขาวชิาชีพ (ฟิสกิส์, นกัรังสกีารแพทย์, พยาบาล, 

คนงาน และเจ้าหน้าที่อื่นๆ)/ ตอ่ผู้ ร่วมงานในสาขาอื่นๆท่ีร่วมกนัรักษาผู้ ป่วย 
20. ความเป็นมืออาชีพ: คณุธรรม จริยธรรม และเจตคติอนัดีตอ่ผู้ ป่วย ญาติ ผู้ ร่วมงาน เพื่อนร่วมวชิาชีพ 

และชมุชน 
21. การปฏิบตัิงานให้เข้ากบัระบบ: ตระหนกัถึงภาระคา่ใช้จ่าย การวเิคราะห์ประโยชน์และความเสีย่ง ทัง้

ในระดบัผู้ ป่วยเฉพาะรายและ/หรือประชากรอยา่งเหมาะสม 
22. การปฏิบตัิงานให้เข้ากบัระบบ: ท างานแบบสหวิชาชีพเพื่อเป้าหมายความปลอดภยัของผู้ ป่วย 

สนบัสนนุและพฒันาคณุภาพการดแูลผู้ ป่วยอยา่งเหมาะสม มีสว่นร่วมในการบง่ชีข้้อบกพร่องของ
ระบบสาธารณสขุและน าเสนอวิธีแก้ไข 
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2. รังสีวินิจฉัย (Diagnostic Radiology) 

1) Basic knowledge of radiography, ultrasonography, computed tomography, magnetic 
resonance imaging. 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
  3. เวชศำสตร์นิวเคลียร์ (Nuclear Medicine) 

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

 

  4. อำยุรศำสตร์โรคมะเร็ง (Medical Oncology) 

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

1. Neoadjuvant 
2. Concurrent  
3. Adjuvant  

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

6) Management of complication from chemotherapy, hormone therapy, targeted therapy 
and immunotherapy  

 
เนือ้หาการฝึกอบรมแยกตามชัน้ปี 

แพทย์ประจ าบ้านแตล่ะชัน้ปีมีขอบเขตเนือ้หาและผลลพัธ์ที่พึงประสงค์แตกต่างกนัไป อย่างไรก็ตามแพทย์
ประจ าบ้านทกุชัน้ปีจะต้องมีความสามารถขัน้ต ่าตามสมรรถนะหลกั ตามหลกัสตูรการศกึษา ทัง้ 6 ด้าน ได้แก่ 

1. การดแูลรักษาผู้ ป่วย (Patient Care) 
2. ความรู้ทางการแพทย์ (Medical Knowledge) 
3. การเรียนรู้จากการปฏิบตัิ และการพฒันาตนเอง (Practice-based Learning and Improvement) 
4. ทกัษะปฏิสมัพนัธ์ และการสือ่สาร (Interpersonal and Communication Skills) 
5. ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism) 
6. การปฏิบตัิงานให้เข้ากบัระบบ (System-based practice) 
การฝึกอบรมเพื่อให้บรรลุผลลัพธ์ของหลักสูตรจะประกอบไปด้วยการเรียนการสอนภาคทฤษฎี การ

ปฏิบตัิงานและกิจกรรมทางวิชาการ โดยเนือ้หาการฝึกอบรมส าหรับแพทย์ประจ าบ้านชัน้ปีที่ 1 จะอยู่ในรูปแบบ
ของรายวิชา ตามหลกัสตูรของป.บณัฑิตชัน้สงู สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก คณะแพทยศาสตร์ศิริราช
พยาบาล สว่นเนือ้หาการฝึกอบรมส าหรับแพทย์ประจ าบ้านชัน้ปีที่ 2 และ 3 จะไมไ่ด้ก าหนดเป็นรายวิชา 

 
แพทย์ประจ าบ้านช้ันปีที่ 1  
 แพทย์ประจ าบ้านชัน้ปีที่1ปฏิบตัิงานในสาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา ภาควิชารังสีวิทยาเป็นเวลา 6
เดือนปฏิบตัิงานในสาขาวิชารังสีวินิจฉัยเป็นเวลา 4เดือน และสาขาวิชาเวชศาสตร์นิวเคลียร์เป็นเวลา2 เดือน 
โดยการเรียนและปฏิบัติงานภายในภาควิชาเป็นส่วนหนึ่งของหลกัสูตร ป.บัณฑิตชัน้สูง สาขาวิทยาศาสตร์
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การแพทย์คลินิก โดยมีเนือ้หารายวิชาที่เก่ียวข้องกบัรังสีรักษาประกอบด้วยรายวิชา ศรรส 521, 522และ 523
รวมทัง้การบรรยายรวมของรังสีวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย รายวิชา MedicalRadiation Physics, 
Radiobiology และรายวิชาการบรูณาการทัว่ไป(เอกสำรแนบ 6-8)ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้

 
ศรรส 521     ควำมรู้พืน้ฐำนทำงรังสีรักษำและมะเร็งวิทยำ 
บรรยาย           2 หนว่ยกิต   
ผู้ เรียน             แพทย์ประจา บ้านรังสวีินิจฉยั, เวชศาสตร์นิวเคลยีร์ และ รังสรัีกษาและมะเร็งวิทยา  
 
จดุประสงคก์ารเรียนรู้     
1. อธิบายหลกัการเบือ้งต้นทางฟิสกิส์ของรังสแีละคณุสมบตัิของเคร่ืองมือทางรังสรัีกษาชนิดตา่งๆทัง้ระยะไกล 

External beam radiation therapy และระยะใกล้ Brachytherapy โดยมีความรู้ความเข้าใจเบือ้งต้นที่

สามารถอธิบายให้ผู้อื่นเข้าใจเก่ียวกบัรังสีรักษา  และมีความรู้เบือ้งต้นในการให้ค าแนะน าในการเลือกใช้

เคร่ืองมือได้อยา่งถกูต้อง  

2. บอกข้อบง่ชีใ้นการให้รังสรัีกษาและหลกัการเบือ้งต้นของการรักษามะเร็งชนิดต่างๆที่พบบ่อยด้วยรังสีรักษา

ได้อยา่ง ถกูต้อง   

3. วิเคราะห์และประยกุต์ใช้ความรู้ที่เรียนมาท าความเข้าใจเก่ียวกบัหลกัการของวิธีการฉายรังสี  การวางแผน

ทางรังสีรักษา  และการก าหนดปริมาณรังสี   ทัง้โดยวิธีการฉายรังสีแบบมาตรฐานConventional 

techniques    การใช้รังสสีามมิติ   หรือการฉายรังสีเทคนิคอื่นๆ ส าหรับมะเร็งชนิดต่างๆที่พบบ่อยได้อย่าง

ถกูต้อง  

4. อธิบายเร่ืองของ Radiation effects ต่อเนือ้เยื่อปกติและเนือ้เยื่อมะเร็ง    สามารถให้ค าแนะน าเบือ้งต้นใน

การ ป้องกนัและดแูลรักษาผลข้างเคียงที่เกิดจากรังสีรักษาให้กบัผู้ ป่วยและแพทย์ในสาขาวิชาอื่นๆได้อย่าง

ถกูต้อง  

5. น าความรู้เก่ียวกบัโรคมะเร็งและผู้ ป่วยมะเร็ง ร่วมกบัความรู้เก่ียวกบักายวิภาคของอวยัวะส่วนต่างๆของ

ร่างกายรวมถึง ความรู้เร่ืองรูปภาพตวัตดัขวางในทกุระดบัของร่างกาย    ไปประยกุต์ใช้ในการน าไปสูก่าร

วินิจฉยัและการวางแผนการบ าบดั โรคมะเร็งด้วยรังสรัีกษาได้อย่างถกูต้อง  

6. อธิบายการเปลีย่นแปลงทางสรีรวิทยาของระบบตา่งๆ ในร่างกายอนัเนื่องมาจากโรคมะเร็งได้อยา่งถกูต้อง 

7. บอกอบุตัิการณ์ ลกัษณะทางพยาธิวิทยา ลกัษณะการด าเนินโรค การตรวจเพื่อได้การวินิจฉยัโรค การตรวจ

ค้นเพิ่มเติมเพื่อ ก าหนดระยะของโรคและแนวทางในการบ าบดัโรคมะเร็งที่พบบ่อยในประเทศไทยได้อย่าง

ถกูต้องเหมาะสม 

 
การวดัผลและประเมินผลสมัฤทธ์ิในการเรียน       
การสอบข้อเขียน            60%   
บนัทกึวนั เวลาเข้าเรียน และสงัเกตพฤติกรรมขณะเข้าเรียน   10%   
การทดสอบยอ่ยระหวา่งปี          30%   
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ศรรส 522 ควำมรู้ทำงคลินิกพืน้ฐำนด้ำนรังสีรักษำ 
ปฏิบตัิ         2 หนว่ยกิต  
ผู้ เรียน        แพทย์ประจ าบ้าน เวชศาสตร์นิวเคลยีร์ และ รังสรัีกษาและมะเร็งวิทยา  
 
จดุประสงค์การเรียนรู้         
1. อธิบายข้อบง่ชีท้างรังสรัีกษาและหลกัการเบือ้งต้นของการรักษามะเร็งชนิดตา่งๆ ท่ีพบบอ่ยด้วยรังสรัีกษา   
2. วางแผนทางรังสรัีกษาและก าหนดปริมาณรังสีโดยวิธีแบบมาตรฐาน Conventional techniques/ รังสี สาม

มิติอยา่งง่าย  ส าหรับมะเร็งชนิดตา่งๆ ท่ีพบบอ่ยได้อยา่งเหมาะสม   
3. ดแูลรักษาผลแทรกซ้อนจากการรักษาด้วยรังสไีด้อยา่งถกูต้อง          
4. ติดตามโรคและผลของการบ าบดัโรคด้วยรังสรัีกษาได้อยา่งเหมาะสม      
 
การเรียนรู้ 
ปฏิบตัิงานท่ีหนว่ยรังสรัีกษา  เป็นระยะเวลา 3 เดือน  
 
การวดัผลและประเมินผลสมัฤทธ์ิในการเรียน      
การสอบข้อเขียน       40%   
สอบปากเปลา่/ สมัภาษณ์      20%   
ประเมินจากการปฏิบตัิงาน (โดยอาจารย์/ เพื่อนร่วมงาน)     40% 
 
ศรรส 523      ทักษะทำงคลินิกเฉพำะทำงรังสีรักษำและมะเร็งวิทยำ 
ปฏิบตัิ           2 หนว่ยกิต  
ผู้ เรียน           แพทย์ประจ าบ้านรังสรัีกษาและมะเร็งวิทยา  
 
จดุประสงค์การเรียนรู้       

1. อธิบายความรู้เพิ่มเติมในเชิงลกึของโรคมะเร็งที่พบบ่อยโดยเน้นบทบาททางรังสีรักษาและ
การรักษาแบบสหสาขา  

2. อธิบายหลกัการเบือ้งต้นของการให้รังสีรักษาด้วยเทคนิคขัน้สูง (Advanced radiation 
therapy techniques) เช่นการรักษาด้วยรังสีสามมิติ (Three dimensional conformal 
radiation  therapy), การรักษาด้วยรังสีสามมิติแปรความเข้ม (Intensity modulated 
radiation therapy), การรักษาดว้ยรังสีภาพน าวิถี (Image-guided radiation therapy)ได้
อยา่งถกูต้อง 

3. อธิบายหลกัการของการฉายรังสีร่วมกับ Chemotherapy, Hormonal therapy และ 
Immunotherapy  

4. อธิบายหลกัการและวิธีการของการรักษาด้วยรังสีระยะใกล้ (Brachytherapy)  และสามารถ
ใสแ่ร่รังส ี Intracavitary brachytherapy ในการรักษาผู้ ป่วยมะเร็งนรีเวชได้ด้วยตนเอง  

5. ติดตามดแูลผู้ ป่วยมะเร็งที่พบบอ่ยแบบองค์รวมได้อยา่งเหมาะสม  
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6. ให้ค าแนะน า  (Counseling) เร่ืองการพยากรณ์โรคและการดแูลผู้ ป่วยโรคมะเร็งโดยเฉพาะ
มะเร็งระยะสดุท้าย ให้แก่ ผู้ ป่วยและญาติในเบือ้งต้นได้อยา่งเหมาะสม  

7. ปฏิบตัิงานในฐานะรังสแีพทย์อยา่งมีคณุธรรมและโดยมีจริยธรรมวิชาชีพ    
 
การเรียนรู้ 
ปฏิบตัิงานท่ีหนว่ยรังสรัีกษา  เป็นระยะเวลา 3 เดือน  
 
การวดัผลและประเมินผลสมัฤทธ์ิในการเรียน     
การสอบข้อเขียน            40%   
สอบปากเปลา่/ สมัภาษณ์          20%   
ประเมินจากการปฏิบตัิงาน (โดยอาจารย์/ เพื่อนร่วมงาน)     30%   
Log Book             10% 

 
  แพทย์ประจ าบ้านชัน้ปีที่ 1 จะได้หมนุวนการปฏิบตัิงานไปยงัสาขาวิชารังสวีินิจฉยัเป็นเวลา 4 เดือน 
แบง่การเรียนและปฏิบตัิงานตาม 6 หนว่ยหลกัทางด้านรังสวีินจิฉยัได้แก่  

1. Neuro imaging เป็นเวลา 1 เดือน 
2. Abdominal imaging เป็นเวลา 1 เดือน 
3. General Ultrasonography เป็นเวลา 2 สปัดาห์ 
4. Breast imaging เป็นเวลา 2 สปัดาห์ 
5. Thoracic imaging เป็นเวลา 2 สปัดาห์ 
6. Musculoskeletal imaging เป็นเวลา 2 สปัดาห์  
(เอกสำรแนบ 16) 

 
  แพทย์ประจ าบ้านชัน้ปีที่ 1 จะได้หมนุวนการปฏิบตัิงานไปยงัสาขาวิชาเวชศาสตร์นวิเคลยีร์เป็นเวลา 4 
เดือน โดยแบง่การเรียนและปฏิบตัิงาน ดงันี ้

1. Nuclear imaging เป็นเวลา 1 เดอืน 
2. PET/CT and Cardiac imaging เป็นเวลา 2 สปัดาห์ 
3. Thyroid clinic เป็นเวลา 2 สปัดาห์ 
(เอกสำรแนบ 17) 
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แพทย์ประจ าบ้านช้ันปีที่ 2 และ 3 
แพทย์ประจ าบ้านชัน้ปีที่ 2 และ 3 ปฏิบตัิงานในสาขารังสีรักษา จ านวน 10 เดือน/ปี และวิชาเลือกเสรีนอก

ภาควิชาจ านวน 2 เดือน/ปี  

 

แผนการฝึกอบรมภาคทฤษฎี 

1. Radiation therapy journal clubทกุวนัจนัทร์ เวลา 8.00-9.00 น. โดยแพทย์ประจ าบ้านรังสรัีกษาชัน้ปี

ที่ 1-3 จะเป็นผู้น าเสนอ Journal ด้านรังสรัีกษาและมะเร็งวิทยาแบง่เป็น system หลกั 12 system เพื่อ

การเรียนรู้ตลอดปีการศึกษา โดยมีอาจารย์ผู้ควบคุมเป็นผู้ ให้ค าปรึกษาแนะน า  แพทย์ประจ าบ้านมี

หน้าที่น าเสนองานวิจยัและทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวข้อง ประเมินวิพากย์และอภิปรายในคาบ รวมทัง้

เขียน reflection เพื่อฝึกฝน critical appraisal และพฒันาทกัษะในการค้นหาข้อมลูทางวิชาการและ

พฒันาความรู้ให้ทนัสมยั โดยมีการจดัตารางแพทย์ประจ าบ้านและอาจารย์ผู้ควบคมุประจ าปี 2561 ดงั

แสดง 

ตำรำง Radiotherapy journal club ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 

วันที่ Journal topics อำจำรย์ผู้ควบคุม แพทย์ประจ ำบ้ำนผู้น ำเสนอ 
6 ส.ค. 2561 Journal Appraisal for radiation 

oncologists 
อ.กุลธร - 

3 ก.ย. 2561 Thoracic tumor อ.นันทกำนต์ R3 วศิน 
10 ก.ย. 2561 Breast cancer อ.ผำณิต R2 พีรวุฒ ิ
17 ก.ย. 2561 Hepatobiliary cancer อ.จิรำพร R3 ฑิตวิรรณ 
24 ก.ย. 2561 GU malignancy อ.พิทยำ R2 อนิวรรต 
1 ต.ค. 2561 Head and Neck cancer อ.จันจิรำ R2 ปองภพ 
8 ต.ค. 2561 Palliative care อ.กุลธร R3 ณัฏฐกร 

15 ต.ค. 2561    
22 ต.ค. 2561 Pediatric tumor อ.นันทน์ R3 ธีรดนย์ 
29 ต.ค. 2561 GI malignancy อ.วุฒศิิริ R3 ฑิตวิรรณ 
5 พ.ย. 2561 Hepatobiliary cancer อ.นันทกำนต์ R2 วิวรรธน์ชัย 

12 พ.ย. 2561 Hematologic malignancy อ.ผำณิต R3 เพ็ญทพิำ 
19 พ.ย. 2561 Thoracic tumor อ.จิรำพร R2 รุจำ 
26 พ.ย. 2561 Gynecologic malignancy อ.พิทยำ R2 กีรต ิ
3 ธ.ค. 2561 CNS tumor อ.จันจิรำ R2 พีรวุฒ ิ

10 ธ.ค. 2561    
17 ธ.ค. 2561 Bone and soft tissue tumor อ.นันทน์ R2 พศวีร์ 
24 ธ.ค. 2561 Head and Neck cancer อ.วุฒศิิริ R2 กีรต ิ
31 ธ.ค. 2561    
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2. Grand Roundทกุวนัองัคาร เวลา 8.00-9.00 น. จดัที่หอผู้ ป่วย อาคาร 72ปี ชัน้6 และ72ปี ชัน้9 โดยจดั

ให้สลบัหอผู้ ป่วยที่จดั grand round แตล่ะสปัดาห์ โดยแพทย์ประจ าบ้านผู้ปฏิบตัิงาน ณ หอผู้ ป่วยนัน้ๆ 

เป็นผู้น าเสนอประวตัิ การวินิจฉยั ข้อบง่ชีก้ารรักษาและการรับไว้ในโรงพยาบาล รวมทัง้ปัญหาที่เกิดขึน้ 

โดยมีอาจารย์แพทย์เป็นผู้ ซักถาม ชีแ้นะการดูแลรักษาเพิ่มเติม การส่งตรวจหรือการให้การรักษา

เพิ่มเติมที่จ าเป็นหรือควรแก้ไข ส าหรับผู้ ป่วยที่เข้ารับการรักษาในหอผู้ ป่วยนัน้ๆร่วมกับแพทย์ประจ า

บ้าน เพื่อให้เกิดการเรียนรู้การดแูลผู้ ป่วยในและร่วมกนัดแูลแก้ไขปัญหาให้กบัผู้ ป่วย 

3. IMRT conferenceทกุวนัพธุ เวลา 8.00-9.00 น.จดัที่ห้องวางแผนรังสรัีกษา อาคาร 72ปีชัน้ 1 เพื่อเป็น

การเรียนรู้ถึงข้อบ่งชีแ้ละข้อควรระวังในการรักษาด้วยรังสีที่ใช้เทคโนโลยีขัน้สูง เช่น Intensity 

modulated radiotherapy, image guided radiotherapy, stereotactic radiotherapy โดยแพทย์

ประจ าบ้านเป็นผู้รวบรวมประวตัิ การตรวจวินิจฉยัที่ส าคญัและน าเสนอเคส โดยมีอาจารย์แพทย์ ร่วม

อภิปรายและให้ค าแนะน า เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของแผนการรักษาในผู้ ป่วยมะเร็ง เพื่อให้เกิด

การเรียนรู้ในด้านการวางแผนการรักษา การเลือกเทคนิคการใช้รังสีอย่างเหมาะสมกบัทรัพยากรและ

บริบท การก าหนดบริเวณการรักษาด้วยรังส ีประโยชน์และข้อจ ากดัของการรักษาด้วยรังสีด้วยเทคนิค

ตา่งๆ 

4. Peer reviewทกุวนัพฤหสับดีสปัดาห์ที่ 1, 3 และ 5 ของเดือนเวลา 8.00-9.00 น. จดัที่ห้องประชุมโรจน์ 

สวุรรณสทุธิ อาคารรังสีราชนครินทร์ชัน้2 เพื่อน าเสนอแผนการรักษาและวิธีการฉายรังสีผู้ ป่วย โดย

แพทย์ประจ าบ้านผู้ท าการวางแผนการรักษาร่วมกับอาจารย์เจ้าของไข้เป็นผู้น าเสนอประวัติและ

แผนการรักษาที่ได้วางแผนแล้ว อาจารแพทย์เป็นผู้ซกัถาม ให้ความเห็น ชีแ้นะข้อดีข้อเสียในวิธีการ

ฉายรังสร่ีวมกบันกัฟิสกิส์การแพทย์และตวัแทนนกัรังสเีทคนิคการแพทย์ 

5. Lectures/Topic reviewทกุวนัศกุร์เวลา 8.00-9.00 น.จดัที่ห้องประชุมโรจน์ สวุรรณสทุธิ อาคารรังสี

ราชนครินทร์ชัน้2 เพื่อเป็นการเรียนการสอนเก่ียวกับความรู้ด้านมะเร็งในระบบต่างๆของร่างกาย 

อาการแสดง สาเหตหุรือปัจจยัเสี่ยงการเกิดโรค การด าเนินโรค ลกัษณะทาง  Molecular ที่เก่ียวข้อง 

การตรวจวินิจฉัย การรักษาทางคลินิค การรักษาด้วยรังสีรักษา เทคนิคทางรังสีรักษา ข้อบ่งชี ้

ผลข้างเคียง และการป้องกนัรักษาผลอนัไมพ่งึประสงค์ ส าหรับแพทย์ประจ าบ้านในภาควิชารังสีวิทยา 

รวมทัง้ให้แพทย์ประจ าบ้านได้น าเสนอ Topic review ในหวัข้อโรคในด้านมะเร็งวิทยาที่ควรรู้โดยมี

อาจารย์ประจ าหน่วยนัน้ๆ เป็นที่ปรึกษาในด้านเนือ้หาการเรียนรู้ และการอภิปราย ครอบคลมุทัง้ 12 

systems ได้แก่  

5.1 Central nervous system tumor 

5.2 Head and neck tumor 

5.3 Breast cancer 

5.4 Thoracic tumor/Lung cancer 

5.5 Gastrointestinal (GI) tumor   

5.6 Genitourinary (GU) malignancy 
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5.7 Gynecologic malignancy 

5.8 Hematologic malignancy 

5.9 Bone and soft tissue tumor 

5.10 Pediatric tumor 

5.11 Palliative care for cancer patient 

5.12 Benign tumor 

 โดยแพทย์ประจ าบ้านผู้ รับผิดชอบในหวัข้อ topic review นัน้ๆ ได้ฝึกการค้นคว้า หาข้อมลู 

การอา่นและวิเคราะห์บทความหรือเนือ้หาทางวชิาการ และการน าเสนอ (presentation) ทางวิชาการ 

 

ตำรำง Topic presentationประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 

วันที่ Topics อำจำรย์ผู้ควบคุม แพทย์ประจ ำบ้ำนผู้น ำเสนอ 
7 ก.ย. 2561 Esophageal cancer อ.กุลธร 

อ.วุฒศิิริ 
อ.วริศรำ 

R3 ฑิตวิรรณ 

28 ก.ย. 2561 Gastric cancer อ.กุลธร 
อ.วุฒศิิริ 
อ.วริศรำ 

R3 วศิน 

5 ต.ค. 2561 Glioma อ.วุฒศิิริ 
อ.จันจิรำ 
อ.อชิรญำ 

R3 ธีรดนย์ 

2 พ.ย. 2561 Early Breast อ.กุลธร 
อ.จิรำพร 
อ.ผำณิต 

R2 รุจำ 

23 พ.ย. 2561 Advanced breast cancer อ.กุลธร 
อ.จิรำพร 
อ.ผำณิต 

R2 ปองภพ 

30 พ.ย. 2561 Vulva and vaginal cancer อ.พิทยำ 
อ.จันจิรำ 

R3 เพ็ญทพิำ 

7 ธ.ค. 2561 HepatoBiliary cancer อ.นันทกำนต์ 
อ.จิรำพร 

R3 ณัฏฐกร 

28 ธ.ค. 2561 Rectum อ.กุลธร 
อ.วุฒศิิริ 
อ.วริศรำ 

R2 พีรวุฒ ิ

4 ม.ค. 2561 Hypopharynx อ.วุฒศิิริ 
อ.จันจิรำ 
อ.อชิรญำ 

R2 พศวีร์ 
 

 



 

33 | P a g e  
 

25 ม.ค. 2561 Nasopharynx อ.วุฒศิิริ 
อ.จันจิรำ 
อ.อชิรญำ 

R2 กีรต ิ

1 ก.พ. 2561 Pediatric CNS อ.นันทน์ 
อ.วริศรำ 

R3 ณัฏฐกร 

22 ก.พ. 2561 Pediatric Body อ.นันทน์ 
อ.วริศรำ 

R3 ฑิตวิรรณ 

1 มี.ค. 2561 Early NSCLC อ.จิรำพร 
อ.ผำณิต 

อ.นันทกำนต์ 

R2 วิวรรธน์ชัย 

22 มี.ค. 2561 Advanced stage NSCLC อ.จิรำพร 
อ.ผำณิต 

อ.นันทกำนต์ 

R3 วศิน 

29 มี.ค. 2561 HIV associated malignancy อ.กุลธร 
อ.ผำณิต 
อ.วริศรำ 

R3 ธีรดนย์ 

5 เม.ย. 2561 Palliative อ.นันทน์ 
อ.กุลธร 

R2 อนิวรรต 

26 เม.ย. 2561 Hodgkin Lymphoma อ.วริศรำ 
อ.ผำณิต 

R3 เพ็ญทพิำ 

 

6. Multidisciplinary conferenceจดัขึน้ทกุวนัพธุ พฤหสั หรือศกุร์ เดอืนละ 1 ครัง้ตอ่ 1 สหสาขามะเร็งจดั

ขึน้โดยสหสาขาวิชาที่ร่วมดแูลผู้ ป่วยมะเร็งชนิดตา่งๆ เช่น 

-AVM conference ทกุวนัพฤหสับดีที่ 2 ของเดือน เวลา 8.00-9.00 น. 

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

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

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

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

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

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

- Bone tumor conference ทกุวนัพธุ ทกุสปัดาห์ เวลา 15.00-17.00 น. 

- Hepatobiliary conference ทกุวนัพฤหสับดีที่ 4 ของเดอืน เวลา 8.00-9.00 น. 

โดยการจดั Multidisciplinary conference เป็นไปเพื่อปรึกษาหารือหรือเพื่อหาแนวทางการรักษาโรคที่

เหมาะสม หรือศกึษาย้อนหลงัในกรณีโรคมะเร็งทีม่ีความนา่สนใจเพ่ือเป็นการเรียนรู้ร่วมกนั โดยแพทย์

ประจ าบ้านสาขารังสรัีกษาและมะเร็งวิทยาควรเข้าร่วม  



 

34 | P a g e  
 

7. Interdepartment conferenceเป็นกิจกรรมของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เพื่อเสริมความรู้ 

ความก้าวหน้าทางการแพทย์ในสาขาต่างๆ ในวันศุกร์ เวลา 8.00-9.00 น. ณ ห้องประชุมวีกิจ 

ตึกอษัฎางค์ชัน้ 3 เดือนละ 2 ครัง้โดยมีผู้ เข้าร่วมได้แก่ อาจารย์แพทย์ แพทย์ประจ าบ้านทกุสาขาวิชา 

นกัศกึษาแพทย์ และผู้สนใจ 

8. Guests’Lecturesเป็นกิจกรรมการสอนบรรยาย interesting topic or updatesในทางมะเร็งวิทยาที่

เป็นที่น่าสนใจที่แพทย์รังสีรักษาควรทราบโดยจะมีการแจ้งตาราง Guests’Lectures ให้แพทย์ประจ า

บ้านทราบในช่วงต้นปีการศกึษานัน้ๆ 

 

ตำรำง Topic presentation ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 

วันที่ Lectures อำจำรย์ผู้สอน 

11 ตุลำคม 2561 CA esophagus and gastric cancer อ กฤติยำ 

25 ตุลำคม 2561 Colorectal cancer and Hepato-biliary cancer อ กฤติยำ 

8 พฤศจิกำยน 2561 H&N cancer อ นพดล 

22 พฤศจิกำยน 2561 Lung cancer อ นพดล 

 

9. Radiation oncology courseเป็นการบรรยายรวมของสมาคมรังสีรักษาและมะเร็งวิทยาแห่งประเทศ

ไทย ผ่านการประชุมวิชาการกลางปี การประชุมวิชาการประจ าปีและการอบรม Refresher course 

(เอกสำรแนบ9)โดยเฉพาะการจัดตาราง Refresher course จะเปลี่ยนหัวข้อไปทุกปี แต่จะ

หมนุเวียนหวัข้อรวมตามหลกัสตูร ทกุรอบ 3 ปี 
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ตำรำง Refresher course ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 
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แผนการฝึกอบรมภาคปฏิบตั ิ

การปฏิบตัิงานเป็นสว่นหนึง่ของการฝึกอบรม เพื่อเพิ่มพนูความรู้ ทกัษะและประสบการณ์ โดยในการปฏิบตัิงาน

แพทย์ประจ าบ้านจะอยูภ่ายใต้การก ากบัดแูลของอาจารย์ โดยอาจารย์เป็นผู้ ชีแ้นะการเรียนรู้ทัง้ในด้านองค์ความรู้ ทกัษะ

ทางคลนิิค หตัถการ ความเป็นมืออาชีพ รวมทัง้ช่วยแก้ไขข้อบกพร่องและให้ค าแนะน าเพิ่มเติมในด้านวิธีการปรับปรุงแก้ไข

และการเพิ่มพนูทกัษะเพิ่มเติม ตารางการหมนุวนปฏิบตัิงานและตารางกิจกรรมวิชาการตาม เอกสำรแนบ 12 

แพทย์ประจ ำบ้ำนชัน้ปีที่  1  

- แพทย์ประจ าบ้านได้รับมอบหมายให้หมนุเวียนปฏิบตัิงานกบัอาจารย์ 2 ท่าน/เดือน (ประมาณ 

2 สปัดาห์ ตอ่การหมนุเวียนแตล่ะครัง้)  โดยต้องเรียนรู้งานรับผู้ ป่วยใหม ่และวางแผนการรักษา

ใน Planning Clinic ร่วมกับการฝึกหดัการก าหนดcontouring organ at risk และ target 

delineation พืน้ฐานส าหรับการฉายรังสีสามมิติและการเรียนรู้เทคนิคต่างๆในการฉายรังส ี    

งานหตัถการในหนว่ยใสแ่ร่  และการตรวจติดตามผู้ ป่วยระหว่างฉายรังสีและ หลงัการฉายรังส ี 

ร่วมกบัอาจารย์ตามตารางที่ได้รับ โดยในการรับเคสผู้ ป่วยเพื่อวางแผนการรักษานัน้อยู่ภายใต้

ค าแนะน าจากอาจารย์แพทย์เจ้าของไข้ โดยแพทย์ประจ าบ้านจะฝึกการรับประวตัิ ผลตรวจทาง

ห้องปฏิบตัิการ การตรวจเพิ่มเติมในด้านรังสีวินิจฉยั ตรวจร่างกาย และอภิปรายแนวทางการ

ตรวจเพิ่มเติมและการรักษาทางรังสีรักษากับอาจารย์แพทย์ผู้ดูแล และอาจารย์แพทย์เป็นผู้

อบรมและฝึกหดัหตัถการทางรังสรัีกษาให้กบัแพทย์ประจ าบ้าน 

- หวัหน้าแพทย์ประจ าบ้านรังสีรักษาเป็นผู้ดูแลและมอบหมายการจัดตารางการออก Tumor 

Clinic ศลัยศาสตร์และ ENT ทกุวนัพฤหสับา่ย และ Tumor clinic นรีเวชศาสตร์วนัศกุร์บ่าย ให้

แพทย์ประจ าบ้านทกุชัน้ปีหมนุเวียนกนัเข้าร่วม โดยแพทย์ประจ าบ้านผู้ เข้าร่วมมีหน้าที่ช่วยซกั

ประวตัิ ตรวจร่างกาย และช่วยน าเสนอข้อมลูทางคลนิิคและภาพทางรังสวีินิจฉยัที่เก่ียวข้องของ

ผู้ ป่วยและฝึกหัดการแปลผลภาพทางรังสี และเรียนรู้การดูแลผู้ ป่วยอย่างครอบคลมุรวมถึง

เรียนรู้ระบบงานการดแูลผู้ ป่วยมะเร็งผา่น Multidisciplinary board 

- แพทย์ประจ าบ้านจะต้องบนัทกึหตัถการและการดแูลผู้ ป่วยลงใน log book เพื่อประเมินผลการ

เรียนรู้ตามก าหนดในหลกัสตูร 

แพทย์ประจ ำบ้ำนชัน้ปีที่ 2สำขำวิชำรังสีรักษำ 

- แพทย์ประจ าบ้านจะได้รับมอบหมายให้หมุนเวียนปฏิบัติงานกับอาจารย์1 ท่าน/เดือน 
(ประมาณ 4 สปัดาห์ ตอ่การหมนุเวียนแตล่ะครัง้)รวม 10 เดือนตอ่ 1 ปีการศกึษา ปฏิบตัิงานรับ
ผู้ ป่วยใหม่ อภิปรายแนวทางการรักษาพร้อมอ้างอิงหลกัฐานทางวิชาการที่เก่ียวข้อง  วาง
แผนการรักษาด้วยเทคนิคทางรังสีรักษาขัน้พืน้ฐาน มีส่วนร่วมในการวางแผนการรักษาด้วย
เทคนิคขัน้สงู สามารถตรวจติดตามผู้ ป่วยและประเมินภาวะแทรกซ้อนระหว่างการรักษาด้วย
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รังสแีละหลงัการรักษาด้วยรังสแีละแก้ไขปัญหาผู้ ป่วยร่วมกบัอาจารย์เจ้าของไข้รวมทัง้สามารถ
ท าหตัถการทางรังสรัีกษาขัน้พืน้ฐานที่ได้รับมอบหมายจากอาจารย์ผู้ดแูล  

- ฝึกอบรมในสาขาพยาธิวิทยาเป็นระยะเวลา 2 สปัดาห์ 
- ฝึกอบรมในสาขารังสรัีกษาและมะเร็งวิทยาที่สถาบนัอื่นระยะเวลา 1 เดือนโดยสามารถเลือกได้

ทัง้สถาบนัในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งสามารถออกหนงัสือรับรองการฝึกอบรมให้ได้ ทัง้นี ้
จะต้องฝึกอบรมในสถาบนัระดบัภมูิภาคที่ไมใ่ช่สถาบนัฝึกอบรมร่วมด้วย อยา่งน้อย 1 สปัดาห์ 

- ฝึกอบรมในสาขาวิชาเลือกเป็นระยะเวลา  2 สปัดาห์โดยสาขาวิชาที่สามารถเลือกได้ได้แก่ 
ENT,Gynecology,Hematology, Surgery,Orthopedic, Pediatric, Nutrition, Pain Clinic 
หรือสาขาที่เก่ียวข้อง 

- แพทย์ประจ าบ้านจะต้องบนัทกึหตัถการและการดแูลผู้ ป่วยลงใน log book เพื่อประเมินผลการ

เรียนรู้ตามก าหนดในหลกัสตูร 

แพทย์ประจ ำบ้ำนชัน้ปีที่  3 สำขำวิชำรังสีรักษำ 
- แพทย์ประจ าบ้านจะได้รับมอบหมายให้ติดตามอาจารย์ในหน่วยรังสีรักษา  หมุนเวียนอยู่กับ

อาจารย์ 1 ท่าน/เดือน (ประมาณ 4 สปัดาห์ ต่อการหมนุเวียนแต่ละครัง้)รวม 10 เดือนต่อ 1 ปี
การศึกษา ปฏิบัติงานรับผู้ ป่วยใหม่ประเมินและอภิปรายแนวทางการรักษาพร้อมอ้างอิง
หลกัฐานทางวิชาการท่ีเก่ียวข้องสามารถวางแผนการรักษาด้วยเทคนิคทางรังสรัีกษาขัน้พืน้ฐาน
และขัน้สงูได้ พร้อมค านงึถึงข้อดีข้อเสยีในการรักษา การป้องกนัและรักษาภาวะแทรกซ้อนหรือ
ผลข้างเคียงการรักษา โดยสามารถน าเสนอแนวทางการปรับเปลีย่นแผนการรักษาได้ รวมทัง้ท า
หตัถการทางรังสีรักษาที่ได้รับมอบหมาย สามารถตรวจติดตามผู้ ป่วยระหว่างฉายรังสีและ
ติดตามการรักษาผู้ ป่วยหลงัฉายรังสี และแก้ไขปัญหาผู้ ป่วยได้ด้วยตนเองภายใต้การดแูลโดย
อาจารย์เจ้าของไข้ 

- ฝึกอบรมในสาขาวิชา Medical Oncology เป็นระยะเวลา 1 เดือน 
- ฝึกอบรมในสาขารังสรัีกษาและมะเร็งวิทยาที่สถาบนัอื่นระยะเวลา 1 เดือน โดยสามารถเลอืกได้

ทัง้สถาบนัในประเทศและตา่งประเทศ ซึง่สามารถออกหนงัสอืรับรองการฝึกอบรมให้ได้ 
- แพทย์ประจ าบ้านจะต้องบนัทกึหตัถการและการดแูลผู้ ป่วยลงใน log book เพื่อประเมินผลการ

เรียนรู้ตามก าหนดในหลกัสตูร 
 

การปฏิบตัิงานท่ีหนว่ยตรวจผู้ ป่วยนอก 

แพทย์ประจ าบ้านมีหน้าที่ออกตรวจผู้ ป่วยที่หนว่ยตรวจผู้ ป่วยนอก โดยมีหน้าที่ซกัประวตัิ ตรวจร่างกาย 

วินิจฉัยและสามารถระบขุ้อบ่งชีท้างการรักษาทางรังสี วางแผนการรักษาเบือ้งต้น รวมทัง้ตรวจติดตามผู้ ป่วย

ระหวา่งการฉายรังสี และหลงัการฉายรังสี รับปรึกษาเคสใหม่ผู้ ป่วยมะเร็งและรายงานเคสให้อาจารย์ผู้ควบคมุ 

โดยอาจารย์เป็นผู้ซกัถามเพิ่มเตมิ ชีป้ระเด็นความส าคญัในด้านการซกัประวตัิ การตรวจร่างกายด้านมะเร็งวิทยา 

ข้อบง่ชีแ้ละแนวทางการรักษาที่เหมาะสมในแตล่ะเคส รวมถึงข้อดีและข้อเสียในการรักษาแต่ละประเภท เพื่อให้

แพทย์ประจ าบ้านเกิดการเรียนรู้และพฒันาทกัษะการประเมินและดแูลผู้ ป่วยมะเร็งทางคลินิคและสามารถให้
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ข้อมลูในด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการรักษา ผลข้างเคียงจากการรักษา แผนการรักษาและวิธีการรักษาแก่ผู้ ป่วย

ได้ โดยอ้างอิงจากเวชศาสตร์เชิงประจกัษ์ 

การปฏิบตัิงานท่ีหนว่ยสอดใสแ่ร่ 

แพทย์ประจ าบ้านสามารถพฒันาทกัษะในการท าหตัถการสอดใสแ่ร่ทางรังสรัีกษา โดยสามารถระบขุ้อ

บง่ชีใ้นการสอดใสแ่ร่ เป้าหมายการรักษาทางรังส ีการเลอืกใช้อปุกรณ์และเคร่ืองมือที่เหมาะสมในการใสแ่ร่ทัง้ใน

รูปแบบ intracavitary brachytherapy,interstitial brachytherapy และ Mould/Surface brachytherapy และ

ฝึกฝนการใส่เคร่ืองมือ การตรวจสอบต าแหน่งเคร่ืองมือหลังการใส่แร่ การจ าลองภาพการรักษาด้วย 

conventional technique, 3D Brachytherapy, CT and MRI simulation การก าหนดขอบเขตการรักษา และ

การก าหนดปริมาณรังสทีี่รักษาในแตล่ะครัง้ และประเมิน organ at risk ที่เก่ียวข้อง 

การปฏิบตัิงานท่ี radiotherapy treatment planning / physics 

แพทย์ประจ าบ้านมีหน้าที่ฝึกปฏิบัติการวางแผนเทคนิค CT simulation, MRI simulation, 

contouringorgan structures, gross target volume, clinical target volume, planning target volumeโดยมี

อาจารย์แพทย์เป็นผู้ควบคมุดแูล ให้ค าแนะน าและตรวจทานความถกูต้อง โดยแพทย์ประจ าบ้านควรเตรียมตวั

ในการปฏิบตัิงานโดยการศึกษาการวางแผนทางรังสีรักษาในโรคที่ได้รับมาล่วงหน้าก่อนวนัขึน้ปฏิบตัิงานจริง 

และสามารถอภิปรายแนวทางการวางแผนการรักษาในเคสนัน้ๆกบัอาจารย์ผู้ดแูลได้ 

แพทย์ประจ าบ้านเป็นผู้ประเมินแผนการรักษาทัง้การรักษาทางรังสีด้วยเทคนิคพืน้ฐานคือ 3DCRT 

และเทคนิคขัน้สงูได้แก่ IMRT VMAT SRS/SRT และมาสามารถบอกถึงข้อดีข้อดีในแผนการรักษานัน้ๆ และ

อภิปรายแนวทางการปรับแผนการรักษา โดยพิจารณาถึงความปลอดภยัของผู้ ป่วย ผลข้างเคียงการรักษา และ

ผลการควบคมุโรคเป็นส าคญั 

การปฏิบตัิงานในหอผู้ ป่วยใน  

แพทย์ประจ าบ้านต้องขึน้ Round ward เช้าดแูลผู้ ป่วยตามที่ได้รับมอบหมายเวลา 7.00-8.00 น.และ 

Round ward เย็นและสง่ case ให้เวรในช่วง 16.00-17.00 น.หรือหลงัเสร็จภาระงานดแูลผู้ ป่วยนอก 

 ในการ round ward ผู้ ป่วยมะเร็งนัน้    ผู้ ป่วยมะเร็งเป็นผู้ ป่วยที่ต้องการการดแูลทัง้ในด้านร่างกาย 

จิตใจ และสงัคม ในด้านร่างกายผู้ ป่วยมะเร็งมกัได้รับการรักษาด้วยยาเคมีบ าบดัหรือการฉายรังสีซึ่งอาจารย์

เจ้าของไข้จะเป็นผู้สัง่การรักษา  แต่แพทย์ประจ าบ้านจะเป็นผู้ดูแลให้ผู้ ป่วยได้รับการรักษาตามแผนการรักษา  

รวมทัง้ดแูลผลข้างเคียงที่อาจเกิดจากการรักษา  ซึง่ผลข้างเคียงเหลา่นีม้กัสามารถคาดการณ์ได้ตามชนิดของยา

เคมีบ าบดั ปริมาณรังสีที่ผู้ ป่วยได้รับ  และระยะเวลาที่ได้รับการรักษา ซึ่งความรู้เหลา่นีเ้ป็นสว่นที่แพทย์ประจ า

บ้านควรเรียนรู้ โดยศกึษาจากหนงัสอื การเรียนการสอน หรือปรึกษาอาจารย์เจ้าของไข้ 
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ในด้านจิตใจผู้ ป่วยมะเร็งมกัมีปัญหาซึมเศร้า และไร้ค่า  ความเข้าใจและการให้เวลาจากแพทย์ผู้ดแูล 

การกระตุ้นให้ผู้ ป่วยรับรู้ในคณุคา่ของตน จะช่วยให้ผู้ ป่วยมีก าลงัใจในการตอ่สู้กบัโรค และสร้างความสมัพนัธ์ที่ดี

ระหวา่งผู้ ป่วยและแพทย์ (Doctor-patient relationship) ซึง่เป็นเร่ืองส าคญัส าหรับการเป็นแพทย์ ในผู้ ป่วยระยะ

สดุท้ายหรือผู้ ป่วยที่มีปัญหาในการดแูลรักษา    ให้แพทย์ประจ าบ้านปรึกษาและแจ้งให้อาจารย์เจ้าของไข้ทราบ

โดยเร็ว     

ในด้านสงัคม การรักษามะเร็งเป็นการดูแลรักษาเป็นทีมที่ประกอบด้วยแพทย์ ผู้ ป่วยและญาติหรือ

ผู้ดแูลผู้ ป่วย  การดแูลผู้ ป่วยบนหอผู้ ป่วยจึงควรท าความรู้จกักบัญาติของผู้ ป่วย และควรแจ้งให้ญาติทราบการ

เปลีย่นแปลงในเร่ืองอาการและการรักษาผู้ ป่วยทกุครัง้ โดยเฉพาะเมื่อผู้ ป่วยมีความเสีย่งในการรักษาหรืออาการ

เปลีย่นแปลง   นอกจากนีค้วรปรึกษาหรือสง่ผู้ ป่วยหรือญาติพบแพทย์เจ้าของไข้ด้วย  

การ round ward แพทย์ประจ าบ้าน ต้องมีการลง progression note สม ่าเสมอเพื่อประโยชน์ตอ่ผู้ ป่วย 

แพทย์ และ ทางโรงพยาบาล     ทัง้นีใ้นการดแูลรักษาผู้ ป่วย แพทย์ประจ าบ้านพึงระลกึว่าการท างานของแพทย์

ประจ าบ้านเป็นสว่นหนึง่ในการเรียนรู้ การศึกษา หากมีข้อสงสยัหรือสว่นที่ต้องรับผิดชอบสงู แพทย์ประจ าบ้าน

ควรปรึกษาอาจารย์เจ้าของไข้ทกุครัง้ 

แพทย์ประจ าบ้านต้องร่วมกนัรับผู้ ป่วยใหมท่ี่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลโดยมีหน้าที่รับผิดชอบในการ 

- ท าประวตัิผู้ ป่วยใหม ่โดยมุง่เน้นท่ีความเข้าใจในโรคที่ผู้ ป่วยเป็นประวตัิการวินิจฉยัโรค   การรักษาที่ผ่านมา  
(ควรระบชุนิดของการผา่ตดั ชนิดยาเคมีบ าบดั ต าแหนง่การฉายรังสแีละปริมาณรังสทีี่ผู้ ป่วยได้รับ) อาการท่ี
น าผู้ ป่วยมาโรงพยาบาล และสาเหตทุี่ผู้ ป่วยต้องเข้ารับการรักษาตวัในโรงพยาบาล (โดยทัว่ไปแบ่งเป็นกลุม่
ใหญ่คือเพื่อฉายรังสี เพื่อรับยาเคมีบ าบดั และเพื่อรับการรักษาอาการ symptomatic and supportive 
treatment) 

- ทบทวนยาที่ผู้ ป่วยได้รับอยูเ่ดิม ตามแบบฟอร์มที่ทางโรงพยาบาลก าหนด 

- สัง่การรักษาเบือ้งต้นตามอาการท่ีผู้ ป่วยมาโรงพยาบาล   นอกจากนีผู้้ ป่วยมะเร็งมกัต้องค านงึถึงเร่ืองอาหาร
และปริมาณแคลอร่ีที่เพียงพอการ record น า้หนกัผู้ ป่วยการตรวจ lab และ investigation เพิ่มเติมเพื่อหา
สาเหตคุวามอ่อนเพลียและความผิดปกติของผู้ ป่วยเช่น Electrolyte, CBC, Calcium โดยเฉพาะในรายที่มี
ประวตัิทานอาหารไม่ได้ เคยได้รับยาเคมีบ าบดัหรือเป็นมะเร็งระยะลกุลามมากที่มกัมีความผิดปกติของ
ร่างกายในหลายระบบ หรือมีโอกาสแพร่กระจายไปยงัสว่นอื่นของร่างกาย 

- ควรมี Discharge Planning หรือแผนการดแูลรักษาผู้ ป่วยหากไม่ทราบสามารถปรึกษา Chief Resident 
หรืออาจารย์เจ้าของไข้ได้โดยตรง เพื่อประโยชน์ในการเรียนรู้และเข้าใจ  รวมทัง้สามารถดแูลผู้ ป่วยได้อย่าง
มีประสทิธิภาพมากขึน้ 

- แพทย์ประจ าบ้านที่ดแูลผู้ ป่วยต้องมีการค้นหาปัญหา ท า Problem List   ท าความเข้าใจปัญหาและแนว
ทางแก้ไข  เพื่อให้ง่ายต่อการติดตามดแูลผู้ ป่วยในแต่ละวนั   เมื่อมีปัญหาในการดแูลผู้ ป่วย ให้รีบปรึกษา 
chief resident ward  และอาจารย์เจ้าของไข้ตามล าดบั ทัง้นีก้ารปรึกษาและรายงานปัญหาโดยเร็วถือเป็น
หน้าที่และความรับผิดชอบของแพทย์ประจ าบ้าน  เพื่อการดแูลผู้ ป่วยที่มีประสิทธิภาพ และเป็นการเรียนรู้ที่
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ถกูต้อง  ไม่ควรรอจนเกิดปัญหารุนแรงแล้วค่อยปรึกษา  ไม่ควรอายที่ไม่รู้ การถามหรือการปรึกษาถือเป็น
การเรียนรู้ที่ดี แตข่ณะเดียวกนัควรท าการศกึษาความรู้ด้วยตนเองในเบือ้งต้นร่วมด้วย เพื่อพฒันาศกัยภาพ
ของความเป็นแพทย์ 

- แพทย์ประจ าบ้านที่ดแูลผู้ ป่วยมีหน้าที่น าเสนอประวตัิ ปัญหา และแผนการรักษาผู้ ป่วยใน Grand round 
ทกุวนัองัคาร เวลา 8.00-9.00 น. 

- แพทย์ประจ าบ้านมีงานบางอยา่งที่ต้องท าภายหลงัการสัง่การรักษา เรียกวา่ ward work ได้แก่ การเขียนใบ
ปรึกษาหนว่ยอื่นๆ (ใบ consult) การเขียนใบ request X-rayการเช็คเลือด   การ push ยาเคมีบ าบดั   การ
ติดต่อประสานงานแพทย์จากหน่วยอื่นๆ ที่รับ consultซึ่ง ward work เหลา่นีใ้ห้แพทย์ประจ าบ้านที่เป็น
เจ้าของไข้ หรือผู้ที่สัง่ท าเทา่ที่มีเวลา   และจะมีการจดัเวรแพทย์ประจ าบ้านเพื่อช่วยจดัการงานสว่นที่เหลือ
ในแตล่ะวนั (เวร ward work) 

- แพทย์ประจ าบ้านต้องสรุปรายงานผู้ ป่วยในแบบฟอร์มของโรงพยาบาลให้เรียบร้อย ภายใน 24 ชั่วโมง
หลงัจากที่ผู้ ป่วยถกูจ าหนา่ยออกจากโรงพยาบาล 

- แพทย์ประจ าบ้านจะได้รับมอบหมายให้อยูเ่วรดแูลผู้ ป่วยฉกุเฉินนอกเวลาราชการเป็น first call วนัละ 1 คน
และมีแพทย์ประจ าบ้านรังสีรักษาชัน้ปีที่ 2 หรือ 3 อีก 1 คนเป็น second call โดยรับผิดชอบดแูลหอผู้ ป่วย
ชาย72/6 หอผู้ ป่วยหญิง72/9 และรับปรึกษาจากห้องฉายรังสีที่มีผู้ ป่วยมารับบริการนอกเวลาราชการ
ปฏิบตัิงาน ward work ที่ได้รับการสง่ตอ่จากทีมแพทย์ประจ าบ้านที่ปฏิบตัิงานในเวลาราชการสง่เวรไว้  รับ
ผู้ ป่วยใหม่ที่มา Admit นอกเวลาราชการ  รวมทัง้ดแูลผู้ ป่วยที่อาการหนกั  โดยรับปรึกษาจากพยาบาลเวร  
โดยเพื่อให้การดูแลผู้ ป่วยนอกเวลาราชการเป็นไปได้อย่างสะดวก สาขาวิชาจึงจัดให้มีห้องพกัเวรแพทย์
ประจ าบ้านอยูท่ี่หอผู้ ป่วยชายตกึ 72 ปี ชัน้ 6ฝ่ังตะวนัออกส าหรับแพทย์ที่อยูเ่วร first call และ/หรือ second 
call 

- ก าหนดให้เวลาปฏิบตัิงานนอกเวลาราชการ วนัท าการเวลา 16.00-08.00 น. และในวนัหยุดราชการหรือ
วนัหยดุนกัขตัฤกษ์ เวลา 8.00-8.00 น.ของวนัถดัไป 

- ตารางการปฏิบตัิงานนอกเวลาราชการ จะประกาศให้ทราบในเดือนก่อนหน้าเดือนที่ขึน้ปฏิบตัิงาน โดย
หวัหน้าแพทย์ประจ าบ้าน หรือผู้ปฏิบตัิหน้าที่แทนหวัหน้าแพทย์ประจ าบ้านที่ได้รับมอบหมาย เป็นผู้ดูแล
และจดัตารางการขึน้ปฏิบตัิงาน โดยจะมีตารางการปฏิบตัิงานสง่ให้แพทย์ประจ าบ้านทกุคน หอผู้ ป่วย72/6 
หอผู้ ป่วย72/9 ห้องฉายรังสทีกุห้อง และหนว่ยตรวจผู้ ป่วยนอก ตกึ72ปีชัน้1 โดยหากแพทย์ประจ าบ้านมีการ
แลกเปลีย่นเวรนอกเวลาราชการ จะต้องแจ้งให้ทกุหนว่ยดงักลา่วทราบ และลงช่ือในตารางเวร ณ หนว่ยงาน
ตา่งๆก่อนถึงวนัเวลาที่ปฏิบตัิงานจริง 

- กรณีที่มีผู้ ป่วยอาการหนกัแพทย์ประจ าบ้านควรมาพักที่หอผู้ ป่วย ส่วนในกรณีที่ไม่มีผู้ ป่วยอาการหนัก 
แพทย์เวรสามารถ Standby อยู่ในเขตที่สามารถกลบัมาที่หอผู้ ป่วยได้ภายในระยะเวลา 15 นาที โดยแจ้ง
พยาบาลถึงวิธีการติดตอ่ที่สามารถติดตามแพทย์ได้อยา่งรวดเร็ว และแพทย์ต้องติดต่อกลบัทนัทีที่ได้รับการ
ติดตอ่ 

- หากพบปัญหาที่เกิดในหอผู้ ป่วยแพทย์ประจ าบ้านเกินความสามารถที่แพทย์ประจ าบ้านสามารถท าได้ หรือ
มีความซบัซ้อน ให้แพทย์ประจ าบ้านfirst call ที่อยู่เวรในวนันัน้ๆ ปรึกษาแพทย์เวร second call และ/หรือ
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chief resident และอาจารย์เจ้าของไข้ ได้ตามล าดบั   โดยติดต่อตามเบอร์โทรศพัท์ที่มีอยู่ที่หอผู้ ป่วยและ
การ์ดเบอร์โทรศพัท์ส าคญัในภาควิชาได้ตลอดเวลา 
 

ตำรำงกิจกรรมทำงวชิำกำรและกำรปฏิบัติงำนในภำควชิำ 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

จันทร์ 

Ward Round 
ตึก 72 ปี  
ชัน้ 6 (ตอ) / 
ชัน้ 9 (ตต) 

Journal club  
ห้องประชมุโรจน์ฯ 
ตกึรังสรีาชนครินทร์ ชัน้ 2  

ปฏิบัติงำนใน
สำขำวชิำ 
 (OPD / RT 
Planning / BCT / 
Ward work) 

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

อังคำร 
Grand Round 
หอผู้ ป่วย ตกึ 72 ปีชัน้ 6 / ชัน้ 9 

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

พุธ 

IMRT Conference 
ห้องประชมุโรจน์ฯ 
ตกึรังสรีาชนครินทร์ ชัน้ 2 

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

Basic science* 
15-17 น 

พฤหัสบด ี

สัปดำห์ที่  1,3,5 
Peer Review  
ห้องประชมุโรจน์ฯ 
ตกึรังสรีาชนครินทร์ ชัน้ 2 
สัปดำห์ที่  2,4 
Multidisciplinary conference 

Tumor Clinic ศัลยกรรมและ ENT 
ตกึผู้ ป่วยนอก ชัน้ 7 

ศุกร์ 

Lecture  
ห้องประชมุพิณพากย์พิทยาเภท 
ตกึ 72 ปี ชัน้ 1 
Topic presentation 
ห้องประชมุโรจน์ฯ 
ตกึรังสรีาชนครินทร์ ชัน้ 2 
Multidisciplinary conference 

Tumor Clinic นรีเวช  
ตกึพระศรีฯ ชัน้ 11 
Medical Radiation Physics /  
Radiobiology/ วิชำกำรบูรณำกำร* 
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ตัวอย่ำงตำรำงปฏิบตัิงำนในเวลำและเวรนอกเวลำรำชกำรประจ ำเดือน 
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การท าวิจยั 
 แพทย์ประจ าบ้านต้องท างานวิจยัจ านวน 1 เร่ือง และน าเสนอตอ่อนกุรรมการสอบบอร์ดโดยมี

จดุประสงค์เพื่อให้แพทย์ประจ าบ้าน 

1. มีความรู้พืน้ฐานเก่ียวกบัระบาดวทิยาคลนิิกและระเบียบวธีิการท าวิจยัทางการแพทย์ 

2. สามารถท างานวจิยัและน าเสนอผลงานวิจยัได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 

3. สามารถวิเคราะห์ผลงานวจิยัและน าหลกัฐานเชิงประจกัษ์ไปประยกุต์ใช้ได้ 

วิธีกำรท ำงำนวิจัย  

1. แพทย์ประจ าบ้านชัน้ปีที่ 1  จะต้องมีอาจารย์ที่ปรึกษาผู้ควบคมุงานวิจยัอย่างน้อย 1 คน ภายใน
เดือนที่ 6 ของการฝึกอบรม และจะต้องก าหนดหวัข้องานวิจยัร่วมกบัอาจารย์ที่ปรึกษาให้เสร็จสิน้
ภายในเดือนท่ี 12 ของการฝึกอบรม  

2. แพทย์ประจ าบ้านชัน้ปีที่ 2 จะต้องน าเสนอหวัข้องานวิจัย ระเบียบวิธีวิจัย  สถิติที่ใช้ในงานวิจัย  
ตารางการเก็บข้อมลู  ก าหนดระยะเวลาในการท างานวิจยั และประโยชน์ที่จะได้รับจากการวิจยั ตอ่
ที่ประชมุคณาจารย์สาขาวิชาฯภายในเดือนที่ 16 ของการฝึกอบรมและน าเสนอตอ่อนกุรรมการสอบ
บอร์ดของสมาคมรังสีรักษาและมะเร็งวิทยาแห่งประเทศไทย (ประมาณเดือนที่ 16-17 ของการ
ฝึกอบรม)  

3. แพทย์ประจ าบ้านชัน้ปีที่ 2 ต้องน าเสนอร่างงานวิจยัต่อคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยัในคนให้
เสร็จสิน้ภายในเดือนท่ี 18 ของการฝึกอบรม 

4. แพทย์ประจ าบ้านเร่ิมด าเนินงานวิจยัภายหลงัได้รับการรับรองโดยคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั
ในคน 

5. แพทย์ประจ าบ้านชัน้ปีที่ 3 จะต้องน าเสนอผลงานวิจยัต่อที่ประชุมคณาจารย์สาขาวิชาฯเป็นระยะ 
ในช่วงระหวา่งเดือนที่ 29-33 ของการฝึกอบรม เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะและด าเนินการปรับปรุงแก้ไข 

6. แพทย์ประจ าบ้านชัน้ปีที่ 3 จะต้องสง่เอกสารผลงานวิจยัให้แก่อนกุรรมการสอบบอร์ดของสมาคม
รังสรัีกษาและมะเร็งวิทยาแหง่ประเทศไทยตามวนัท่ีก าหนด 

7. แพทย์ประจ าบ้านชัน้ปีที่ 3 จะต้องน าเสนอผลงานวิจยัต่ออนกุรรมการสอบบอร์ดของสมาคมรังสี
รักษาและมะเร็งวิทยาแห่งประเทศไทย   โดยมีการก าหนดเกณฑ์ผ่านที่ 60% และเป็นสว่นหนึ่งใน
การสอบเพื่อวฒุิบตัรรังสรัีกษา 
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กำรวัดและประเมินผล  
การวดัและประเมินผลระหวา่งการฝึกอบรม(เอกสำรแนบ 13,15) 

การประเมินผลระหวา่งการเรียนการสอน แพทย์ประจ าบ้านจะได้รับการประเมินความรู้ความสามารถ 
เป็นประจ าทกุเดือนและเมื่อสิน้สดุการฝึกอบรมแตล่ะปีเพื่อพิจารณาเลือ่นชัน้ปี  โดยวิธีการประเมิน แบง่ออกเป็น 
4 ลกัษณะ 

1) การประเมินความรู้ โดยการสอบข้อเขียน (MCQ/MEQ) และ/หรือ การสอบปากเปลา่ (oral 
exam, long case) 

2) การประเมินทักษะ โดยการสงัเกตการปฏิบัติงานในระหว่างฝึกอบรม และ/หรือ การสอบ
ปฏิบตัิการจริง (long case, OSCE, contouring) 

3) การประเมินเจตคติ โดยการสงัเกตการปฏิบตัิงาน ความเอาใจใสใ่นงาน และการปฏิบตัิต่อ
บคุลากรตา่ง ๆ ในระหวา่งการฝึกอบรม 

4) การประเมินประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้ log book และ portfolio 
 

เกณฑ์การเลือ่นชัน้ปี/สง่สอบบอร์ด(เอกสำรแนบ 14) 

1. แพทย์ประจ าบ้านจะต้องผ่านการประเมิน Entrustable Professional Activities, log book และแฟ้ม

สะสมผลงาน (portfolio) รวมทัง้ผ่านการสอบ MCQ, MEQ, oral exam, OSCE, contouring และ long 

case ตามที่หลกัสตูรก าหนดคณะกรรมการการศึกษาของสาขาวิชาฯจึงจะแจ้งช่ือไปยงัคณะกรรมการ

ฝึกอบรมและสอบหลกัสตูรรังสรัีกษาและมะเร็งวิทยา เพื่อเลือ่นชัน้ปีหรือเข้ารับการประเมินเพื่อวฒุิบตัร 

2. ในกรณีที่แพทย์ประจ าบ้านไม่ผ่านเกณฑ์การเลื่อนชัน้ปี   คณะกรรมการการศึกษาของสาขาวิชาฯจะส่ง

ตวัแทนชีแ้จงในท่ีประชมุสมาคมรังสรัีกษาและมะเร็งวิทยาแหง่ประเทศไทย   และคณะกรรมการฝึกอบรม

และสอบหลกัสตูรรังสรัีกษาและมะเร็งวิทยาจะแจ้งผลการประเมินไปยงัราชวิทยาลยั   เพื่อด าเนินการแจ้ง

ตอ่แพทย์ประจ าบ้านให้รับทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

3. หากคณะกรรมการการศึกษาของสาขาวิชาฯแจ้งการประเมินเพื่อเลื่อนชัน้ปีไม่ผ่าน  แพทย์ประจ าบ้าน

จะต้องปฏิบตัิงานในฐานะแพทย์ประจ าบ้านชัน้ปีเดิม และหากแพทย์ประจ าบ้านไม่สามารถผ่านตามที่

หลกัสตูรก าหนดภายในระยะเวลา 6 ปี   จะถือเป็นการสิน้สดุการฝึกอบรม 

 

การประเมินเพื่อวฒุิบตัร 

คณุสมบตัิของผู้สมคัรสอบเพื่อวฒุิบตัรรังสีรักษาและมะเร็งวิทยา 

1. ได้รับการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านสาขารังสรัีกษาและมะเร็งวิทยาตามหลกัสตูรของแพทยสภาครบ 3 ปี 

2. คณุสมบตัิอื่นๆ ได้แก่ 

1) ได้รับหนงัสอืรับรองวา่ผา่นการประเมินจากสาขาวิชาฯ 
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2) ผ่านการฝึกอบรมในรายวิชา Medical Radiation Physics และ Radiobiology โดยเข้าร่วมฟัง

บรรยายไม่ต ่ากว่า  80% ของเวลาเรียนทัง้หมด และสอบผ่านตามเกณฑ์ที่สมาคม

นกัฟิสกิส์การแพทย์ไทย/ราชวิทยาลยัรังสแีหง่ประเทศไทยก าหนดไว้  

3) ผ่านการฝึกอบรมรายวิชาการบรูณาการทัว่ไป โดยเข้าร่วมฟังบรรยายไม่ต ่ากว่า 80% ของเวลา

เรียนทัง้หมด 

4) ผา่นการประเมิน Log Book ตามที่สมาคมรังสรัีกษาและมะเร็งวิทยาแหง่ประเทศไทยก าหนด    

5) มีงานวิจยัที่มีคุณภาพเพื่อสง่ประเมินโดยคณะอนกุรรมการฝึกอบรมและสอบฯแล้วอย่างน้อย 1 

เร่ือง 

วิธีกำรประเมินเพื่อวุฒบิัตร 

1. การสอบข้อเขียนในรายวิชา Medical Radiation Physics  และ Radiobiology ของแพทย์ประจ าบ้านชัน้ปี
ที ่1 กรณีที่สอบไมผ่า่น จะจดัให้มีการสอบซอ่มภายใน 1 เดือนหลงัประกาศผล  หากสอบซ่อมไม่ผ่านต้อง
รอสอบอีกครัง้ในปีถดัไป 

2. การสอบข้อเขียนเก่ียวกับความรู้พืน้ฐานทางรังสีรักษาและมะเร็งวิทยาของแพทย์ประจ าบ้านชัน้ปีที่  2 
(ประมาณเดือนที่ 21 ของการฝึกอบรม)  ก าหนดเกณฑ์ผ่านคือ 60%  กรณีที่สอบไม่ผ่านต้องรอสอบอีก
ครัง้ในปีถดัไป 

3. การสอบรายยาว (Long case) ของแพทย์ประจ าบ้านชัน้ปีที่ 3 (ประมาณเดือนที่ 30 ของการฝึกอบรม)  
ก าหนดเกณฑ์ผ่านคือ 60%  โดยการสอบจะสุม่สอบในสถาบนัที่ไม่ใช่สถาบนัต้นสงักัดและผู้สอบเป็น
ผู้ รับผิดชอบการเดินทางเอง  กรณีที่สอบไม่ผ่าน จะจดัให้มีการสอบซ่อมภายใน 1 เดือนหลงัประกาศผล 
โดยจะจดัสอบในสถาบนัอื่นที่ตา่งไปจากการสอบครัง้แรก กรณีที่ยงัสอบไมผ่า่นครัง้ที่ 2 แพทย์ประจ าบ้าน
ต้องรอสอบใหม่ในปีต่อไปทัง้นีก้ารสอบรายยาว ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และข้อก าหนดของสมาคมรังสี
รักษาและมะเร็งวิทยา 

4. การสอบงานวิจยัของแพทย์ประจ าบ้านชัน้ปีที่3 (ประมาณเดือนที่ 33 ของการฝึกอบรม)  ก าหนดเกณฑ์
ผา่นคือ 60%  กรณีที่สอบไมผ่า่นต้องรอสอบอีกครัง้ในปีถดัไป 

5. การสอบข้อเขียนและการสอบปากเปลา่ ของแพทย์ประจ าบ้านชัน้ปีที่ 3 (ประมาณเดือนที่ 36 ของการ
ฝึกอบรม)  

1) การสอบข้อเขียน ก าหนดเกณฑ์ผา่นคือ 60%  กรณีที่สอบไมผ่า่นต้องรอสอบอีกครัง้ในปีถดัไป 
2) การสอบปากเปลา่ ประกอบด้วยการสอบ OSCE และ การสอบ contouring  โดยคะแนนรวมจาก

ทัง้ OSCE และ contouring แต่ละ station จะต้องผ่านเกณฑ์ 60%  กรณีที่สอบไม่ผ่านต้องรอ
สอบอีกครัง้ในปีถดัไป 

ทัง้นี ้คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯที่ได้รับมอบหมายจากราชวิทยาลยัรังสีแพทย์แห่งประเทศไทยและ

แพทยสภา  จะเป็นผู้ก าหนดหลกัเกณฑ์และด าเนินการทดสอบความรู้  โดยที่คณุสมบตัิของผู้มีสิทธิสอบ วิธีการประเมิน 

และเกณฑ์การตดัสิน จะเป็นไปตามข้อบงัคบัแพทยสภา ว่าด้วยหลกัเกณฑ์การออกหนงัสืออนมุตัิและวฒุิบตัรเพื่อแสดง

ความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2552 แพทย์ประจ าบ้านที่ผ่านการประเมินทัง้ 5 ข้อและมี
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คณุสมบตัิตามที่ก าหนดข้างต้น จึงจะมีสทิธิได้รับวฒุิบตัรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขา

รังสรัีกษาและมะเร็งวิทยาจากแพทยสภาแหง่ประเทศไทย  

 

หัวหน้ำแพทย์ประจ ำบ้ำนและรองหัวหน้ำแพทย์ประจ ำบ้ำน 

หวัหน้าแพทย์ประจ าบ้านและรองหวัหน้าแพทย์ประจ าบ้านมีภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ ดงัตอ่ไปนี  ้

1. หวัหน้าแพทย์ประจ าบ้านและ/หรือรองหวัหน้าแพทย์ประจ าบ้านสามารถมอบหมายให้แพทย์ประจ าบ้าน

ชัน้ปีที่ 2 หรือ 3 เป็นผู้ดแูลรับผิดชอบตารางการปฏิบตัิงานแพทย์ประจ าบ้าน ตารางเวรนอกเวลาราชการ 

รวมทัง้ภาระหน้าที่อื่นๆตามความเหมาะสม โดยหวัหน้าแพทย์ประจ าบ้านและ /หรือรองหวัหน้าแพทย์

ประจ าบ้านมีหน้าที่ก ากบัดแูล และให้ค าปรึกษา   

2. หัวหน้าแพทย์ประจ าบ้านและ/หรือรองหัวหน้าแพทย์ประจ าบ้านมีหน้าที่ในการเข้าร่วมประชุมกับ
คณะกรรมการการศกึษา เพื่อร่วมแสดงความคิดเห็นในการก าหนดผลลพัธ์ของการฝึกอบรม การออกแบบ
แผนการฝึกอบรม การก าหนดเง่ือนไขและกฎระเบียบต่างๆในการปฏิบตัิงาน การประเมินผลการฝึกอบรม 
การบริหารจดัการ การประเมินและทบทวนการฝึกอบรม รวมทัง้เร่ืองอื่นๆที่เก่ียวข้องกบัการฝึกอบรม 

3. หวัหน้าแพทย์ประจ าบ้านและ/หรือรองหวัหน้าแพทย์ประจ าบ้านมีหน้าที่ในการเข้าร่วมประชุมการพฒันา
คณุภาพ (HA) 

4. หวัหน้าแพทย์ประจ าบ้านและ/หรือรองหวัหน้าแพทย์ประจ าบ้านมีหน้าที่แจ้งให้แพทย์ประจ าบ้านทกุชัน้ปี

ทราบถึงข้อก าหนดในการปฏิบตัิงาน แผนการฝึกอบรม การประเมินผล และเร่ืองอื่นๆที่เก่ียวข้องกบัการ

ฝึกอบรม 

5. หวัหน้าแพทย์ประจ าบ้านและ/หรือรองหวัหน้าแพทย์ประจ าบ้านมีหน้าที่ดแูลการปฏิบตัิงาน สขุภาพ และ

สวสัดิภาพโดยทัว่ไปของแพทย์ประจ าบ้าน หากพบว่ามีแพทย์ประจ าบ้านมีปัญหาในทางวิชาชีพ ปัญหา

สว่นบคุคล หรือพบมีข้อผิดพลาด/ข้อร้องเรียนในการปฏิบตัิงาน ซึ่งอาจจะกระทบต่อการฝึกอบรม การ

ดแูลรักษาผู้ ป่วยและ/หรือปัญหากับผู้ ร่วมงานสหสาขาวิชาชีพ หวัหน้าแพทย์ประจ าบ้านและ /หรือรอง

หัวหน้าแพทย์ประจ าบ้านอาจจะช่วยแก้ไข แนะน าหรือตักเตือนในเบื อ้ง ต้นและรายงานให้

คณะอนกุรรมการบริหารจดัการทางการศกึษาทราบ เพื่อด าเนินการอยา่งเหมะสมตอ่ไป 

6. รองหวัหน้าแพทย์ประจ าบ้านมีหน้าที่ช่วยเหลือการปฏิบตัิงานของหวัหน้าแพทย์ประจ าบ้านและปฏิบตัิ

หน้าที่แทนหวัหน้าแพทย์ประจ าบ้านเมื่อหวัหน้าแพทย์ประจ าบ้านไมไ่ด้ปฏิบตัิงานภายในโรงพยาบาล 

ทัง้นีก้ารคดัเลือกหวัหน้าแพทย์ประจ าบ้าน จะมีคดัเลือกจากแพทย์ประจ าบ้านชัน้ปีที่ 2 ในช่วงประมาณเดือนที่ 22 

ของการฝึกอบรม โดยพิจารณาจากคะแนนเสียงส่วนใหญ่ของแพทย์ประจ าบ้าน และผ่านความเห็นชอบของ

คณะกรรมการศกึษา  รองหวัหน้าแพทย์ประจ าบ้านสามารถพิจารณาจากคะแนนเสียงสว่นใหญ่ ความสมคัรใจ หรือเป็น

การมอบหมายจากหวัหน้าแพทย์ประจ าบ้าน โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการศึกษา โดยหวัหน้าแพทย์ประจ า

บ้านและรองหวัหน้าแพทย์ประจ าบ้าน มีระยะเวลาการปฏิบตัิหน้าที่ตัง้แต่เดือนที่ 23 ของการฝึกอบรม ถึงเดือนที่ 34 ของ

การฝึกอบรม  
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กำรด ำเนินกำรเพื่อยตุิกำรฝึกอบรม 

กำรลำออก    แพทย์ประจ าบ้านจะต้องท าเร่ืองชีแ้จงเหตุผลล่วงหน้าอย่างน้อย 2 สปัดาห์ก่อนพักการ

ปฏิบัติงาน เมื่อคณะกรรมการการศึกษาของสาขาวิชาฯอนุมัติให้พักการปฏิบัติงานแล้วจึงแจ้งต่อ

คณะอนกุรรมการฝึกอบรมและสอบฯของสมาคมรังสรัีกษาและมะเร็งวิทยาแห่งประเทศไทยเพื่อเห็นชอบและ

แจ้งตอ่แพทยสภาพร้อมความเห็นประกอบวา่สมควรให้พกัสทิธ์ิการสมคัรเป็นแพทย์ประจ าบ้านเป็นเวลา 1 ปี

ในปีการศึกษาถัดไปหรือไม่ โดยพิจารณาจากเหตผุลประกอบการลาออกและค าชีแ้จงจากคณะกรรมการ

การศกึษาของสาขาวิชาฯ  การลาออกจะถือวา่สมบรูณ์เมื่อได้รับอนมุตัิจากแพทยสภา  

กำรให้ออก   แพทย์ประจ าบ้านท่ีเจตคติ พฤตินิสยั จริยธรรมวิชาชีพเสือ่มเสียร้ายแรงหรือไม่ผ่านเกณฑ์ของ

สาขาวิชาฯมากกว่าหรือเท่ากบั 3 ครัง้ติดต่อกนั โดยได้รับการตกัเตือน และภาคทณัฑ์แล้ว หรือมีพฤติกรรม

ผิดวินยัอยา่งร้ายแรง ตามประกาศคณะฯเร่ืองหลกัเกณฑ์ในการตดัสินให้ยตุิการฝึกอบรมเมื่อคณะกรรมการ

การศึกษาของสาขาวิชาฯเห็นสมควรให้ออก ให้ท าการแจ้งแพทย์ระจ าบ้านรับทราบพร้อมให้พักการ

ปฏิบตัิงาน แล้วท าเร่ืองแจ้งต่อคณะอนกุรรมการฝึกอบรมและสอบฯของสมาคมรังสีรักษาและมะเร็งวิทยา

แห่งประเทศไทย  ซึ่งจะตัง้คณะกรรมการสอบสวนจ านวน 5 คน ประกอบด้วยหวัหน้าสถาบนัฝึกอบรมอื่น

จ านวน 3 คน และกรรมการภายในสถาบนัจ านวน 2 คน เพื่อด าเนินการให้เสร็จสิน้ภายใน 2 สปัดาห์ภายหลงั

จากได้รับเร่ือง ผลการสอบสวนจะถูกน าเสนอต่อที่ประชุมคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ เพื่อลง

ความเห็น ถ้าสมควรให้ออกจึงแจ้งตอ่แพทยสภา จนเมื่อได้รับการอนมุตัิจึงถือว่าการให้ออกสมบรูณ์ ถ้าเห็น

วา่ยงัไมส่มควรให้ออกจะสง่เร่ืองคืนให้สถาบนัฝึกอบรมพร้อมค าแนะน า 
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สวัสดิกำร ค่ำตอบแทน ระเบียบกำรลำ และทุนสนับสนุนกำรเรียน 

 
สวัสดิกำร 
แพทย์ประจ าบ้านทกุคนมีสทิธ์ิท่ีจะได้รับสวสัดิการดงัตอ่ไปนี ้

1. สวสัดิการทัว่ไป ได้แก่ เคร่ืองแบบ, บตัร smartcard, internet account, โรงอาหาร, ที่จอดรถ, ห้องสมดุ, สถานที่
ออกก าลงักายและนนัทนาการ  

2. สวสัดิการการรักษาพยาบาล 
3. สวสัดิการหอพกัแพทย์ 

 
รายละเอียดสวัสดิการท่ัวไป 

1. เคร่ืองแบบแพทย์ประจ าบ้านจะได้รับเสือ้เคร่ืองแบบจ านวน 5 ตวั  
2. บัตร ID cardบัตรดงักล่าวจะระบุช่ือ นามสกุล และภาควิชาของแพทย์ประจ าบ้าน บตัรนีเ้ป็น smartcard 

สามารถใช้ในการยืมหนงัสอืห้องสมดุ บนัทกึการเข้าร่วมกิจกรรม และใช้ในการผา่นเข้าประตทูี่มีการติดตัง้ระบบ
รักษาความปลอดภยัเฉพาะได้ กรณีที่ท าบตัรหาย แพทย์ประจ าบ้านต้องเสยีคา่ท าบตัรใหมเ่อง 300 บาท 

3. Internet accountแพทย์ประจ าบ้านจะได้รับสิทธ์ิเป็นสมาชิก MUCC net ในอตัรา 600 บาทต่อปี โดยคณะฯจะ
ออกค่าใช้จ่ายให้ 300 บาท และแพทย์ประจ าบ้านออกค่าใช้จ่ายเองอีก 300 บาท การช าระเงินใช้การหกัจาก
บญัชีปีละครัง้โดยภาควิชาเป็นผู้ด าเนินการ  

4. โรงอำหำรในโรงพยาบาลมีร้านค้าจ าหนา่ยอาหารราคาถกู ดงัตอ่ไปนี ้
- ร้านค้าสวสัดิการคณะฯ ได้แก่ หอพกัพยาบาล 3,4 หอประชาธิปไตย หอ 10 ชัน้ 
- สมาคมศิษย์เก่าแพทย์ศิริราช 
- คณะพยาบาลศาสตร์ 
- อาคารศรีสวรินทิรา 

5. สถำนที่จอดรถแพทย์ประจ าบ้านสามารถจอดรถได้เฉพาะในสถานที่ที่ก าหนด ได้แก่ บริเวณพิน้ที่ 10 ไร่ 
(ภตัตาคารเจ้าพระยาเดิม) และที่จอดรถหอพกั 8 ไร่  

6. ห้องสมุดแพทย์ประจ าบ้านสามารถใช้บริการห้องสมดุในการสืบค้นข้อมลูและใช้บริการอื่นๆ เช่น ถ่ายเอกสาร 
ขอเลขมาตรฐานสากลประจ าหนงัสือ (ISBN หรือ International Standard Book Number) ขอใช้โสตทศันวสัดุ
ทางการศกึษา เป็นต้น ห้องสมดุจะเปิดบริการ วนัจนัทร์ - ศกุร์ 8.00 – 22.00 น. วนัเสาร์ – อาทิตย์ 8.30 – 16.30 
น. แพทย์ประจ าบ้านท่ีต้องการสืบค้นข้อมลูจ านวนมากและเป็นสมาชิกของ MUCC สามารถใช้บริการผ่านทาง
เว็บไซต์จากที่ใดก็ได้ทาง http://www.medlib.si.mahidol.ac.th ของห้องสมดุ 

7. สถำนที่ออกก ำลังกำยภายในโรงพยาบาลศิริราชมีสถานท่ีส าหรับออกก าลงักาย ได้แก่ 
- หอกีฬาศิริราชสมัพนัธ์ อาคารจอดรถ 2 ประกอบไปด้วย Siriraj fitness center ชัน้ 11 และยิมเนเซี่ยม

ชัน้ 12  
- สนามเทนนิส สนามฟตุซอล (ข้างหอสมดุศิริราช) และสนามเปตอง (ข้างหอพกัพยาบาล 3) 
- สระวา่ยน า้สมาคมศิษย์เก่า  
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นอกจากนี ้คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมีชมรมกีฬาและนนัทนาการ 23 ชมรมให้แพทย์ประจ า
บ้านสามารถเลอืกได้ตามความสนใจ รายละเอียดเพิ่มเติม สอบถามที่งานสร้างเสริมสขุภาพ โทรศพัท์ 0-2419-
9980, 9983, 8967 หรือ http://www.si.mahidol.ac.th/th/division/hph/ 

 
รายละเอียดสวัสดิการการรักษาพยาบาล  
แพทย์ประจ าบ้านทกุคนจะได้รับสวสัดิการการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลศิริราชตามต้นสงักดั ซี่งการรักษาพยาบาลนี ้
ครอบคลมุทัง้ด้านสขุภาพกาย และสขุภาพจิต 

1. แพทย์ประจ ำบ้ำนต้นสังกัดอิสระ 
- สามารถใช้สิทธิสวสัดิการค่ารักษาพยาบาล ประกนัสงัคมโรงพยาบาลศิริราชเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย ทัง้

กรณีเป็นผู้ ป่วยนอกและผู้ ป่วยใน  
- แพทย์ประจ าบ้านสามารถรับการตรวจได้ทกุแผนก และห้องตรวจโรคอบุตัิเหตุ 
- ใบสัง่ยา ใบส่งตรวจต่างๆ ใบแจ้งค่าตรวจรักษา ต้องได้รับการประทบัตราสวัสดิการโดยผ่านความ

เห็นชอบของภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกนัและสงัคม ตกึผู้ ป่วยนอกชัน้ 4 ห้อง 434 (หน่วยบริการสขุภาพ
เจ้าหน้าที่และอาชีวอนามยั)  

- แพทย์ประจ าบ้านสามารถรับยาสวสัดิการได้ที่ห้องยา ชัน้ 1 ชัน้ 3 หรือ ชัน้ 4 ตกึผู้ ป่วยนอก 
- การตรวจรักษาเทียบเท่าข้าราชการ สามารถได้รับภูมิคุ้ มกันตามระเบียบกระทรวงการคลัง และ

ครอบคลมุการบริการทนัตกรรมตามระเบียบของข้าราชการ (ถอนฟัน อดุฟัน ขดูหินปนู) 
- การรักษาพยาบาลไม่รวมค่ายาเก่ียวกับความสวยงาม การรักษาภาวะมีบตุรยาก การรักษาที่อยู่ใน

ระหวา่งการทดลอง และไมค่รอบคลมุการครอบฟัง จดัฟัน รักษารากฟัน 
2. แพทย์ประจ ำบ้ำนที่มีต้นสังกัด 

- ต้องใช้สทิธ์ิต้นสงักดัของตนเอง ตามระเบียบกรมบญัชีกลาง หรือสมคัรระบบจ่ายตรงของคณะฯ 
- แพทย์ประจ าบ้านต้องช าระคา่รักษาเองและน าไปใบเสร็จไปเบิกต้นสงักดั (ใบเสร็จสามารถน าไปเบิกได้

ภายใน 1 ปีนบัจากวนัตรวจ) 
3. แพทย์ประจ ำบ้ำนที่มีสิทธ์ิประกันสังคมโรงพยำบำลอื่น 

- แพทย์ประจ าบ้านท่ีมีความประสงค์จะขอย้ายสทิธ์ิประกนัสงัคมมาท่ีโรงพยาบาลศิริราชในระหว่างการ
ฝึกอบรม ให้ยื่นความจ านงพร้อมเอกสารตอ่ไปนี ้ผา่นทางภาควิชาไปยงัส านกังานผู้อ านวยการ 

- แบบฟอร์มขอเปลีย่นสถานพยาบาล 
- ส าเนาบตัรประกนัสงัคม ลงนามรับรองความถกูต้อง 

4. Staff center 
- แพทย์ประจ าบ้านสามารถใช้บริการการรักษาพยาบาลผา่นช่องทาง Staff center ซึง่ทางคณะฯจดัให้มี

ขึน้ เพื่ออ านวยความสะดวกแก่บคุลากร โดยติดตอ่ที่หมายเลขโทรศพัท์ 0-2419-9977  
- ขัน้ตอนการขอรับบริการ 

1. โทรศัพท์ที่หมายเลข 0-2419-9977 หรือ ลงทะเบียนออนไลน์ ผ่านทางเว็บไซต์ 
http://www.si.mahidol.ac.th/th/division/hr/newsdetail.asp?ID=247 
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2. แจ้งรายละเอียด ข้อมลูสว่นตวั คือ เลขบตัรประจ าตวัพนกังาน SAP ID, เลข HN (ถ้ามี), สิทธ์ิ
การรักษา (เบิกจ่ายตรง หรือประกันสังคม) และหมายเลขโทรศัพท์หน่วยงานหรือ
โทรศพัท์มือถือเพื่อติดตอ่กลบั 

3. แจ้งอาการท่ีป่วย 
4. รอการติดตอ่กลบัจากเจ้าหน้าที่ เพื่อบอกเวลาและสถานท่ี ท่ีต้องไปพบแพทย์ 
5. ไปพบแพทย์ ณ จุดที่เจ้าหน้าที่ STAFF CENTER ได้แจ้งไว้ โดยไม่ต้องค้นแฟ้มประวตัิผู้ ป่วย 

เจ้าหน้าที่จะประสานงานสง่แฟ้มประวตัิผู้ ป่วย ไปท่ีหนว่ยตรวจเอง 
 
รายละเอียดสวัสดิการหอพักแพทย์  

1. กำรจัดสรรหอพัก 
 แพทย์ประจ าบ้านทกุคนจะได้รับการจดัสรรหอพกัตามความเร่งด่วนและความเสี่ยงในการดูแลผู้ ป่วย ส าหรับ
แพทย์ประจ าบ้านรังสีวิทยาทุกสาขาวิชา ถกูจดัอยู่ในกลุ่มที่ 2 คือ กลุ่มที่มีภาระงานปกติ ผู้ ป่วยที่ดแูลมีความเสี่ยงและ
ความเร่งดว่นในกรณีฉกุเฉินน้อยกวา่กลุม่ที่ 1 (กลุม่ที่ 1 คือกลุม่ที่มีภาระงานมาก ผู้ ป่วยที่ดแูลมีความเสี่ยงสงูและเร่งด่วน
ในกรณีฉกุเฉิน จ าเป็นต้องพกัภายในโรงพยาบาลศิริราช เช่น ภาควิชาอายรุศาสตร์ ศลัยศาสตร์ เป็นต้น) 
 การจดัสรรหอพกั แพทย์กลุม่ที่ 1 จะได้หอพกัในโรงพยาบาลก่อนเสมอ ในกรณีมีหอพกัในโรงพยาบาลเหลือจาก
แพทย์กลุม่ที่ 1 จึงมีการด าเนินการจดัสรรให้แพทย์ประจ าบ้านกลุม่ที่ 2 ตามความเหมาะสม แพทย์ประจ าบ้านรังสีวิทยา
สว่นใหญ่จะถกูจดัสรรให้อยูห่อพกั 8 ไร่ โดยแพทย์ประจ าบ้านหญิง พกัห้องละ 3 คน และแพทย์ประจ าบ้านชาย ห้องละ 2-
3 คน (รายละเอียดการจดัสรรหอพกัเพิ่มเติมอยูใ่นคูม่ือแพทย์ประจ าบ้านของคณะฯ) 

ทัง้นี ้หอพกั 8 ไร่ มีสิง่อ านวยความสะดวก ได้แก่ 
- ห้องคอมพวิเตอร์และห้องฟิตเนส ชัน้ 11 
- พืน้ท่ีนัง่เลน่สว่นกลาง ชัน้ G และชัน้ 11 
- Golden Place Supermarket ชัน้ G 
- ร้านภฟู้า โรงอาหารและคอฟฟ่ีช็อป ชัน้ G 
- ATM 
- อาคารจอดรถ  
- รถรับ-สง่ตลอด 24 ชัว่โมง หากต้องการเดินทางจากหอพกั 8 ไร่มายงัโรงพยาบาลศิริราช ช่วงหลงัเที่ยง

คืน ทางคณะฯมีบริการรถรับ-สง่ แพทย์ประจ าบ้านสามารถติดตอ่ได้ที่ รปภ.หอพกัได้โดยตรง 
2. ค่ำใช้จ่ำยหอพัก 

แพทย์ประจ าบ้านไมต้่องจ่ายคา่หอพกัและคา่น า้ แตต้่องจ่ายคา่ประกนั 3000 บาทและจ่ายคา่ไฟ โดยทางคณะฯ
ไมค่ิดคา่ไฟ 50 ยนูิตแรก หลงัจากนัน้คิดราคายนูิตละ 5 บาท  

3. กฎระเบียบหอพัก  
แพทย์ประจ าบ้านต้องปฏิบตัิตามระเบียบปฏิบตัิคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ว่าด้วยหอพกัแพทย์ประจ า

บ้าน  
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ค่ำตอบแทนกำรปฏิบตัิงำนนอกเวลำรำชกำร 
แพทย์ประจ าบ้านจะได้รับคา่ตอบแทนการอยูเ่วรนอกเวลาราชการของภาควิชารังสวีิทยาเป็นเงินจ านวน 5000 

บาทตอ่เดือน และได้รับคา่ตอบแทนการอยูเ่วรห้องแพทย์เวรฉกุเฉินเวรละ 1000 บาท  
 
ระเบียบกำรลำ 

แพทย์ประจ าบ้านมีสิทธ์ิลาป่วย ลากิจสว่นตวั ลาพกัผ่อนประจ าปี ลาคลอดบตุร ลาอุปสมบท และลาประชุม
วิชาการหรือน าเสนอผลงาน โดยการลาทกุประเภทนบัเป็นตอ่ปีการศึกษา และต้องมีใบลาเป็นลายลกัษณ์อกัษร หากเป็น
การลาที่ทราบลว่งหน้า (เช่น ลากิจสว่นตวั ลาพกัผ่อนประจ าปี) แพทย์ประจ าบ้านจะต้องขออนมุตัิลว่งหน้า หากเป็นการ
ลาฉกุเฉิน (เช่น ลาป่วย) ไมส่ามารถยื่นใบลาได้ ควรแจ้งให้อาจารย์ผู้มีอ านาจอนญุาตหรือหวัหน้าภาควิชาทราบ และยื่น
ใบลาในวนัแรกที่กลบัมาเร่ิมปฏิบตัิงาน  
 ในท่ีนีจ้ะกลา่วถึงเฉพาะการลาป่วย ลากิจสว่นตวั และลาพกัผอ่นประจ าปี การลาประเภทอื่นๆแพทย์ประจ าบ้าน
สามารถหารายละเอียดที่ประหาศคณะฯเร่ืองหลกัเกณฑ์การลาของแพทย์ผู้ รับการฝึกอบรม (เอกสำรแนบ 18) 

1. กำรลำป่วย 
- แพทย์ประจ าบ้านสามารถลาป่วยได้ไมเ่กิน 10 วนัตอ่ปีการศกึษา  
- กรณีลาป่วยเกิน 3 วนัท าการจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากอาจารย์แพทย์ในคณะฯ  
- กรณีลาป่วยไมเ่กิน 10 วนัท าการตอ่ปีการศกึษา อาจารย์ผู้มีอ านาจหรือหวัหน้าภาควชิาสามารถ

ลงนามอนมุตัิการลาได้  
- หากลาป่วยเกิน 10 วนัท าการตอ่ปีการศกึษา ให้อยูใ่นดลุยพินิจของหวัหน้าภาควชิาวา่จะให้ลาพกั

รักษาตวั หรือ พกัการฝึกอบรมไปก่อน และต้องสง่เร่ืองไปยงัการศกึษาหลงัปริญญาเพื่อให้คณบดี
ลงนามอนมุตั ิ

2. กำรลำกิจส่วนตัว 
- แพทย์ประจ าบ้านสามารถลากิจสว่นตวัได้ไมเ่กิน 10 วนัตอ่ปีการศกึษา 
- การลากิจสว่นตวั หากไมใ่ชเ่หตจุ าเป็นเร่งดว่น ควรขออนมุตัิตอ่อาจารย์ผู้มีอ านาจหรือหวัหน้า

ภาค วิชาลว่งหน้าอยา่งน้อย 1 สปัดาห์ 
3. กำรลำพักผ่อนประจ ำปี 

- แพทย์ประจ าบ้านสามารถลาพกัผอ่นได้ไมเ่กิน 10 วนัตอ่ปีการศกึษา 
- การลาพกัผอ่น ควรขออนมุตัติอ่อาจารย์ผู้มีอ านาจหรือหวัหน้าภาควชิาลว่งหน้าอยา่งน้อย 1 

สปัดาห์ 
 
ทุนสนับสนุนกำรน ำเสนอผลงำน/แลกเปลี่ยน 

แพทย์ประจ าบ้านมีสิทธ์ิขอทุนสนบัสนุนได้2 ประเภทคือ ทุนสนบัสนุนการแลกเปลี่ยนแพทย์ประจ าบ้านกับ
นานาชาติและทุนน าเสนอผลงานทางวิชาการ แพทย์ประจ าบ้านที่มีความประสงค์จะขอทุนสนบัสนนุ ต้องมีคุณสมบตัิ
ครบถ้วนตามประกาศคณะฯ เร่ืองการให้ทนุสนบัสนนุการแลกเปลี่ยนแพทย์ประจ าบ้านและแพทย์ประจ าบ้านต่อยอดกบั
นานาชาติ และทนุสนบัสนนุการน าเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการนานาชาติส าหรับแพทย์ประจ าบ้านและแพทย์ประจ า
บ้านตอ่ยอด(เอกสำรแนบ 19) 
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อำจำรย์ที่ปรึกษำ 

สาขาวิชาฯมีการก าหนดให้คณะอนกุรรมการบริหารจัดการทางการศึกษาเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาส าหรับแพทย์
ประจ าบ้าน เพื่อสร้างความสนิทสนมระหว่างแพทย์ประจ าบ้านและอาจารย์ ซึ่งจะสนบัสนนุให้การดแูลให้ค าปรึกษาและ
ติดตามความก้าวหน้าในการฝึกอบรมของแพทย์ประจ าบ้านเป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพมากขึน้  

อย่างไรก็ตาม แพทย์ประจ าบ้านที่ประสบปัญหาระหว่างการฝึกอบรม ไม่ว่าจะด้านการเรียน การปฏิบตัิงาน 
ประสบภาวะวิกฤตทางวิชาชีพ หรือปัญหาส่วนตวัอื่นๆ หากต้องการค าปรึกษาและการสนบัสนุนจากทางสาขาวิชาฯ 
แพทย์ประจ าบ้านสามารถขอค าปรึกษาได้จากอาจารย์ทกุคนในสาขาวิชาฯ  
 
แนวทำงกำรร้องเรียนทำงกำรศึกษำ 

กรณีที่แพทย์ประจ าบ้านมีข้อสงสยัผลการตดัสนิคะแนนสอบหรือคะแนนประเมิน แพทย์ประจ าบ้านสามารถ
อทุธรณ์ผลการสอบหรือผลการประเมิน ตามขัน้ตอนดงัตอ่ไปนี ้

 

 

 

 

 

* หมายเหตุ ในกรณีที่แพทย์ประจ าบ้านยืน่อุทธรณ์เร่ืองที่เกนิขอบเขตการพิจารณาของคณะกรรมการภายใน
สาขาวชิาฯ  
ทางสาขาวิชาฯจะส่งเร่ืองอุทธรณ์ต่อไปยังภาควิชาฯ และ/หรือ คณะกรรมกรรมการการศึกษาหลังปริญญา
พิจารณาต่อ 
 ทัง้นี ้แพทย์ประจ าบ้านสามารถยืน่อทุธรณ์โดยใช้แบบฟอร์ม ตอ่ไปนี ้

 

 ผูต้อ้งการอุทธรณ์ ตอ้งยืน่ขออุทธรณ์ภายใน 30 วนัหลงัประกาศผลสอบ / ผลการประเมิน 

 

 ฝ่ายการศึกษาสาขาวชิาฯรับเร่ืองอุทธรณ์ 

 

 ตั้งคณะกรรมการพิจารณาเร่ืองอุทธรณ์ 

 

 ช้ีแจงผลการอุทธรณ์ใน 7 วนั*
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แบบฟอร์มกำรอุทธรณ์ผลกำรสอบ / กำรประเมินของแพทย์ประจ ำบ้ำน 
สำขำรังสีรักษำและมะเร็งวทิยำ ภำควิชำรังสวีิทยำ คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล 
 
เรียน  ประธานคณะกรรมการการศกึษาหลงัปริญญา สาขาวิชารังสรัีกษาและมะเร็งวิทยา 
เร่ือง   ขออทุธรณ์ผลการสอบ/ การประเมินของแพทย์ประจ าบ้าน ครัง้ที่/ วนัท่ี ............................ 
 
 ข้าพเจ้า นายแพทย์/แพทย์หญิง.................................................................................มีความประสงค์จะขอ
อทุธรณ์ผลการสอบ/ การประเมนิ ของข้าพเจ้า ในการสอบ/การประเมิน.......................................................................... 
วนัท่ี...........................................เนื่องจาก ข้าพเจ้ามีข้อสงสยัดงัตอ่ไปนี ้ 

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

 
ทัง้นีส้ามารถติดตอ่ข้าพเจ้าได้ที่ หมายเลขโทรศพัท์..................................................หรือ E-mail................... 

 
จึงเรียนมาเพื่อทราบ 
 

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

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

 
ส าหรับเจ้าหน้าที ่
รับเร่ืองอทุธรณ์  วนัท่ี........................เวลา..................น. 
แจ้งผลการอทุธรณ์  วนัท่ี........................เวลา..................น. 
เจ้าหน้าที่ผู้ รับแจ้ง............................................. 
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กำรปลอดภยัในกำรปฏิบัติงำน 

 
ควำมปลอดภยัในกำรปฏิบัติงำน 
แนวทางการปฏิบตัิเพื่อความปลอดภยัในการท างานท่ีแพทย์ประจ าบ้านควรทราบและปฏิบตัิตาม ได้แก่ 

1. นโยบายและระเบียบปฏิบตัิของคณะกรรมการควบคุมโรคติดเชือ้ฯ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล แพทย์
ประจ าบ้านสามารถศกึษาได้จากเว็บไซต์ http://www1.si.mahidol.ac.th/km/node/3737 (ใช้ได้เฉพาะ intranet 
เท่านัน้) ทัง้นี ้แนวทางการปฏิบตัิที่ควรทราบเป็นอย่างดีคือ การป้องกนัและควบคุมโรคติดเชือ้ในโรงพยาบาล 
และการป้องกนัและควบคมุเชือ้ดือ้ยาในโรงพยาบาล 

2. แพทย์ประจ าบ้านทกุคนต้องได้รับการฉีดวคัซีนเพื่อเสริมสร้างภมูิคุ้มกนัก่อนเร่ิมการฝึกอบรม (เอกสำรแนบ 20)

และระหวา่งฝึกอบรม ภาควิชาฯจะแจ้งให้ไปตรวจสขุภาพประจ าปี พร้อมทัง้แจ้งผลการตรวจสขุภาพให้ทราบ 
3. แนวทางปฏิบตัิเมื่อบคุลากรทางการแพทย์สมัผสัเลือดหรือสิ่งคดัหลัง่ของผู้ ป่วยขณะปฏิบตัิงาน (เอกสำรแนบ 

21) 
4. แพทย์ประจ าบ้านภาควิชารังสีวิทยาทุกคนจะได้ศึกษาเก่ียวกับการป้องกันอันตรายทางรังสี การใช้สาร

กมัมนัตรังสแีละเคร่ืองมือทางรังสีอย่างปลอดภยั โดยภาควิชาฯมีการให้ความรู้เบือ้งต้นในการปฏิบตัิงานตัง้แต่
ปฐมนิเทศแพทย์ประจ าบ้าน และมีการบรรยายเนือ้หาอย่างละเอียดในรายวิชาของหลกัสตูรประกาศนียบตัร
ชัน้สงู (ศรรส 531, ศรรส 532 และ ศรรส 533) และรายวิชา medical radiation physics ส าหรับแพทย์ประจ า
บ้านชัน้ปีที่ 1 (เอกสำรแนบ 22) 

5. สาขาวิชาฯมีการจัดท าระเบียบการปฏิบัติความปลอดภัยทางรังสีและมีนักฟิสิกส์คอยให้ค าแนะน า รวมถึง
ตรวจสอบความปลอดภยัทางรังสอียา่งสม ่าเสมอ หากมีปัญหาเก่ียวข้องกบัความปลอดภยัทางรังส ีแพทย์ประจ า
บ้านสามารถขอค าแนะน าจากนกัฟิสกิส์ได้ หากความกงัวลเก่ียวกบัปริมาณรังสทีี่ได้รับจากอบุตัิการณ์ทางรังส ี 

6. ในการปฏิบตัิงาน แพทย์ประจ าบ้านทกุคนจะต้องติดแผ่นวดัรังสีประจ าบคุคล (OSL) ตลอดเวลาและต้องมีการ
สง่คืน OSL เก่า พร้อมกบัรับ OSL ใหม่ทกุเดือน เพื่อน า OSL เก่าไปวดัและรายงานผลให้ทราบเป็นรายบคุคล 
หากพบวา่แพทย์ประจ าบ้านได้รับปริมาณรังสีสงูกวา่ข้อก าหนดจะมีแนวทางการปฏิบตัิที่เหมาะสมตามมา  
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กิจกรรมนอกหลักสูตร 
 
 สาขาวิชาฯสนบัสนุนให้แพทย์ประจ าบ้านเข้าร่วมกิจกรรมนอกหลกัสตูรที่จัดโดยคณะฯ หรือ ภาควิชาฯ เพื่อ
สง่เสริมความสมัพนัธ์ระหวา่งเพื่อนแพทย์ประจ าบ้าน อาจารย์ เจ้าหน้าที่ทกุฝ่าย และเป็นการพฒันาทกัษะปฏิสมัพนัธ์และ
การสือ่สาร 

กิจกรรมนอกหลกัสตูรที่แพทย์ประจ าบ้านสามารถเข้าร่วมได้ ดงัตอ่ไปนี ้
1. Open house 
2. งานไหว้ครู 
3. งานปีใหมภ่าควิชา 
4. งานลอยกระทง 
5. กิจกรรมเตรียมความพร้อมแพทย์ประจ าบ้านชัน้ปีที่ 1 

 
Open house  

จุดประสงค์ เป็นกิจกรรมของภาควิชาฯที่จดัเป็นประจ าทกุปี โดยจะเปิดโอกาสให้แพทย์ใช้ทนุได้เยี่ยมชมระบบ
การเรียนการสอนและการท างานของแพทย์ประจ าบ้านภาควิชารังสวีิทยาเพื่อการประกอบการตดัสนิในการศกึษาตอ่ 

สถำนที่ภาควิชารังสวีิทยา  
กิจกรรม 
- แนะน าสถานท่ีปฏิบตัิงาน เคร่ืองมือการตรวจที่รองรับการเรียนการสอนและการบริการ 
- รุ่นพ่ีเลา่ประสบการณ์ ความประทบัใจในการเรียน และแนะน าแนวทางการสมคัรเรียนตอ่แพทย์ประจ าบ้าน 
หน้ำที่  
- แพทย์ประจ าบ้านท าหน้าที่เป็นพิธีกรด าเนินงาน ประสานงาน และควบคุมเวลาของงานให้เป็นไปตามที่

ก าหนด 

- แพทย์ประจ าบ้านชัน้ปีที่ 2 หรือ 3 เป็นผู้ รับผิดชอบหลกัในการประสานงานกบัอาจารย์ แพทย์ประจ าบ้านรุ่น
พี่ และเจ้าหน้าเพื่อเตรียมสถานที่ อาหาร และอุปกรณ์ในวนังาน และท าหน้าที่เป็นหวัหน้ากลุ่มในการ
แนะน าสถานท่ีและการปฏิบตัิงานในสาขาวิชาเวชศาสตร์นิวเคลยีร์แก่ผู้ เข้าร่วมงาน 

 
งำนไหว้ครู 

จุดประสงค์เป็นกิจกรรมของภาควิชาฯที่จัดเป็นประจ าทกุปีเพื่อเปิดโอกาสให้แพทย์ประจ าบ้านได้แสดงความ
เคารพนอบน้อมและกตญัญตูอ่อาจารย์  

สถำนที่ ภาควิชารังสวีิทยา 
กิจกรรม มอบพวงมาลยัดอกไม้แดค่ณาจารย์ที่เคารพนบัถือ และคณาจารย์ร่วมให้พร 
หน้ำที่  
- แพทย์ประจ าบ้านท าหน้าที่เป็นพิธีกรด าเนินงาน ประสานงาน และควบคุมเวลาของงานให้เป็นไปตามที่

ก าหนด 

- แพทย์ประจ าบ้านชัน้ปีที่ 2 หรือ 3 เป็นผู้ รับผิดชอบหลกัในการประสานงานกบัอาจารย์ และเจ้าหน้าเพื่อ
เตรียมสถานท่ีและอปุกรณ์ในวนังาน 
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งำนปีใหม่ 
จุดประสงค์เป็นกิจกรรมของภาควิชาฯ (และสาขาวิชาฯ) ที่จดัขึน้เพื่อเฉลิมฉลองเทศกาลสง่ท้ายปีเก่าต้อนรับปี

ใหมแ่ละเสริมสร้างความสมัพนัธ์ในหมูแ่พทย์ประจ าบ้าน คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ร่วมปฏิบตัิการทกุฝ่าย  
สถำนที่ตามความเหมาะสม (ประมาณเดือนธนัวาคม – มกราคม เวลาประมาณ 12.00 น.เป็นต้นไป) 
กิจกรรม ร่วมรับประทานอาหาร มีการแสดงของแพทย์ประจ าบ้านและเจ้าหน้าที่ในภาควิชาฯ และมีการจับ

ฉลากของขวญัปีใหม ่
หน้ำที่ 
- เตรียมการแสดงที่เสริมสร้างความสมัพนัธ์ในหมูค่ณะ 
- ประชาสมัพนัธ์และติดตอ่เชิญคณาจารย์เพื่อเข้าร่วมงาน 

 
ลอยกระทง 

จุดประสงค์ เป็นกิจกรรมที่จดัขึน้โดยคณะฯทกุปีเพื่อสืบสานวฒันธรรมไทยและเสริมสร้างความสามคัคีในหมู่
คณะ โดยทางภาควิชาฯจะร่วมสง่นางนพมาศและร่วมจดัขบวนแหภ่ายในโรงพยาบาล 

สถำนที่ ภายในโรงพยาบาลศิริราช 
หน้ำที่  
- แพทย์ประจ าบ้านเข้าร่วมกิจกรรม ช่วยการออกแบบขบวนแหแ่ละจดัเตรียมอปุกรณ์ตา่งๆ 
- “นางนพมาศ” จะคดัเลอืกมาจากแพทย์ประจ าบ้าน โดยอาจารย์และเพื่อนแพทย์ประจ าบ้านในภาควิชาฯจะ

เป็นผู้คดัเลอืกตามความเหมาะสมในแตล่ะปี 
-  

กิจกรรมเตรียมควำมพร้อมแพทย์ประจ ำบ้ำนชัน้ปีที่ 1 
จุดประสงค์ เป็นกิจกรรมของภาควิชาฯที่จดัขึน้เพื่อเตรียมความพร้อมให้แพทย์ประจ าบ้านชัน้ปีที่ 1 มีความรู้

ความเข้าใจในระบบการท างานของภาควิชารังสวีิทยาก่อนเร่ิมปฏิบตัิงาน 
สถำนที่ ห้องบรรยายพิณพากย์พิทยาเภท ตกึ 72 ปี ชัน้ 1ภาควิชารังสวีิทยา  
กิจกรรม มีการบรรยาย แนะน าการปฏิบัติงาน สถานที่ปฏิบัติงาน และอาจมีกิจกรรมเพื่อเสริมสร้าง

ความสมัพนัธ์ระหวา่งอาจารย์ รุ่นพ่ี รุ่นน้อง ตามความเหมาะสม 
หน้ำที่  
- แพทย์ประจ าบ้านรุ่นพี่ช่วยแนะน าการปรับตัว เล่าประสบการณ์ของชีวิตแพทย์ประจ าบ้านให้แก่แพทย์

ประจ าบ้านรุ่นน้อง 
- แพทย์ประจ าบ้านรุ่นพ่ีช่วยสอนระบบการปฏิบตัิงาน 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

57 | P a g e  
 

ตำรำงกิจกรรมเตรียมควำมพร้อมแพทย์ประจ ำบ้ำนชัน้ปีที่ 1 
 

วนัท่ี 1 
เวลำ หัวข้อบรรยำย 
8.00  น. –  8.30 น. ลงทะเบียน 
8.30 น. – 10.00 น. หวัหน้าภาควิชา ฯ เปิดปฐมนิเทศ  และแนะน าอาจารย์อาวโุสและให้

โอวาท 
อาจารย์แตล่ะฝ่ายแนะน า 
หวัหน้าสาขาวชิารังสรัีกษา 
หวัหน้าสาขาวชิาเวชศาสตร์นิวเคลยีร์ 
หวัหน้าสาขาวชิารังสวีินิจฉยั 
แพทย์ประจ าบ้านชัน้ปีที่ 1 แนะน าตวั 

10.00 น. – 10.20 น. รับประทานอาหารวา่ง 
10.20 น. – 11.00 น. ประธานฝ่ายการศกึษาภาควิชา ฯ และ 

อาจารย์แพทย์ผู้ดแูลแพทย์ประจ าบ้าน 
11.00 น. – 11.20 น. รองประธานฝ่ายพฒันาคณุภาพ 
11.20 น. – 11.40 น. ประธานฝ่ายป้องกนัอนัตรายจากรังสี 
11.40 น. – 12.00 น. ประธานฝ่ายวิจยั 
12.00 น. – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั 
13.00 น. – 14.30 น. “Radiation protection in nuclear medicine & ward visit” 
14.30 น. – 14.45 น. รับประทานอาหารวา่ง 
14.45 น. – 15.45 น. Introduction to Nuclear Medicine / แนะน าการปฏิบตัิงาน  

 
วนัท่ี 2 
เวลำ หัวข้อบรรยำย 
 8.00 น. –  10.00 น. Introduction to Radiation therapy / แนะน าการปฏิบตังิาน 
10.00 น. – 10.20 น. รับประทานอาหารวา่ง 
10.20 น. – 11.30 น. แนะน าการปฏิบตัิงาน และ 

หลกัสตูร ป. บณัฑิต สาขารังสวีนิิจฉยั 
11.30 น - 12.00 น ประธานฝ่ายวิชาการ 
12.00 น. – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั 
13.00 น. – 14.30 น. ระบบ PACS และระบบรายงานผล 
14.30 น. – 14.45 น. รับประทานอาหารวา่ง 
14.45 น. – 16.00 น. แนะน าสถานท่ี 
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ภำคผนวก 
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เอกสำรแนบ 1 
ค ำประกำศสิทธิของผู้ป่วย 
 

เพื่อให้ความสมัพนัธ์ระหว่างผู้ประกอบวิชาชีพด้านสขุภาพกบัผู้ ป่วยตัง้อยู่บนพืน้ฐานของความเข้าใจอนัดีและ
เป็นที่ไว้วางใจซึ่งกันและกัน แพทยสภา สภาการพยาบาล สภาเภสชักรรม ทนัตแพทยสภา คณะกรรมการควบคุมการ
ประกอบโรคศิลปะ จึงได้ร่วมกนัออกประกาศรับรองสทิธิของผู้ ป่วยไว้ดงัตอ่ไปนี ้

 
1. ผู้ ป่วยทกุคนมีสทิธิพืน้ฐานท่ีจะได้รับริการด้านสขุภาพ ตามที่บญัญตัิไว้ในรัฐธรรมนญู 
2. ผู้ ป่วยมีสิทธิที่จะได้รับบริการจากผู้ประกอบวิชาชีพด้านสขุภาพโดยไม่มีการเลือกปฏิบตัิ เนื่องจากความ

แตกตา่งด้านฐานะ เชือ้ชาติ สญัชาติ ศาสนา สงัคม ลทัธิการเมือง เพศ อาย ุและลกัษณะของความเจ็บป่วย 
3. ผู้ ป่วยที่ขอรับบริการด้านสขุภาพมีสทิธิที่จะได้รับทราบข้อมลูอยา่งเพียงพอและเข้าใจชดัเจนจากผู้ประกอบ

วิชาชีพด้านสขุภาพเพื่อให้ผู้ ป่วยสามารถเลือกตดัสินใจในการยินยอมหรือไม่ยินยอมให้ผู้ประกอบวิชาชีพ
ด้านสขุภาพปฏิบตัิตอ่ตน เว้นแตเ่ป็นการช่วยเหลอืรีบดว่นหรือจ าเป็น 

4. ผู้ ป่วยที่อยูใ่นภาวะเสีย่งตอ่อนัตรายถึงชีวิต มีสทิธิที่จะได้รับการช่วยเหลอืรีบดว่นจากผู้ประกอบวิชาชีพด้าน
สขุภาพโดยทนัทีตามความจ าเป็นแก่กรณี โดยไมค่ านงึวา่ผู้ ป่วยจะร้องขอความช่วยเหลอืหรือไม่ 

5. ผู้ ป่วยมีสิทธิที่จะได้รับทราบ ช่ือ สกุล และ ประเภทของผู้ประกอบวิชาชีพด้านสขุภาพที่เป็นผู้ ให้บริการแก่
ตน 

6. ผู้ ป่วยมีสทิธิที่จะขอความเห็นจากผู้ประกอบวิชาชีพด้านสขุภาพอื่นที่มิได้เป็นผู้ให้บริการแก่ตนและมีสิทธิใน
การขอเปลีย่นผู้ให้บริการ และ สถานบริการได้ 

7. ผู้ ป่วยมีสทิธิที่จะได้รับการปกปิดข้อมลูเก่ียวกบัตนเอง จากผู้ประกอบวิชาชีพด้านสขุภาพโดยเคร่งครัดเว้น
แตจ่ะได้รับความยินยอมจากผู้ ป่วยหรือการปฏิบตัิหน้าที่ตามกฎหมาย 

8. ผู้ ป่วยมีสิทธิที่จะได้รับทราบข้อมูลอย่างครบถ้วน ในการตัดสินใจเข้าร่วมหรือถอนตัวจากการเป็นผู้ ถูก
ทดลองในการท าวิจยัของผู้ประกอบการวิชาชีพด้านสขุภาพ 

9. ผู้ ป่วยมีสทิธิที่จะได้รับทราบข้อมลูเก่ียวกบัการรักษาพยาบาลเฉพาะของตนที่ปรากฏในเวชระเบียนเมื่อร้อง
ขอทัง้นีข้้อมลูดงักลา่วต้องไมเ่ป็นการละเมิดสทิธิสว่นตวัของบคุคลอื่น 

10. บิดา มารดา หรือผู้แทนโดยชอบธรรม อาจใช้สิทธิแทนผู้ ป่วยที่เป็นเด็กอายุยงัไม่เกินสิบแปดปีบริบูรณ์ ผู้
บกพร่องทางกายหรือจิตซึง่ไมส่ามารถใช้สทิธิด้วยตนเองได้ 
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เอกสำรแนบ 2 
เกณฑ์มำตรฐำนผู้ประกอบวิชำชีพเวชกรรมของแพทยสภำ 
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เอกสำรแนบ 3 
ข้อบังคับว่ำด้วยจรรยำบรรณบุคลำกรและนักศึกษำมหำวิทยำลัยมหิดล 
และกำรด ำเนินกำรทำงจริยบรรณ 
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เอกสำรแนบ 4 
ระเบียบคณะฯว่ำด้วยวนัิยและบทก ำหนดลงโทษทำงวนัิยแก่แพทย์ผู้ฝึกอบรม

 



 

69 | P a g e  
 

 
 



 

70 | P a g e  
 

 



 

71 | P a g e  
 

 
 
 
 
 
 



 

72 | P a g e  
 

 
 
 
  



 

73 | P a g e  
 

เอกสำรแนบ 5 
ประกำศคณะฯเร่ืองเคร่ืองแบบแพทย์ประจ ำบ้ำน 
 

 



 

74 | P a g e  
 

 
 
 
 
 



 

75 | P a g e  
 

 
 
 
 



 

76 | P a g e  
 

เอกสำรแนบ 6 
Medical Radiation Physics 

Course Contents 

Basic Radiation Physics (B1-B20) (25hr) 

B1 Basic Nuclear Physics (2 hr)      A. Pachee 

B2 Interaction of radiation with matter (2 hr)     Dr. Puangpen 

B3 Production and quality of x-rays (2 hr)     Dr. Anchali 

B4 Radiation quantities and units (1hr)      A.  Chirapha 

B5 Radiation dosimetry systems (1hr)      Dr. Puangpen 

B6 Basic knowledge of medical computer and applications (1hr)   Dr. Thanongchai 

B7 PACS (1hr)        Dr. Thanongchai 

B8 Diagnostic x-ray equipment (1hr)      Dr. Anchali 

B9 Concept of image quality (1hr)      Dr. Napapong 

B10 Basic principle of conventional, digital imaging and     Dr. Napapong 

image registration (2 h)   

B11 Fluoroscopy (1hr)       A. Sawwanee 

B12 CT (1hr)         Dr. Anchali 

B13 MRI (1hr)        Dr. Pairash 

B14 Basic principle of ultrasound (1hr)      A. Thunpong 

B15 Radiotherapy equipment (1hr)      Dr. Taweap 

B16 Introduction in radiopharmaceuticals (1hr)     A. Nopamol 

B17 Radionuclide imaging: SPECT, SPECT/CT, PET/CT (2 hr)   Dr. Rujaporn 

B18 Bone mineral density (BMD) (1hr)      A. Sawwanee 

B19 Basic principle of radiation protection (1hr)     A. Tanawat 

B 20 Legal aspects of radiation protection establishments (1hr)   A. Rungthum 
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Physics of Radiation Therapy (T1 – T8) (13hr) 

T1 Photon beams (2 hr)       A. Sivalee 

T2 Electron and particle beams (1hr)      A. Sivalee 

T3 Radiation therapy treatment planning (2 hr)     A. Surat 

T4 Brachytherapy (2 hr)       A. Chirapha 

T5 Advanced in radiotherapy (2 hr)      A. Chumpot 

T6 Image guided radiotherapy (2 hr)      A. Sornjarod 

T7 Quality assurance/quality control in radiotherapy (1hr)   A. Chumpot 

T8 Radiation protection in radiation therapy (1hr)    A. Surat 

 

 

หมายเหต ุรายละเอียดหลกัสตูรทัง้หมด อ้างอิงตาม ภาคผนวกท่ี 2 ในเกณฑ์หลกัสตูรการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านเพ่ือวฒุบิตัรแสดงความรู้ความช านาญ

ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2561 ราชวิทยาลยัรังสีแพทย์แหง่ประเทศไทย 
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ตำรำงกำรอบรม Medical physics ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 
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เอกสำรแนบ 7 
Radiation Biology 

Course contents 

Basic Radiation Biology (9 hr) 

1. Basic Radiation biology for Radiologists (3hr) 

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

2.Biological basic of radiotherapy (1hr) 

- Proliferation kinetics and normal organ response 
- Tumor tissue kinetics and tumor organ response 
- Five R’s in radiotherapy      

3. Radiation effects (2hr) 

- Genetic change 
- Hereditary 
- Carcinogenesis 
- Teratogenic 
- Cataractogenesis 

4. Radiation accident (2hr) 

- medical and hazard 
- TBI exposed 

5. Biological aspect of particle beam (1hr) 

 

Radiation Biology for Radiotherapy and Nuclear Medicine (13.5 hr) 

1. Cancer biology (4hr) 

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

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

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

4. Clinical application in radiobiology (2hr) 

     (R’s rule, BED, EQD2, TCP, NTCP, EUD, survival curve, LQ model) 

5. Clinical application in cancer genetic (1hr) 

6. Clinical application of targeted Rx, radiosensitizers, protectors (1hr) 

7. Clinical radiation pathology (1.5hr) 

8. Biological aspect of special radiotherapy technique (1hr) 

     (SRS, SRT, brachytherapy, hyperthermia, photodynamic)  

 

 

หมายเหต ุรายละเอียดหลกัสตูรทัง้หมด อ้างอิงตาม ภาคผนวกท่ี 2 ในเกณฑ์หลกัสตูรการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านเพ่ือวฒุบิตัรแสดงความรู้ความช านาญ

ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2561 ราชวิทยาลยัรังสีแพทย์แหง่ประเทศไทย 
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เอกสำรแนบ 8 
แผนกำรสอนรำยวิชำบูรณำกำรทั่วไป 
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เอกสำรแนบ9 
หัวข้อ Lecture รวม สมำคมรังสีรักษำและมะเร็งวิทยำแห่งประเทศไทย 

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

 
หมายเหตกุารจดัการเรียนรวม จดัอยู่ในการประชมุวิชาการประจ าปี/ประชมุกลางปี และ refresher course ของสมาคมรังสีรักษาและมะเร็งวิทยาแห่ง

ประเทศไทย  โดยเฉพาะการจดัตาราง Refresher course หวัข้อจะเปล่ียนไปทกุปี แตจ่ะหมนุเวียนหวัข้อรวมตามหลกัสตูร ทกุรอบ 3 ปี 
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เอกสำรแนบ10 
แผนกำรสอนรำยวิชำ ศรรส 521ควำมรู้พืน้ฐำนทำงรังสีรักษำและมะเร็งวิทยำ 

ชั่วโมงที่ หัวข้อ อำจำรย์ผู้สอน 

1 Introduction to radiotherapy and radiobiology อ.นนัทกานต์ 

2 External Radiotherapy อ.พรทิพย์ 

3 Brachytherapy อ.ลลดิา 

4 Advanced Radiotherapy อ.จมุพฎ 

5 Emergency & Palliative in radiotherapy อ.ผาณิต 

6 Overview in gynecologic malignancy อ.พิทยา 

7 Overview in Upper GI malignancy อ.จิราพร 

8 Overview in Lower GI malignancy อ.วฒุิศิริ 

9 Overview in breast cancer อ.นนัทกานต์ 

10 Overview in pediatric cancer อ.นนัทน์ 

11 Overview in head and neck cancer อ.กลุธร 

12 Overview in brain tumor (Benign) อ.อชิรญา 

13 Overview in brain tumor (Malignant) อ.จนัจิรา 

14 Overview in NSCLC อ.อชิรญา 

15 Overview in SCLC อ.อชิรญา 

16 Overview in GU malignancy อ.พิทยา 

17 Overview in hematologic malignancy อ.ผาณิต 

18 Overview in bone and soft tissue sarcoma อ.จิราพร 

19 Radiotherapy side effects (CNS) อ.จนัจิรา 

20 Radiotherapy side effects (Body) อ.พิทยา 
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เอกสำรแนบ11 
แผนกำรสอนรำยวิชำแกนและวิชำเลือก 

หลักสูตรประกำศนียบตัรบัณฑิตชัน้สูงสำขำวิชำวิทยำศำสตร์กำรแพทย์คลนิิกวิชำเอก รังสีวิทยำ 

รำยวิชำบังคับ  

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

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

3. ศรรส ๕๒๒ ควำมรู้ทำงคลนิิกด้ำนรังสีรักษำ   
SIRD 522 Clinical Knowledge in Radiation 

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

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

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

7. ศรรส ๕๔๐ ภำพวนิิจฉัยระบบประสำท  
SIRD 540 Diagnostic Imaging in Neurology 

8. ศรรส ๕๔๑ ภำพวินิจฉัยทรวงอก  
SIRD 541 Diagnostic Imaging in Chest 

9. ศรรส ๕๔๓ ภำพวินิจฉัยของระบบทำงเดินอำหำรและทำงเดินน ำ้ดี  
SIRD 543 Diagnostic Imaging in Gastrointestinal and Hepatobiliary System 

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

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

หมายเหต:ุรายละเอียดแตล่ะวิชาสามารถดจูากหลกัสตูรประกาศนียบตัรบณัฑิตชัน้สงู สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์คลนิิก คณะแพทยศาสตร์ศริิราช

พยาบาลและบณัฑิตวิทยาลยัมหาวิทยาลยัมหดิล หลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๗ 
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ตำรำงเรียนและตำรำงสอบ 
รำยวิชำแกนของหลกัสตูรป.บัณฑิตชัน้สงูฯ 
 

แพทย์ประจ าบ้านชัน้ปีที่ 1 ทกุคนของคณะฯ ต้องเข้าเรียนวชิาแกนตอ่ไปนีเ้พื่อประกาศนียบตัรป.บณัฑิตชัน้สงู 
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์คลนิิก ณ ห้องบรรยาย อวย เกตสุงิห์ อาคารศรีสวรินทิรา ชัน้ 3  

 
รำยละเอียดวิชำแกน 5 รำยวิชำ ดงัตอ่ไปนี ้

1. วิชำวทิยำศำสตร์กำรแพทย์พืน้ฐำนและคลนิิกสัมพันธ์ (SIID 521) 
- วิชาแกน 2 หนว่ยกิต 
- เรียนทกุวนัพธุ เวลา 15.00 – 17.00 น. โดยช่วงที่ 1 ตัง้แตว่นัพธุที่ 11 กรกฎาคม ถงึ วนัพธุที่ 29 

สงิหาคม 2561 และช่วงที่ 2 ตัง้แต ่วนัท่ี 31 ตลุาคม 2561 ถึง 23 มกราคม 2562 
- วนัสอบ ครัง้ที่ 1 วนัเสาร์ที่ 6 ตลุาคม 2561 และครัง้ที่ 2 วนัพธุที่ 27 กมุภาพนัธ์ 2562 

2. วิชำวทิยำระเบียบวิจัยส ำหรับแพทย์ (SIID 524) 
- วิชาแกน 1 หนว่ยกิต 
- เรียนทกุวนัพธุ เวลา 15.00 – 17.00 น. ตัง้แตว่นัพธุที่ 5 กนัยายน ถึงวนัพธุที่ 10 ตลุาคม 2561  

3. วิชำจริยธรรมกำรวิจัยในคน (SIID 526) 
- วิชาแกน 1 หนว่ยกิต 
- เรียนวนัพธุที่ 24 ตลุาคม 2561 เวลา 8.30 – 16.00 น. 

4. วิชำกำรบริกำรทำงกำรแพทย์ (SIID 523) 
- วิชาเลอืก 1 หนว่ยกิต 
- เรียนทกุวนัพธุ เวลา 15.00 – 17.00 น. ตัง้แตว่นัพธุที่ 30 มกราคม ถึงวนัพธุที่ 27 มีนาคม 2562  
- วนัสอบ วนัเสาร์ที่ 20 เมษายน 2562 

5. วิชำภำษำอังกฤษ (SIID 522) 
- วิชาแกน 2 หนว่ยกิต 
- เรียนทกุวนัเสาร์ เวลา 9.00 – 12.00 น. ตัง้แตว่นัเสาร์ที่ 31 พฤศจิกายน 2561 ถึงวนัเสาร์ที่ 16 มีนาคม 

2562  
- วนัสอบ ครัง้ที่ 1 วนัเสาร์ที่ 6 ตลุาคม 2561 และครัง้ที่ 2 วนัเสาร์ที่ 20 เมษายน 2562 

 
หมายเหต:ุ 
ตารางเรียนและตารางสอบอาจมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม  
รายละเอียดรายวิชา (วตัถปุระสงค์การเรียนรู้ รูปแบบการเรียนการสอน เกณฑ์การวดัและประเมินผล เอกสารประกอบการ
เรียน และประกาศแก้ไขตารางเรียนหรือตารางสอบ) ตรวจสอบจากเว็บไซต์การศกึษาหลงัปริญญา 
http://www.sirirajgrad.com/gradmd/ หรือคูม่ือแพทย์ประจ าบ้านของคณะฯ 
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เอกสำรแนบ12 
ตำรำงกิจกรรมวิชำกำรและกำรปฏิบัติงำนของแพทย์ประจ ำบ้ำนรังสีรักษำ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

จันทร์ 

Ward Round 
ตึก 72 ปี  
ชัน้ 6 (ตอ) / 
ชัน้ 9 (ตต) 

Journal club  
ห้องประชมุโรจน์ฯ 
ตกึรังสรีาชนครินทร์ ชัน้ 2  

ปฏิบัติงำนใน
สำขำวชิำ 
 (OPD / RT 
Planning / BCT / 
Ward work) 

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

อังคำร 
Grand Round 
หอผู้ ป่วย ตกึ 72 ปีชัน้ 6 / ชัน้ 9 

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

พุธ 

IMRT Conference 
ห้องประชมุโรจน์ฯ 
ตกึรังสรีาชนครินทร์ ชัน้ 2 

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

Basic science* 
15-17 น 

พฤหัสบด ี

สัปดำห์ที่  1,3,5 
Peer Review  
ห้องประชมุโรจน์ฯ 
ตกึรังสรีาชนครินทร์ ชัน้ 2 
สัปดำห์ที่  2,4 
Multidisciplinary conference 

Tumor Clinic ศัลยกรรมและ ENT 
ตกึผู้ ป่วยนอก ชัน้ 7 

ศุกร์ 

Lecture  
ห้องประชมุพิณพากย์พิทยาเภท 
ตกึ 72 ปี ชัน้ 1 
Topic presentation 
ห้องประชมุโรจน์ฯ 
ตกึรังสรีาชนครินทร์ ชัน้ 2 
Multidisciplinary conference 

Tumor Clinic นรีเวช  
ตกึพระศรีฯ ชัน้ 11 
Medical Radiation Physics /  
Radiobiology/ วิชำกำรบูรณำกำร* 
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ตำรำง Rotation ในสำขำวิชำรังสีรักษำและมะเร็งวิทยำประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 
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ตัวอย่ำงตำรำงปฏิบตัิงำนในเวลำและนอกเวลำรำชกำร สำขำวิชำรังสีรักษำฯ ประจ ำเดอืน 
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เอกสำรแนบ13 
วิธีกำรฝึกอบรมและแนวทำงกำรประเมินผลกำรฝึกอบรม 

1. กำรดูแลรักษำผู้ป่วย (Patient Care) 

หวัข้อกำรเรียนรู้ วิธีกำรฝึกอบรม แนวทำงกำรประเมินผล 

(1) มีทกัษะในการซกัประวตัิ ตรวจร่างกาย
ผู้ ป่วย และการรวบรวมข้อมลู ส าหรับน ามา
คิดวิเคราะห์อยา่งเป็นเหตเุป็นผลเพ่ือน าไปสู่
การตดัสินใจให้การดแูลรักษาผู้ ป่วยอยา่ง
เหมาะสม  

- การเข้าร่วม Grand round, IMRT 
conference และ Peer Review  

- การเข้าร่วมกิจกรรม multidisciplinary tumor 
conference และ tumor clinic 

- การฝึกปฏิบตัิที่หน่วยตรวจผู้ ป่วยนอก หอ
ผู้ ป่วยใน Brachytherapy Unit และ 
Radiotherapy Planning and Treatment 
Section 
 

- การสงัเกตขณะปฏิบตัิงานจริงที่หน่วยตรวจ
ผู้ ป่วยนอก หอผู้ ป่วยใน Brachytherapy Unit 
และ Radiotherapy Planning and 
Treatment Section และการประเมินการ
น าเสนอหรือร่วมอภิปรายในกิจกรรมทาง
วิชาการ เพ่ือน ามาประเมินผลตาม EPA เป็น
ประจ าทกุเดือนในระหวา่งปีของการฝึกอบรม 
และสรุปผลรวมในชว่งปลายปีของการ
ฝึกอบรมทกุปี เพ่ือพิจารณาเลื่อนชัน้ปี/สง่สอบ
บอร์ด 

- การสอบรายยาว (long case)  

ของแพทย์ประจ าบ้านชัน้ปีที่ 2 และ 3 

(2) มีความรู้และทกัษะในการรักษาด้วยรังสี 
การวางแผนการฉายรังสีและใสแ่ร่ด้วย
เทคนิคตา่งๆ ตลอดจนน าเทคนิคทางรังสี
รักษาที่ทนัสมยัไปใช้ได้เหมาะสมกบัผู้ ป่วย 

- การบรรยายส าหรับแพทย์ประจ าบ้านชัน้ปีที่ 1 
ในรายวิชาความรู้พืน้ฐานทางรังสีรักษาและ
มะเร็งวิทยา (ศรรส 521) 

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

- การบรรยายรวม Refresher course ของ
สมาคมรังสีรักษาและมะเร็งวิทยาแหง่ประเทศ
ไทย 

- การเข้าร่วมประชมุวิชาการทางรังสีรักษาและ
มะเร็งวิทยา  

- การฝึกปฏิบตัิที่หน่วยตรวจผู้ ป่วยนอกหอ
ผู้ ป่วยในBrachytherapy Unit และ 
Radiotherapy Planning and Treatment 
Section 

- การจดบนัทกึประสบการณ์การเรียนรู้ใน log 
book และ portfolio 

- การสอบ MCQ/MEQ/oral exam ในรายวิชา
ความรู้พืน้ฐานทางรังสีรักษาและมะเร็งวิทยา 
(ศรรส 521), ความรู้ทางคลินิกพืน้ฐานด้าน
รังสีรักษา (ศรรส 522), ทกัษะทางคลินิก
เฉพาะทางรังสีรักษาและมะเร็งวิทยา (ศรรส 
523) ของแพทย์ประจ าบ้านชัน้ปีที่ 1 

- การสอบ formative และ summative 
MCQ/MEQ ของแพทย์ประจ าบ้านชัน้ปีที่ 2 
และ 3 

- การสอบรายยาว (long case)  

ของแพทย์ประจ าบ้านชัน้ปีที่ 2 และ 3 

- การสอบเพ่ือวฒิุบตัรแสดงความรู้ความ
ช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขา
รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา ทัง้ภาคทฤษฎี 
(MCQ/MEQ) ภาคปฏิบตัิ OSCE, contouring 
และ oral exam  

- การสงัเกตขณะปฏิบตัิงานจริงที่หน่วยตรวจ
ผู้ ป่วยนอก หอผู้ ป่วยใน Brachytherapy Unit 
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หวัข้อกำรเรียนรู้ วิธีกำรฝึกอบรม แนวทำงกำรประเมินผล 

และ Radiotherapy Planning and 
Treatment Section และการประเมินการ
น าเสนอหรือร่วมอภิปรายในกิจกรรมทาง
วิชาการ เพ่ือน ามาประเมินผลตาม EPA เป็น
ประจ าทกุเดือนในระหวา่งปีของการฝึกอบรม 
และสรุปผลรวมในชว่งปลายปีของการ
ฝึกอบรมทกุปี เพ่ือพิจารณาเลื่อนชัน้ปี/สง่สอบ
บอร์ด 

- การประเมิน log book และ portfolio 

(3)เข้าใจถึงอนัตรายและภาวะแทรกซ้อนที่

อาจเกิดขึน้จากการรักษารวมทัง้วิธีการ

ป้องกนั หรือแก้ไขภาวะนัน้ ๆ และสามารถ

น าไปประยกุต์ใช้ในการดแูลผู้ ป่วย  

- การบรรยายส าหรับแพทย์ประจ าบ้านชัน้ปีที่ 1 
ในรายวิชาความรู้พืน้ฐานทางรังสีรักษาและ
มะเร็งวิทยา (ศรรส 521) 

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

- การเข้าร่วมกิจกรรม multidisciplinary tumor 
conference และ tumor clinic 

- การบรรยายรวม Refresher course ของ
สมาคมรังสีรักษาและมะเร็งวิทยาแหง่ประเทศ
ไทย 

- การเข้าร่วมประชมุวิชาการทางรังสีรักษาและ
มะเร็งวิทยา 

- การฝึกปฏิบตัิที่หน่วยตรวจผู้ ป่วยนอกหอ
ผู้ ป่วยในBrachytherapy Unit และ 
Radiotherapy Planning and Treatment 
Section 
 

 

- การสอบ MCQ/MEQ/oral exam ในรายวิชา
ความรู้พืน้ฐานทางรังสีรักษาและมะเร็งวิทยา 
(ศรรส 521), ความรู้ทางคลินิกพืน้ฐานด้าน
รังสีรักษา (ศรรส 522), ทกัษะทางคลินิก
เฉพาะทางรังสีรักษาและมะเร็งวิทยา (ศรรส 
523) ของแพทย์ประจ าบ้านชัน้ปีที่ 1 

- การสอบ formative และ summative 
MCQ/MEQ ของแพทย์ประจ าบ้านชัน้ปีที่ 2 
และ 3 

- การสอบรายยาว (long case)  

ของแพทย์ประจ าบ้านชัน้ปีที่ 2 และ 3 

- การสอบเพ่ือวฒิุบตัรแสดงความรู้ความ
ช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขา
รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา ทัง้ภาคทฤษฎี 
(MCQ/MEQ) ภาคปฏิบตัิ OSCE, contouring 
และ oral exam  

- การสงัเกตขณะปฏิบตัิงานจริงที่หน่วยตรวจ
ผู้ ป่วยนอก หอผู้ ป่วยใน Brachytherapy Unit 
และ Radiotherapy Planning and 
Treatment Section และการประเมินการ
น าเสนอหรือร่วมอภิปรายในกิจกรรมทาง
วิชาการ เพ่ือน ามาประเมินผลตาม EPA เป็น
ประจ าทกุเดือนในระหวา่งปีของการฝึกอบรม 
และสรุปผลรวมในชว่งปลายปีของการ
ฝึกอบรมทกุปี เพ่ือพิจารณาเลื่อนชัน้ปี/สง่สอบ
บอร์ด 

(4)มีความรู้และทกัษะในการวางแผนดแูล

รักษาผู้ ป่วยโรคมะเร็งแบบสหสาขาวิชาชีพ 

- การบรรยายส าหรับแพทย์ประจ าบ้านชัน้ปีที่ 1 
ในรายวิชาความรู้พืน้ฐานทางรังสีรักษาและ

- การสอบ MCQ/MEQ/oral exam ในรายวิชา
ความรู้พืน้ฐานทางรังสีรักษาและมะเร็งวิทยา 
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หวัข้อกำรเรียนรู้ วิธีกำรฝึกอบรม แนวทำงกำรประเมินผล 

มะเร็งวิทยา (ศรรส 521) 
- การเข้าร่วม Journal Club, Grand round, 

IMRT conference, Peer Review และ Topic 
presentation 

- การเข้าร่วมกิจกรรม multidisciplinary tumor 
conference และ tumor clinic 

- การบรรยายรวม Refresher course ของ
สมาคมรังสีรักษาและมะเร็งวิทยาแหง่ประเทศ
ไทย 

- การเข้าร่วมประชมุวิชาการทางรังสีรักษาและ
มะเร็งวิทยา 

- การฝึกปฏิบตัิที่หน่วยตรวจผู้ ป่วยนอก หอ
ผู้ ป่วยใน Brachytherapy Unit และ 
Radiotherapy Planning and Treatment 
Section 

 

(ศรรส 521), ความรู้ทางคลินิกพืน้ฐานด้าน
รังสีรักษา (ศรรส 522), ทกัษะทางคลินิก
เฉพาะทางรังสีรักษาและมะเร็งวิทยา (ศรรส 
523) ของแพทย์ประจ าบ้านชัน้ปีที่ 1 

- การสอบ formative และ summative 
MCQ/MEQ ของแพทย์ประจ าบ้านชัน้ปีที่ 2 
และ 3 

- การสอบรายยาว (long case)  

ของแพทย์ประจ าบ้านชัน้ปีที่ 2 และ 3 

- การสอบเพ่ือวฒิุบตัรแสดงความรู้ความ
ช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขา
รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา ทัง้ภาคทฤษฎี 
(MCQ/MEQ) ภาคปฏิบตัิ OSCE, contouring 
และ oral exam 

- การสงัเกตขณะปฏิบตัิงานจริงที่หน่วยตรวจ
ผู้ ป่วยนอก หอผู้ ป่วยใน Brachytherapy Unit 
และ Radiotherapy Planning and 
Treatment Section และการประเมินการ
น าเสนอหรือร่วมอภิปรายในกิจกรรมทาง
วิชาการ เพ่ือน ามาประเมินผลตาม EPA เป็น
ประจ าทกุเดือนในระหวา่งปีของการฝึกอบรม 
และสรุปผลรวมในชว่งปลายปีของการ
ฝึกอบรมทกุปี เพ่ือพิจารณาเลื่อนชัน้ปี/สง่สอบ
บอร์ด 

(5) มีความรู้ ความเข้าใจ  และสามารถให้

การรักษาอื่นที่ใช้ร่วมกนักบัการรักษาทาง

รังสีรักษาเพื่อเสริมผลการรักษาทางรังสี

รักษา 

- การบรรยายส าหรับแพทย์ประจ าบ้านชัน้ปีที่ 1 
ในรายวิชาความรู้พืน้ฐานทางรังสีรักษาและ
มะเร็งวิทยา (ศรรส 521) 

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

- การเข้าร่วมกิจกรรม multidisciplinary tumor 
conference และ tumor clinic 

- การบรรยายรวม Refresher course ของ
สมาคมรังสีรักษาและมะเร็งวิทยาแหง่ประเทศ
ไทย 

- การเข้าร่วมประชมุวิชาการทางรังสีรักษาและ
มะเร็งวิทยา 

- การฝึกปฏิบตัิที่หน่วยตรวจผู้ ป่วยนอก หอ

- การสอบ MCQ/MEQ/oral exam ในรายวิชา
ความรู้พืน้ฐานทางรังสีรักษาและมะเร็งวิทยา 
(ศรรส 521), ความรู้ทางคลินิกพืน้ฐานด้าน
รังสีรักษา (ศรรส 522), ทกัษะทางคลินิก
เฉพาะทางรังสีรักษาและมะเร็งวิทยา (ศรรส 
523) ของแพทย์ประจ าบ้านชัน้ปีที่ 1 

- การสอบ formative และ summative 
MCQ/MEQ ของแพทย์ประจ าบ้านชัน้ปีที่ 2 
และ 3 

- การสอบรายยาว (long case)  

ของแพทย์ประจ าบ้านชัน้ปีที่ 2 และ 3 

- การสอบเพ่ือวฒิุบตัรแสดงความรู้ความ
ช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขา
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หวัข้อกำรเรียนรู้ วิธีกำรฝึกอบรม แนวทำงกำรประเมินผล 

ผู้ ป่วยใน Brachytherapy Unit และ 
Radiotherapy Planning and Treatment 
Section 

 

รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา ทัง้ภาคทฤษฎี 
(MCQ/MEQ) ภาคปฏิบตัิ OSCE, contouring 
และ oral exam 

- การสงัเกตขณะปฏิบตัิงานจริงที่หน่วยตรวจ
ผู้ ป่วยนอก หอผู้ ป่วยใน Brachytherapy Unit 
และ Radiotherapy Planning and 
Treatment Section และการประเมินการ
น าเสนอหรือร่วมอภิปรายในกิจกรรมทาง
วิชาการ เพ่ือน ามาประเมินผลตาม EPA เป็น
ประจ าทกุเดือนในระหวา่งปีของการฝึกอบรม 
และสรุปผลรวมในชว่งปลายปีของการ
ฝึกอบรมทกุปี เพ่ือพิจารณาเลื่อนชัน้ปี/สง่สอบ
บอร์ด 

 

 
 
2. ควำมรู้ ควำมเชี่ยวชำญและควำมสำมำรถในกำรน ำไปใช้แก้ปัญหำของผู้ป่วยและสังคมรอบด้ำน (Medical 
knowledge and Skills) 

หวัข้อกำรเรียนรู้ วิธีกำรฝึกอบรม แนวทำงกำรประเมินผล 

(1) รู้ข้อบง่ชี ้ข้อห้าม ข้อดี 
ข้อเสีย และข้อจ ากดั
ในการให้การรักษา
ด้วยรังสี เลือกวิธีการ
ทางรังสีรักษาตา่งๆได้
อยา่งถกูต้อง
เหมาะสมและมีผล
แทรกซ้อนน้อยที่สดุ 

- การบรรยายส าหรับแพทย์ประจ าบ้านชัน้ปีที่ 1 
ในรายวิชาความรู้พืน้ฐานทางรังสีรักษาและ
มะเร็งวิทยา (ศรรส 521) 

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

- การเข้าร่วมกิจกรรม multidisciplinary tumor 
conference และ tumor clinic  

- การบรรยายรวม Refresher course ของ
สมาคมรังสีรักษาและมะเร็งวิทยาแหง่ประเทศ
ไทย 

- การเข้าร่วมประชมุวิชาการทางรังสีรักษาและ
มะเร็งวิทยา 

- การฝึกปฏิบตัิที่หน่วยตรวจผู้ ป่วยนอก หอ
ผู้ ป่วยใน Brachytherapy Unit และ 
Radiotherapy Planning and Treatment 
Section 

- การสอบ MCQ/MEQ/oral exam ในรายวิชา
ความรู้พืน้ฐานทางรังสีรักษาและมะเร็งวิทยา 
(ศรรส 521), ความรู้ทางคลินิกพืน้ฐานด้าน
รังสีรักษา (ศรรส 522), ทกัษะทางคลินิก
เฉพาะทางรังสีรักษาและมะเร็งวิทยา (ศรรส 
523) ของแพทย์ประจ าบ้านชัน้ปีที่ 1 

- การสอบ formative และ summative 
MCQ/MEQ ของแพทย์ประจ าบ้านชัน้ปีที่ 2 
และ 3 

- การสอบรายยาว (long case)  

ของแพทย์ประจ าบ้านชัน้ปีที่ 2 และ 3 

- การสอบเพ่ือวฒิุบตัรแสดงความรู้ความ
ช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขา
รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา ทัง้ภาคทฤษฎี 
(MCQ/MEQ) ภาคปฏิบตัิ OSCE, contouring 
และ oral exam 

- การสงัเกตขณะปฏิบตัิงานจริงที่หน่วยตรวจ



 

94 | P a g e  
 

หวัข้อกำรเรียนรู้ วิธีกำรฝึกอบรม แนวทำงกำรประเมินผล 

 ผู้ ป่วยนอก หอผู้ ป่วยใน Brachytherapy Unit 
และ Radiotherapy Planning and 
Treatment Section และการประเมินการ
น าเสนอหรือร่วมอภิปรายในกิจกรรมทาง
วิชาการ เพ่ือน ามาประเมินผลตาม EPA เป็น
ประจ าทกุเดือนในระหวา่งปีของการฝึกอบรม 
และสรุปผลรวมในชว่งปลายปีของการ
ฝึกอบรมทกุปี เพ่ือพิจารณาเลื่อนชัน้ปี/สง่สอบ
บอร์ด 

(2) เข้าใจวิทยาศาสตร์การแพทย์พืน้ฐาน
ด้านฟิสิกส์รังสแีละชวีรังสี สามารถน าไป
ประยกุต์ใช้กบัผู้ ป่วยได้  

- การบรรยายส าหรับแพทย์ประจ าบ้านชัน้ปีที่ 1 
ในรายวิชาความรู้พืน้ฐานทางรังสีรักษาและ
มะเร็งวิทยา (ศรรส 521) 

- การบรรยายรวมรายวิชา Medical Radiation 
Physics และ Radiobiology ส าหรับแพทย์
ประจ าบ้านชัน้ปีที่ 1 

- การบรรยายรวม Refresher course ของ
สมาคมรังสีรักษาและมะเร็งวิทยาแหง่ประเทศ
ไทย 

- การฝึกปฏิบตัิที่หน่วยตรวจผู้ ป่วยนอกหอ
ผู้ ป่วยในBrachytherapy Unit และ 
Radiotherapy Planning and Treatment 
Section 

- การสอบ MCQ รายวิชา Medical Radiation 
Physics/ Radiobiology ของแพทย์ประจ า
บ้านชัน้ปีที่ 1  

- การสงัเกตขณะปฏิบตัิงานจริงที่หน่วยตรวจ
ผู้ ป่วยนอก หอผู้ ป่วยใน Brachytherapy Unit 
และ Radiotherapy Planning and 
Treatment Section เพ่ือน ามาประเมินผล
ตาม EPA ในชว่งปลายปีของการฝึกอบรมทกุ
ปี เพื่อพิจารณาเลื่อนชัน้ปี/สง่สอบบอร์ด 

(3) มีความรู้ ความเข้าใจ เก่ียวกบัโรคมะเร็ง 
และโรคที่มีบทบาทของรังสีรักษาในการ
รักษาโรค 

- การบรรยายส าหรับแพทย์ประจ าบ้านชัน้ปีที่ 1 
ในรายวิชาความรู้พืน้ฐานทางรังสีรักษาและ
มะเร็งวิทยา (ศรรส 521) 

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

- การเข้าร่วมกิจกรรม multidisciplinary tumor 
conference และ tumor clinic  

- การบรรยายรวม Refresher course ของ
สมาคมรังสีรักษาและมะเร็งวิทยาแหง่ประเทศ
ไทย 

- การเข้าร่วมประชมุวิชาการทางรังสีรักษาและ
มะเร็งวิทยา 

- การฝึกปฏิบตัิที่หน่วยตรวจผู้ ป่วยนอก หอ
ผู้ ป่วยใน Brachytherapy Unit และ 
Radiotherapy Planning and Treatment 

- การสอบ MCQ/MEQ/oral exam ในรายวิชา
ความรู้พืน้ฐานทางรังสีรักษาและมะเร็งวิทยา 
(ศรรส 521), ความรู้ทางคลินิกพืน้ฐานด้าน
รังสีรักษา (ศรรส 522), ทกัษะทางคลินิก
เฉพาะทางรังสีรักษาและมะเร็งวิทยา (ศรรส 
523) ของแพทย์ประจ าบ้านชัน้ปีที่ 1 

- การสอบ formative และ summative 
MCQ/MEQ ของแพทย์ประจ าบ้านชัน้ปีที่ 2 
และ 3 

- การสอบรายยาว (long case)  

ของแพทย์ประจ าบ้านชัน้ปีที่ 2 และ 3 

- การสอบเพ่ือวฒิุบตัรแสดงความรู้ความ
ช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขา
รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา ทัง้ภาคทฤษฎี 
(MCQ/MEQ) ภาคปฏิบตัิ OSCE, contouring 
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หวัข้อกำรเรียนรู้ วิธีกำรฝึกอบรม แนวทำงกำรประเมินผล 

Section 
 

และ oral exam 
- การสงัเกตขณะปฏิบตัิงานจริงที่หน่วยตรวจ

ผู้ ป่วยนอก หอผู้ ป่วยใน Brachytherapy Unit 
และ Radiotherapy Planning and 
Treatment Section และการประเมินการ
น าเสนอหรือร่วมอภิปรายในกิจกรรมทาง
วิชาการ เพ่ือน ามาประเมินผลตาม EPA เป็น
ประจ าทกุเดือนในระหวา่งปีของการฝึกอบรม 
และสรุปผลรวมในชว่งปลายปีของการ
ฝึกอบรมทกุปี เพ่ือพิจารณาเลื่อนชัน้ปี/สง่สอบ
บอร์ด 

(4) มีทกัษะในการใช้เคร่ืองมือทาง
รังสี  ทัง้การฉายรังสีในโรคตา่งๆ  
และการใสแ่ร่ในโรคที่พบบอ่ย 

- การบรรยายส าหรับแพทย์ประจ าบ้านชัน้ปีที่ 1 
ในรายวิชาความรู้พืน้ฐานทางรังสีรักษาและ
มะเร็งวิทยา (ศรรส 521) 

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

- การเข้าร่วมกิจกรรม multidisciplinary tumor 
conference และ tumor clinic  

- การบรรยายรวม Refresher course ของ
สมาคมรังสีรักษาและมะเร็งวิทยาแหง่ประเทศ
ไทย 

- การเข้าร่วมประชมุวิชาการทางรังสีรักษาและ
มะเร็งวิทยา 

- การฝึกปฏิบตัิทีB่rachytherapy Unit และ 
Radiotherapy Planning and Treatment 
Section 

- การจดบนัทกึประสบการณ์การเรียนรู้ใน log 
book และ portfolio 

- การสอบ MCQ/MEQ/oral exam ในรายวิชา
ความรู้พืน้ฐานทางรังสีรักษาและมะเร็งวิทยา 
(ศรรส 521), ความรู้ทางคลินิกพืน้ฐานด้าน
รังสีรักษา (ศรรส 522), ทกัษะทางคลินิก
เฉพาะทางรังสีรักษาและมะเร็งวิทยา (ศรรส 
523) ของแพทย์ประจ าบ้านชัน้ปีที่ 1 

- การสอบ formative และ summative 
MCQ/MEQ ของแพทย์ประจ าบ้านชัน้ปีที่ 2 
และ 3 

- การสอบรายยาว (long case)  

ของแพทย์ประจ าบ้านชัน้ปีที่ 2 และ 3 

- การสอบเพ่ือวฒิุบตัรแสดงความรู้ความ
ช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขา
รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา ทัง้ภาคทฤษฎี 
(MCQ/MEQ) ภาคปฏิบตัิ OSCE, contouring 
และ oral exam 

- การสงัเกตขณะปฏิบตัิงานจริงที่ 
Brachytherapy Unit และ Radiotherapy 
Planning and Treatment Section และการ
ประเมินการน าเสนอหรือร่วมอภิปรายใน
กิจกรรมทางวิชาการ เพ่ือน ามาประเมินผล
ตาม EPA เป็นประจ าทกุเดือนในระหวา่งปี
ของการฝึกอบรม และสรุปผลรวมในชว่ง
ปลายปีของการฝึกอบรมทกุปี เพ่ือพิจารณา
เลื่อนชัน้ปี/สง่สอบบอร์ด 

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

หวัข้อกำรเรียนรู้ วิธีกำรฝึกอบรม แนวทำงกำรประเมินผล 

(1) สามารถน าความรู้ที่มีไปประยกุต์ใช้ใน
ภาคปฏิบตัิได้ 

- การบรรยายในรายวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย
พืน้ฐานและคลินิกสมัพนัธ์ (ศรคร 521) 

- การฝึกปฏิบตัิที่หน่วยตรวจผู้ ป่วยนอกหอ
ผู้ ป่วยในBrachytherapy Unit และ 
Radiotherapy Planning and Treatment 
Section 

 

- การสอบในรายวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
พืน้ฐานและคลินิกสมัพนัธ์(ศรคร 521) 

- การสงัเกตขณะปฏิบตัิงานจริงที่หน่วยตรวจ
ผู้ ป่วยนอก หอผู้ ป่วยใน Brachytherapy Unit 
และ Radiotherapy Planning and 
Treatment Section เพ่ือน ามาประเมินผล
ตาม EPA เป็นประจ าทกุเดือนในระหวา่งปี
ของการฝึกอบรม และสรุปผลรวมในชว่ง
ปลายปีของการฝึกอบรมทกุปี เพ่ือพิจารณา
เลื่อนชัน้ปี/สง่สอบบอร์ด 

- การสอบรายยาว (long case)  

ของแพทย์ประจ าบ้านชัน้ปีที่ 2 และ 3 

(2) มีความรู้ในการท างานวิจยัและสามารถ
ท าวิจยัที่เก่ียวเน่ืองกบังานที่ท าได้  

- การสอนรายวิชาวิทยาระเบียบวิธีวิจยัส าหรับ
แพทย์ (ศรคร 524) และรายวิชาจริยธรรมการ
วิจยัในคน (ศรคร 526)  

- การจดั lecture และ workshop ส าหรับแพทย์
ประจ าบ้านเก่ียวกบั critical appraisal, การ
คิดหวัข้อวิจยั, กระบวนการท าวิจยัและการ
น าเสนอผลงานวิจยัโดยสาขาวิชาฯ 

- แพทย์ประจ าบ้านต้องท างานวิจยั 1 เร่ืองตาม
ข้อก าหนดของหลกัสตูร 

- การน าเสนอ proposal งานวิจยัตอ่
คณะอนกุรรมการสอบบอร์ดของสมาคมรังสี
รักษาและมะเร็งวิทยาของแพทย์ประจ าบ้าน
ชัน้ปีที่ 2  

- การสง่ manuscript และน าเสนอผลการวิจยั
ตอ่คณะอนกุรรมการสอบบอร์ดของสมาคม
รังสีรักษาและมะเร็งวิทยาของแพทย์ประจ า
บ้านชัน้ปีที่ 3 

- การเข้าร่วม Journal Club 

- การสอบและประเมินผลรายวิชาวทิยาระเบียบ
วิธีวิจยัส าหรับแพทย์ (ศรคร 524) และรายวิชา
จริยธรรมการวิจยัในคน (ศรคร 526)  

- การเข้าร่วม lecture และ workshop 
- การสอบงานวิจยั คณะอนกุรรมการสอบบอร์ด

ของสมาคมรังสีรักษาและมะเร็งวิทยาก าหนด
เกณฑ์ผ่านคือ 60% (กรณีไมผ่่าน จะสามารถ
แก้ไขได้ในปีถดัไป) 

- การประเมินน าเสนอ การร่วมอภิปรายและ
การเขียน reflection ในกิจกรรม Journal 
club  

(3)สามารถน าความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรม
ไปพฒันาตอ่ยอดในด้านองค์ความรู้ใหม่ 
ความก้าวหน้าทางวิชาการ และเทคโนโลยี
ทางรังสีรักษา โดยมีการทบทวนและพฒันา
ความรู้อยา่งตอ่เน่ือง 

- การเข้าร่วม Journal Club และ topic 
presentation  

- การบรรยายรวม Refresher course ของ
สมาคมรังสีรักษาและมะเร็งวิทยาแหง่ประเทศ
ไทย 

- การเข้าร่วมประชมุวิชาการทางรังสีรักษาและ

- การประเมินน าเสนอ การร่วมอภิปรายและ
การเขียน reflection ในกิจกรรม Journal 
club และ topicpresentation 

- การบนัทกึการเข้าร่วมประชมุวิชาการทางรังสี
รักษาและมะเร็งวิทยาใน portfolio 

- การสงัเกตขณะปฏิบตัิงานจริงที่หน่วยตรวจ
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หวัข้อกำรเรียนรู้ วิธีกำรฝึกอบรม แนวทำงกำรประเมินผล 

มะเร็งวิทยา 
- การศกึษาความรู้ใหมด้่วยตนเอง จากการ

ค้นคว้าผ่านสื่อตา่งๆ 

ผู้ ป่วยนอก หอผู้ ป่วยใน Brachytherapy Unit 
และ Radiotherapy Planning and 
Treatment Section เพ่ือน ามาประเมินผล
ตาม EPA และสรุปผลรวมในชว่งปลายปีของ
การฝึกอบรมทกุปี เพ่ือพิจารณาเลื่อนชัน้ปี/สง่
สอบบอร์ด 

 

4. ทักษะปฏิสัมพนัธ์ และกำรสื่อสำร (Interpersonal and Communication Skills) 

หวัข้อกำรเรียนรู้ วิธีกำรฝึกอบรม แนวทำงกำรประเมินผล 

(1) มีทกัษะในการสื่อสารเพ่ือให้ข้อมลูกบั
ผู้ ป่วย ญาต ิ และบคุลากรที่เก่ียวข้อง โดย
ตระหนกัถึงข้อก าหนดทางเพศ วฒันธรรม
และ ศาสนา  

- การจดัโครงการเพิ่มพนูทกัษะด้านจริยธรรม
ทางการแพทย์ (Medical Ethics) 

- การจดัอบรมเชิงปฏิบตัิการเร่ืองการสื่อสารให้
ข้อมลูแก่ญาตแิละผู้ ป่วย 

- การฝึกปฏิบตัิที่หน่วยตรวจผู้ ป่วยนอกหอ
ผู้ ป่วยในและBrachytherapy Unit 

- การเข้าร่วมโครงการและการอบรมเชิง
ปฏิบตัิการ 

- การสงัเกตขณะปฏิบตัิงานจริงที่หน่วยตรวจ
ผู้ ป่วยนอก หอผู้ ป่วยใน และ Brachytherapy 
Unit เพ่ือน ามาประเมินผลตาม EPA เป็น
ประจ าทกุเดือนในระหวา่งปีของการฝึกอบรม 
และสรุปผลรวมในชว่งปลายปีของการ
ฝึกอบรมทกุปี เพ่ือพิจารณาเลื่อนชัน้ปี/สง่สอบ
บอร์ด 

- การสอบรายยาว (long case) 

ของแพทย์ประจ าบ้านชัน้ปีที่ 2 และ 3  

(2)น าเสนอข้อมลูผู้ ป่วยและอภิปรายปัญหา
อยา่งมีประสิทธิภาพ 

- การเข้าร่วม Grand round, IMRT 
conference และ Peer Review  

- การเข้าร่วมกิจกรรม multidisciplinary tumor 
conference และ tumor clinic  

- การฝึกปฏิบตัิที่หน่วยตรวจผู้ ป่วยนอกหอ
ผู้ ป่วยใน Brachytherapy Unit และ 
Radiotherapy Planning and Treatment 
Section 

- การสงัเกตขณะปฏิบตัิงานจริงที่หน่วยตรวจ
ผู้ ป่วยนอก หอผู้ ป่วยใน Brachytherapy Unit 
และ Radiotherapy Planning and 
Treatment Section และการประเมินการ
น าเสนอหรือร่วมอภิปรายในกิจกรรมทาง
วิชาการ เพ่ือน ามาประเมินผลตาม EPA เป็น
ประจ าทกุเดือนในระหวา่งปีของการฝึกอบรม 
และสรุปผลรวมในชว่งปลายปีของการ
ฝึกอบรมทกุปี เพ่ือพิจารณาเลื่อนชัน้ปี/สง่สอบ
บอร์ด 

- การสอบรายยาว (long case)  

ของแพทย์ประจ าบ้านชัน้ปีที่ 2 และ 3 

(3)สามารถสื่อสาร และร่วมงานกบัทีมงาน
รังสีรักษา ได้แก่ พยาบาล นกัฟิสิกส์รังสี 

- การบรรยายในรายวิชา 

การบรูณาการทัว่ไปโดยรังสีวทิยาสมาคมแหง่

- การเข้าร่วมการบรรยายและโครงการ 
- การสงัเกตขณะปฏิบตัิงานจริงที่หน่วยตรวจ
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หวัข้อกำรเรียนรู้ วิธีกำรฝึกอบรม แนวทำงกำรประเมินผล 

นกัรังสีเทคนิคได้  มีความเป็นผู้น า  มีความ
เข้าใจเพื่อนร่วมงาน  สร้างความยอมรับจาก
ทีมได้ 

ประเทศไทยส าหรับแพทย์ประจ าบ้านชัน้ปีที่ 1 

- การจดัโครงการเพิ่มพนูทกัษะด้านจริยธรรม
ทางการแพทย์ (Medical Ethics) 

- การฝึกปฏิบตัิที่หน่วยตรวจผู้ ป่วยนอกหอ
ผู้ ป่วยใน Brachytherapy Unit และ 
Radiotherapy Planning and Treatment 
Section 

ผู้ ป่วยนอก หอผู้ ป่วยใน Brachytherapy Unit 
และ Radiotherapy Planning and 
Treatment Section เพ่ือน ามาประเมินผลเป็น
ประจ าทกุเดือน 

- แบบประเมินการปฏิบตัิงานแบบ 360 องศา 

(4)สามารถสื่อสาร ปฏิสมัพนัธ์ และท างาน
ร่วมกบัสสาขาวิชาชีพที่ร่วมในการดแูลผู้ ป่วย
มะเร็ง เข้าใจบทบาทของตนเอง และมีทกัษะ
ในการน าเสนอบทบาทที่เหมาะสม 

- การบรรยายในรายวิชา 

การบรูณาการทัว่ไปโดยรังสีวทิยาสมาคมแหง่

ประเทศไทยส าหรับแพทย์ประจ าบ้านชัน้ปีที่ 1 

- การจดัโครงการเพิ่มพนูทกัษะด้านจริยธรรม
ทางการแพทย์ (Medical Ethics) 

- การเข้าร่วมกิจกรรม multidisciplinary tumor 
conference และ tumor clinic  

- การฝึกปฏิบตัิที่หน่วยตรวจผู้ ป่วยนอกหอ
ผู้ ป่วยใน Brachytherapy Unit และ 
Radiotherapy Planning and Treatment 
Section 

- การเข้าร่วมการบรรยายและโครงการ 
- การสงัเกตขณะปฏิบตัิงานจริงที่หน่วยตรวจ

ผู้ ป่วยนอก หอผู้ ป่วยใน Brachytherapy Unit 
และ Radiotherapy Planning and 
Treatment Section เพ่ือน ามาประเมินผลเป็น
ประจ าทกุเดือน 

- แบบประเมินการปฏิบตัิงานแบบ 360 องศา 
- การสอบรายยาว (long case)  

ของแพทย์ประจ าบ้านชัน้ปีที่ 2 และ 3 

 

5. ควำมเป็นมืออำชีพ (Professionalism) 

หวัข้อกำรเรียนรู้ วิธีกำรฝึกอบรม แนวทำงกำรประเมินผล 

(1) มีคณุธรรมจริยธรรมและเจตคติอนัดีตอ่
ผู้ ป่วย ญาติ ผูู้ร่วมงาน และเพ่ือนร่วม
วิชาชีพ   

- การจดัโครงการเพิ่มพนูทกัษะด้านจริยธรรม
ทางการแพทย์ (Medical Ethics) 

- การบรรยายในรายวิชา 

การบรูณาการทัว่ไปโดยรังสีวทิยาสมาคมแหง่

ประเทศไทยส าหรับแพทย์ประจ าบ้านชัน้ปีที่ 1 

 

- การเข้าร่วมโครงการและการบรรยาย 
- การสงัเกตขณะปฏิบตัิงานจริงที่หน่วยตรวจ

ผู้ ป่วยนอก หอผู้ ป่วยใน Brachytherapy Unit 
และ Radiotherapy Planning and 
Treatment Section เพ่ือน ามาประเมินผล
ตาม EPA เป็นประจ าทกุเดือนในระหวา่งปี
ของการฝึกอบรม และสรุปผลรวมในชว่ง
ปลายปีของการฝึกอบรมทกุปี เพ่ือพิจารณา
เลื่อนชัน้ปี/สง่สอบบอร์ด 

- แบบประเมินการปฏิบตัิงานแบบ 360 องศา 
- การสอบรายยาว (long case)  

ของแพทย์ประจ าบ้านชัน้ปีที่ 2 และ 3 

(2)มีความสนใจใฝ่รู้และสามารถพฒันาไปสู่ - การศกึษาความรู้ใหมด้่วยตนเอง จากการ - การประเมินการน าเสนอหรือร่วมอภิปรายใน
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หวัข้อกำรเรียนรู้ วิธีกำรฝึกอบรม แนวทำงกำรประเมินผล 

ความเป็นผู้ เรียนรู้ตอ่เน่ืองตลอดชีวิต 
(Continuous Professional Development) 

ค้นคว้าผ่านสื่อตา่งๆเพ่ือน าเสนอ journalclub 
และ topic presentation ตามที่ได้รับ
มอบหมาย 

- แพทย์ประจ าบ้านต้องท างานวิจยั 1 เร่ืองตาม
ข้อก าหนดของหลกัสตูร 

กิจกรรมทางวิชาการ เพ่ือน ามาประเมินผล
ตาม EPA เป็นประจ าทกุเดือนในระหวา่งปี
ของการฝึกอบรม และสรุปผลรวมในชว่ง
ปลายปีของการฝึกอบรมทกุปี เพ่ือพิจารณา
เลื่อนชัน้ปี/สง่สอบบอร์ด 

- การติดตามการด าเนินงานวิจยัโดยอาจารย์ที่
ปรึกษาและการบนัทกึรายงานความคบืหน้า
ในการฝึกอบรมใน portfolio 

(3) มีความรับผิดชอบตอ่งานที่ได้รับ
มอบหมาย 

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

- การฝึกปฏิบตัิที่หน่วยตรวจผู้ ป่วยนอกหอ
ผู้ ป่วยในBrachytherapy Unit และ 
Radiotherapy Planning and Treatment 
Section 

- การประเมินการน าเสนอในกิจกรรมทาง
วิชาการ  

- การสงัเกตขณะปฏิบตัิงานจริงที่หน่วยตรวจ
ผู้ ป่วยนอก หอผู้ ป่วยใน Brachytherapy Unit 
และ Radiotherapy Planning and 
Treatment Section เพ่ือน ามาประเมินผล
ตาม EPA เป็นประจ าทกุเดือนในระหวา่งปี
ของการฝึกอบรม และสรุปผลรวมในชว่ง
ปลายปีของการฝึกอบรมทกุปี เพ่ือพิจารณา
เลื่อนชัน้ปี/สง่สอบบอร์ด 

- แบบประเมินการปฏิบตัิงานแบบ 360 องศา 

 

6. กำรปฏิบัติงำนให้เข้ำกับระบบ (System-based Practice) 

หวัข้อกำรเรียนรู้ วิธีกำรฝึกอบรม แนวทำงกำรประเมินผล 

(1) มีความรู้เก่ียวกบัระบบสขุภาพของ
ประเทศ 

- การบรรยายในรายวิชาการบรูณาการทัว่ไป 
โดยรังสีวิทยาสมาคมแหง่ประเทศไทย ส าหรับ
แพทย์ประจ าบ้านชัน้ปีที่ 1 และรายวิชาการ
บริหารทางการแพทย์ (ศรคร 523) 

- การอบรมเป็น core lecture รวมของสมาคม
รังสีรักษาและมะเร็งวิทยาแหง่ประเทศไทย 

- การฝึกปฏิบตัิที่หน่วยตรวจผู้ ป่วยนอกหอ
ผู้ ป่วยในBrachytherapy Unit และ 
Radiotherapy Planning and Treatment 
Section 

- การเข้าร่วมอบรมตามหลกัสตูรก าหนดและ
ผ่านการประเมินวดัผล 

- การสงัเกตขณะปฏิบตัิงานจริงที่หน่วยตรวจ
ผู้ ป่วยนอก หอผู้ ป่วยใน Brachytherapy Unit 
และ Radiotherapy Planning and 
Treatment Section เพ่ือน ามาประเมินผล
ตาม EPA เป็นประจ าทกุเดือนในระหวา่งปี
ของการฝึกอบรม และสรุปผลรวมในชว่ง
ปลายปีของการฝึกอบรมทกุปี เพ่ือพิจารณา
เลื่อนชัน้ปี/สง่สอบบอร์ด 

- การสอบรายยาว (long case)  

ของแพทย์ประจ าบ้านชัน้ปีที่ 2 และ 3 

(2) มีความรู้เก่ียวกบัระบบพฒันาคณุภาพ - การอบรมเป็น core lecture รวมของสมาคม - การเข้าร่วมอบรมตามหลกัสตูรก าหนด 
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หวัข้อกำรเรียนรู้ วิธีกำรฝึกอบรม แนวทำงกำรประเมินผล 

การดแูลรักษาผู้ ป่วยมะเร็งและการท า
ทะเบียนมะเร็ง 

รังสีรักษาและมะเร็งวิทยาแหง่ประเทศไทย 
- การฝึกปฏิบตัิที่หน่วยตรวจผู้ ป่วยนอกหอ

ผู้ ป่วยในBrachytherapy Unit และ 
Radiotherapy Planning and Treatment 
Section 

- การสงัเกตขณะปฏิบตัิงานจริงที่หน่วยตรวจ
ผู้ ป่วยนอก หอผู้ ป่วยใน Brachytherapy Unit 
และ Radiotherapy Planning and 
Treatment Section เพ่ือน ามาประเมินผล
ตาม EPA เป็นประจ าทกุเดือนในระหวา่งปี
ของการฝึกอบรม และสรุปผลรวมในชว่ง
ปลายปีของการฝึกอบรมทกุปี เพ่ือพิจารณา
เลื่อนชัน้ปี/สง่สอบบอร์ด 

- การสอบรายยาว (long case)  

ของแพทย์ประจ าบ้านชัน้ปีที่ 2 และ 3 

(3) เข้าใจและค านึงถึงการใช้ทรัพยากร
สขุภาพอยา่งเหมาะสม 
(CostConsciousness Medicine)  

- การจดัโครงการเพิ่มพนูทกัษะด้านจริยธรรม
ทางการแพทย์ (Medical Ethics) 

- การอบรมเป็น core lecture รวมของสมาคม
รังสีรักษาและมะเร็งวิทยาแหง่ประเทศไทย
และรายวิชาการบริหารทางการแพทย์ (ศรคร 
523) 

- การเข้าร่วม IMRT 
conference(IMRT/SRS/SRT)  

- การฝึกปฏิบตัิที่หน่วยตรวจผู้ ป่วยนอกหอ
ผู้ ป่วยในBrachytherapy Unit และ 
Radiotherapy Planning and Treatment 
Section 

- การเข้าร่วมอบรมตามหลกัสตูรก าหนด 
- การน าเสนอและร่วมอภิปรายใน IMRT 

conference 
- การสงัเกตขณะปฏิบตัิงานจริงที่หน่วยตรวจ

ผู้ ป่วยนอก หอผู้ ป่วยใน Brachytherapy Unit 
และ Radiotherapy Planning and 
Treatment Section เพ่ือน ามาประเมินผล
ตาม EPA เป็นประจ าทกุเดือนในระหวา่งปี
ของการฝึกอบรม และสรุปผลรวมในชว่ง
ปลายปีของการฝึกอบรมทกุปี เพ่ือพิจารณา
เลื่อนชัน้ปี/สง่สอบบอร์ด 

- การสอบรายยาว (long case)  

ของแพทย์ประจ าบ้านชัน้ปีที่ 2 และ 3 

(4)  รักษาผู้ ป่วยให้เข้ากบับริบทของการ

บริการสาธารณสขุได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ 

- การอบรมเป็น core lecture รวมของสมาคม
รังสีรักษาและมะเร็งวิทยาแหง่ประเทศไทย
และรายวิชาการบริหารทางการแพทย์ (ศรคร 
523) 

- การฝึกปฏิบตัิที่หน่วยตรวจผู้ ป่วยนอกหอ
ผู้ ป่วยในBrachytherapy Unit และ 
Radiotherapy Planning and Treatment 
Section 

- การเข้าร่วมอบรมตามหลกัสตูรก าหนด 
- การสงัเกตขณะปฏิบตัิงานจริงที่หน่วยตรวจ

ผู้ ป่วยนอก หอผู้ ป่วยใน Brachytherapy Unit 
และ Radiotherapy Planning and 
Treatment Section เพ่ือน ามาประเมินผล
ตาม EPA เป็นประจ าทกุเดือนในระหวา่งปี
ของการฝึกอบรม และสรุปผลรวมในชว่ง
ปลายปีของการฝึกอบรมทกุปี เพ่ือพิจารณา
เลื่อนชัน้ปี/สง่สอบบอร์ด 

- การสอบรายยาว (long case)  

ของแพทย์ประจ าบ้านชัน้ปีที่ 2 และ 3 

 
 



 

101 | P a g e  
 

 
 
เอกสำรแนบ 14 
หลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมินผลกำรฝึกอบรมเพื่อพจิำรณำเลื่อนชัน้ปี/ส่งสอบบอร์ด 

1. ตารางสรุปการประเมินผลตามระยะเวลาการฝึกอบรม 
2. ตารางสรุปการประเมินผลและผลลพัธ์การฝึกอบรม 
3. การประเมินผลการฝึกอบรมและเกณฑ์ผา่น 
4. แบบประเมินการสอบรายยาว (long case) 
5. แบบประเมินการสอบรายยาว brachytherapy 
6. แบบบนัทกึประสบการณ์การเรียนรู้ (log book) 
7. แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio) 
8. แบบประเมินการน าเสนอ Journal club / Topic presentation 
9. แบบประเมิน 360 องศา (อาจารย์ผู้ควบคมุการปฏิบตังิาน) 
10. แบบประเมิน 360 องศา (สหสาขาวิชาชีพและผู้ ร่วมงาน) 
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เอกสำรแนบ 15 
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กำรประเมินผลภำยในสถำบนั 

 

1. การสอบ MCQ/MEQ/oral exam ในรายวิชาความรู้พืน้ฐานทางรังสีรักษาและมะเร็งวิทยา (ศรรส 521), ความรู้

ทางคลนิิกพืน้ฐานด้านรังสรัีกษา (ศรรส 522), ทกัษะทางคลนิิกเฉพาะทางรังสรัีกษาและมะเร็งวิทยา (ศรรส 523) 

ของแพทย์ประจ าบ้านชัน้ปีที่ 1 ก าหนดเกณฑ์ผา่นคือได้เกรด B ขึน้ไป กรณีที่สอบไมผ่า่นต้องมีการสอบซอ่มแบบ 

open book หรือท ารายงานเพิ่มเติม 

2. การสอบ formative และ summativeMCQ/MEQ ของแพทย์ประจ าบ้านชัน้ปีที่ 2 และ 3 ก าหนดเกณฑ์ผ่านที่ 

50% และ 60% ตามล าดบั กรณีที่สอบไมผ่า่นจะต้องมีการสอบซอ่มด้วยข้อสอบเดิมภายใน 2 สปัดาห์ กรณีที่ยงั

สอบซอ่มไมผ่า่น จะต้องสอบซอ่มใหมจ่นกวา่จะผา่นตามเกณฑ์ที่ก าหนดและถ้าสอบไม่ผ่าน 3 ครัง้ติดต่อกนั จะ

ไมไ่ด้รับการพิจารณาเลือ่นชัน้ปี/สง่สอบบอร์ด 

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

a. ก าหนดเกณฑ์ผ่านโดยรวมที่ 60% โดยจะต้องผ่านเกณฑ์ที่ 60% ไม่ต ่ากว่า 50% ของหวัข้อที่ท าการ

ประเมินทัง้หมดด้วย กรณีที่สอบไมผ่า่นจะต้องมีการสอบซ่อม โดยอาจารย์ที่ควบคมุการปฏิบตัิงานใน

เดือนถดัไป กรณีที่ยงัสอบซอ่มไมผ่า่น จะต้องสอบซ่อมใหม่จนกว่าจะผ่านตามเกณฑ์ที่ก าหนดและถ้า

สอบไมผ่า่น 3 ครัง้ติดตอ่กนั จะไมไ่ด้รับการพิจารณาเลือ่นชัน้ปี/สง่สอบบอร์ด  

b. ก าหนดเกณฑ์ผา่นในแตล่ะหวัข้อที่ 60% กรณีที่สอบไมผ่า่นหวัข้อใด ให้สอบซอ่มกบัอาจารย์ทา่นเดิมที่

ควบคุมการสอบรายยาว ภายในเวลา 2 สปัดาห์ โดยรูปแบบการสอบซ่อมเป็นไปตามที่อาจารย์

เห็นสมควร และหลงัการสอบซอ่ม ให้อาจารย์เป็นผู้ประเมิน Final assessment อีกครัง้ 

4. การสอบ long case brachytherapy ปลายปีที่ 2 และกลางปีที่ 3 ของการฝึกอบรม  

a. ก าหนดเกณฑ์ผ่านโดยรวมที่ 60% โดยจะต้องผ่านเกณฑ์ที่ 60% ไม่ต ่ากว่า 50% ของหวัข้อที่ท าการ

ประเมินทัง้หมดด้วย กรณีที่สอบไมผ่า่นจะต้องมีการสอบซ่อม โดยอาจารย์ที่ควบคมุการปฏิบตัิงานใน

เดือนถดัไป กรณีที่ยงัสอบซอ่มไมผ่า่น จะต้องสอบซ่อมใหม่จนกว่าจะผ่านตามเกณฑ์ที่ก าหนดและถ้า

สอบไมผ่า่น 3 ครัง้ติดตอ่กนั จะไมไ่ด้รับการพิจารณาเลือ่นชัน้ปี/สง่สอบบอร์ด  

b. ก าหนดเกณฑ์ผา่นในแตล่ะหวัข้อที่ 60% กรณีที่สอบไมผ่า่นหวัข้อใด ให้สอบซอ่มกบัอาจารย์ทา่นเดิมที่

ควบคุมการสอบรายยาว ภายในเวลา 2 สปัดาห์ โดยรูปแบบการสอบซ่อมเป็นไปตามที่อาจารย์

เห็นสมควร และหลงัการสอบซอ่ม ให้อาจารย์เป็นผู้ประเมิน Final assessment อีกครัง้ 

5. การประเมิน EPA ใน log book เป็นประจ าทกุเดือนระหวา่งปีของการฝึกอบรม และจะมีการสรุปผลใน portfolio 

เป็นระยะทกุ 3-4 เดือน (ส าหรับแพทย์ประจ าบ้านชัน้ปีที่ 2 และ 3)รวมทัง้จะมีการสรุปผลรวมในช่วงปลายปีของ

การฝึกอบรม (ส าหรับแพทย์ประจ าบ้านทกุชัน้ปี) เพื่อพิจารณาการเลื่อนชัน้ปี/สง่สอบบอร์ด โดยในการสรุปผล 

จะมีการรวบรวมผลการประเมินจากทัง้ log book, แบบประเมิน 360 องศาและผลการสอบต่างๆ(เช่น การสอบ 

long case, Medical RadiationPhysics และ Radiobiology) 



 

105 | P a g e  
 

1) กรณีที่การสรุปผลของ EPA ครัง้ที่ 2 ของปีการฝึกอบรม พบวา่แพทย์ประจ าบ้านยงัไม่ผ่านเกณฑ์ EPA 

ข้อใด คณะอนุกรรมการบริหารจัดการทางการศึกษาจะมีการแจ้งให้คณะกรรมการการศึกษาและ

อาจารย์ที่จะควบคมุการปฏิบตัิงานในเดือนถดัไปรับทราบ เพื่อให้ความช่วยเหลือ พฒันาและติดตาม

เป็นพิเศษ 

2) กรณีที่การสรุปผลของ EPA ครัง้ที่ 3 ของปีการฝึกอบรมพบวา่ยงัคงมี EPA ไมผ่า่นตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

จะต้องมีการสอบซ่อม oral exam/long case/OSCE หรือการสอบซ่อมวิธีอื่นๆตามที่คณะกรรมการ

การศึกษาเห็นว่าเหมาะสมกบั EPA นัน้ๆ กรณีที่ยงัสอบซ่อมไม่ผ่าน จะต้องสอบซ่อมใหม่จนกว่าจะ

ผ่านตามเกณฑ์ที่ก าหนดและถ้าสอบไม่ผ่าน 3 ครัง้ติดต่อกัน จะไม่ได้ รับการพิจารณาเลื่อนชัน้ปี/ส่ง

สอบบอร์ด 

3) กรณีที่การสรุปผลของ EPA ครัง้ที่ 3 ของปีการฝึกอบรมพบวา่ยงัคงมี EPA ไมผ่า่นตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

และคณะกรรมการการศกึษาที่เป็นอาจารย์แพทย์และผู้ช่วยอาจารย์คลนิิก ไมต่ ่ากวา่ 80% ของผู้มีสทิธ์ิ

ออกเสยีงทัง้หมดมีความเห็นวา่ไมส่มควรได้รับการพิจารณาเลือ่นชัน้ปี/สง่สอบบอร์ด แพทย์ประจ าบ้าน

จะต้องเข้ารับการฝึกอบรมเพิ่มเติม 

6. การประเมินประสบการณ์การเรียนรู้ใน log book เป็นจ านวนรายของผู้ ป่วยตลอดหลกัสตูร ต้องเป็นไปตาม

เกณฑ์ที่ก าหนด จึงจะพิจารณาสง่สอบบอร์ด  

1) 2D Conventional Radiotherapy อยา่งน้อย 50 ราย/หลกัสตูร  

2) 3D Conformal Radiotherapy อยา่งน้อย 200 ราย/หลกัสตูร 

3) IMRT/VMAT อยา่งน้อย 50 ราย/หลกัสตูร 

4) Image verification อยา่งน้อย 50 ราย/หลกัสตูร  

5) Intracavitary Brachytherapy (2D/3D) อยา่งน้อย 50 ราย/หลกัสตูร 

6) Interstitial Brachyherapy ในมะเร็งนริเวชและโรคอื่น มีสว่นร่วมสงัเกตการณ์หรือท าเอง  

อยา่งน้อย 10 ราย/หลกัสตูร  

7) Interstitial Brachyherapy ในมะเร็งตอ่มลกูหมาก มีสว่นร่วมสงัเกตการณ์  

อยา่งน้อย 1 ราย/หลกัสตูร 

8) TBI/TMI มีสว่นร่วมสงัเกตการณ์ หรือ เรียนรู้จากแผนการรักษาในผู้ ป่วยรายที่ได้รับการรักษาไปแล้ว  

อยา่งน้อย 1 ราย/หลกัสตูร 

9) SRS, SRT, SBRT มีสว่นร่วมในการสงัเกตการณ์หรือวางแผนการรักษา  

อยา่งน้อย 10 ราย/หลกัสตูร 

10) IORT/TSEI/TLI มีสว่นร่วมในการสงัเกตการณ์ อยา่งน้อย 2 ราย/หลกัสตูร 

11) Counselling/Truth telling อยา่งน้อย 2 ราย/หลกัสตูร 

7. การประเมิน portfolio เพื่อประเมินการเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการ/การประชมุวิชาการ รวมทัง้ความสามารถใน

การน าเสนอและวิเคราะห์วิพากษ์ โดยตลอดปีที่ 2 และ 3 ของการฝึกอบรม แพทย์ประจ าบ้านต้องมีการน าเสนอ

ใน journalclub อย่างน้อยปีละ 2 ครัง้ และ topic presentation อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ ซึ่งทกุครัง้ที่น าเสนอจะ
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ได้รับการประเมินโดยอาจารย์ที่ควบคมุการน าเสนอและ/หรือมีความเช่ียวชาญในเนือ้หาที่น าเสนอ นอกจากนี ้

แพทย์ประจ าบ้านต้องมีการเขียนสรุป reflection สิ่งที่ ไ ด้ เ รียนรู้จากกิจกรรม journalclub และ topic 

presentation รวมทัง้การน าไปประยกุต์ใช้อย่างน้อยกิจกรรมละ 1 ครัง้/ปีแพทย์ประจ าบ้านที่ไม่มีผลงานและ/

หรือไมไ่ด้รับการประเมินครบตามที่ก าหนด จะไมไ่ด้รับการพิจารณาเลือ่นชัน้ปี/สง่สอบบอร์ด 

8. การสงัเกตขณะปฏิบตัิงานจริงของแพทย์ประจ าบ้านที่หน่วยตรวจผู้ ป่วยนอก หน่วยสอดใสแ่ร่ หอผู้ ป่วย ห้อง

จ าลองการรักษา (conventional simulator/ CT simulator/ MRI simulator) และห้องวางแผนการรักษา 

(contouring and treatment planning) เพื่อน ามาประเมินแบบ 360 องศา โดยอาจารย์และผู้ ร่วมงานสหสาขา

วิชาชีพ (พยาบาล, นกัรังสเีทคนิค, นกัฟิสกิส์การแพทย์และ chief ward) เป็นประจ าทกุเดือนโดยก่อนจะเปลี่ยน 

rotation ทกุครัง้ แพทย์ประจ าบ้านจะต้องให้อาจารย์ที่ควบคมุการปฏิบตัิงานเซ็นต์แบบประเมิน และรับทราบผล

การประเมินรวมทัง้ feedback จากอาจารย์ ถ้ามีข้อร้องเรียนเก่ียวกับการปฏิบตัิงานของแพทย์ประจ าบ้าน 

คณะอนกุรรมการบริหารจดัการทางการศกึษาจะแจ้งให้ทราบเป็นรายบคุคล เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงจากแพทย์

ประจ าบ้านและผู้ที่เก่ียวข้องทุกฝ่าย ก่อนจะแจ้งให้คณะกรรมการการศึกษารับทราบ ร่วมวินิจฉยั และอาจจะ

พิจารณาบทลงโทษและ/หรือเสนอแนะแนวทางแก้ไขตามความเหมาะสมตอ่ไป  

9. งานวิจยั 

1. แพทย์ประจ าบ้านชัน้ปีที่ 1  จะต้องมีอาจารย์ที่ปรึกษาผู้ควบคมุงานวิจยัอย่างน้อย 1 คน ภายในเดือนที่ 

6 ของการฝึกอบรม และจะต้องก าหนดหวัข้องานวิจยัร่วมกบัอาจารย์ที่ปรึกษาให้เสร็จสิน้ภายในเดือนที่ 

12 ของการฝึกอบรม  

2. แพทย์ประจ าบ้านชัน้ปีที่ 2 จะต้องน าเสนอหวัข้องานวิจยั ระเบียบวิธีวิจยั  สถิติที่ใช้ในงานวิจยั  ตาราง

การเก็บข้อมลู  ก าหนดระยะเวลาในการท างานวิจยั และประโยชน์ที่จะได้รับจากการวิจยั ต่อที่ประชุม

คณาจารย์สาขาวชิาฯภายในเดือนที่ 15 ของการฝึกอบรมน าเสนอตอ่อนกุรรมการสอบบอร์ดของสมาคม

รังสีรักษาและมะเร็งวิทยาแห่งประเทศไทย ประมาณเดือนที่ 15-16 ของการฝึกอบรมและต้องน าเสนอ

ร่างงานวิจยัตอ่คณะกรรมการจริยธรรมการวิจยัในคนให้เสร็จสิน้ภายในเดือนท่ี 18 ของการฝึกอบรม 

3. แพทย์ประจ าบ้านจะต้องเร่ิมด าเนินงานวิจยัภายหลงัได้รับการรับรองโดยคณะกรรมการจริยธรรมการ

วิจยัในคนแล้ว 

4. แพทย์ประจ าบ้านชัน้ปีที่  3 จะต้องน าเสนอผลงานวิจัยต่อที่ประชุมคณาจารย์สาขาวิชาฯเป็นระยะ 

ในช่วงระหวา่งเดือนที่ 29-33 ของการฝึกอบรม เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะและด าเนินการปรับปรุงแก้ไข และ

ต้องส่งเอกสารผลงานวิจัยให้แก่อนุกรรมการสอบบอร์ดของสมาคมรังสีรักษาและมะเร็งวิทยาแห่ง

ประเทศไทย ประมาณเดือนที่ 32 ของการฝึกอบรม รวมทัง้น าเสนอผลงานวิจัยต่ออนุกรรมการสอบ

บอร์ดของสมาคมรังสรัีกษาและมะเร็งวิทยาแหง่ประเทศไทย ประมาณเดือนท่ี 32 ของการฝึกอบรม โดย

มีการก าหนดเกณฑ์ผา่นท่ี 60% และเป็นสว่นหนึง่ในการสอบเพื่อวฒุิบตัรรังสรัีกษา  
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กำรสอบเพื่อวุฒบิัตร 

1. การสอบ MCQ รายวิชา Medical RadiationPhysics และ Radiobiology ของแพทย์ประจ าบ้านปีที่ 1 เกณฑ์

ผ่านคือเข้าร่วมฟังบรรยายไม่ต ่ากว่า 80% ของเวลาเรียนทัง้หมด และสอบผ่านตามเกณฑ์ที่สมาคม

นกัฟิสกิส์การแพทย์ไทย/ราชวิทยาลยัรังสแีหง่ประเทศไทยก าหนดไว้ กรณีที่สอบไม่ผ่าน จะจดัให้มีการสอบซ่อม

ภายใน 1 เดือนหลงัประกาศผล หากสอบซอ่มไมผ่า่นต้องรอสอบอีกครัง้ในปีถดัไป 

2. การสอบประเมินความรู้พืน้ฐานทางรังสีรักษาและมะเร็งวิทยา MCQ ของแพทย์ประจ าบ้านชัน้ปีที่ 2 ก าหนด

เกณฑ์ผา่นท่ี 60%  กรณีสอบไมผ่า่นต้องรอสอบใหมใ่นปีตอ่ไป 

3. การสอบรายยาว (long case) กลางปีที่ 3 ของการฝึกอบรมในสถาบนัที่ไม่ใช่สถาบนัฝึกอบรม กรณีสอบไม่ผ่าน

สมาคมฯจะจดัสอบซอ่มภายใน 1 เดือนหลงัประกาศผล โดยจะจดัสอบในสถาบนัอื่นที่ไมใ่ช่สถาบนัท่ีท าการสอบ

ครัง้แรก กรณีที่ยงัสอบไมผ่า่นครัง้ที่ 2 แพทย์ประจ าบ้านต้องรอสอบใหมใ่นปีตอ่ไป 

4. การสอบงานวิจยั ปลายปีที่ 3 ของการฝึกอบรมจะต้องน าเสนอผลงานวิจยัตอ่อนกุรรมการสอบบอร์ดของสมาคม

รังสีรักษาและมะเร็งวิทยาแห่งประเทศไทย   โดยมีการก าหนดเกณฑ์ผ่านที่ 60% และเป็นสว่นหนึ่งในการสอบ

เพื่อวฒุิบตัรรังสรัีกษา  

5. การสอบเพื่อวฒุิบตัรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา 

ทัง้ภาคทฤษฎี (MCQ/MEQ) ภาคปฏิบตัิ OSCE contouring และ oral exam คะแนนต้องผา่นเกณฑ์ 60% กรณี

สอบไมผ่า่นต้องรอสอบใหมใ่นปีตอ่ไป 
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เอกสำรแนบ 16 
รำยละเอียดกำรเรียนรู้และกำรปฏิบัติงำนในสำขำวิชำรังสวีนิิจฉัย 
 
Neuroimaging 
 
สถำนที่    ห้องอา่นฟิล์ม อาคารเฉลมิพระเกียรติชัน้ 1 และ ตกึ 72 ปี ชัน้ 2  
ระยะเวลำในกำรฝึกอบรม  4 สปัดาห์ 
ผลลัพธ์  

- สามารถแปลผลการตรวจเอกซเรย์คอมพวิเตอร์สมองและให้การวนิิจฉยัโรคที่มีความส าคญัและพบบอ่ยได้อยา่ง
ถกูต้องด้วยตนเอง 

- สามารถแปลผลการตรวจคลืน่แมเ่หลก็ไฟฟ้าสมองและให้การวินจิฉยัโรคที่มีความส าคญัและพบบอ่ยได้อยา่ง
ถกูต้องภายใต้ค าแนะน าของอาจารย์ 

วิธีกำรฝึกอบรม   
- เร่ิมปฏิบตัิงานเวลา 8.00 น. ในวนัท่ีมีเรียนหรือกิจกรรมทางวชิาการของสาขาฯ ให้เร่ิมปฏิบตัิงานเวลา 9.00 น. 
- แพทย์ประจ าบ้านเวชศาสตร์นิวเคลยีร์จะขึน้ปฏิบตัิงานดแูลรับผิดชอบผู้ ป่วยที่ตรวจเอกซเรย์คอมพวิเตอร์สมอง

เป็นเวลา 2 สปัดาห์และผู้ ป่วยที่ตรวจคลืน่แมเ่หลก็ไฟฟ้าสมองเป็นเวลา 2 สปัดาห์  
- แพทย์ประจ าบ้านเวชศาสตร์นิวเคลยีร์จะรับผิดชอบผู้ ป่วย โดยแบง่เคสกบัแพทย์ประจ าบ้านรังสวีิทยาที่

ปฏิบตัิงานอยูใ่น rotation เดียวกนั 
- รีวิวผลการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สมองและคลืน่แมเ่หลก็ไฟฟ้าสมองร่วมกบัอาจารย์ประจ าวนั 
- เข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการของหนว่ยและท่ีหนว่ยจดัขึน้ร่วมกบัแผนกหรือภาควิชาอื่นๆ 

วิธีกำรประเมินผล 
- การประเมินด้านทฤษฎีในการสอบปลายปี 

 
Abdominal imaging 
 
สถำนที่    ห้องอา่นฟิล์มศนูย์ภาพรังสวีินจิฉยั ตกึผู้ ป่วยนอก ชัน้พืน้ดิน 
ระยะเวลำในกำรฝึกอบรม  4 สปัดาห์ 
ผลลัพธ์  

- สามารถแปลผลการตรวจเอกซเรย์คอมพวิเตอร์ช่องท้องและให้การวินิจฉยัโรคที่มีความส าคญัและพบบอ่ยได้
อยา่งถกูต้องด้วยตนเอง 

- สามารถแปลผลการตรวจคลืน่แมเ่หลก็ไฟฟ้าช่องท้องและให้การวินิจฉยัโรคที่มคีวามส าคญัและพบบอ่ยได้อยา่ง
ถกูต้องภายใต้ค าแนะน าของอาจารย์ 

วิธีกำรฝึกอบรม   
- เร่ิมปฏิบตัิงานเวลา 8.00 น. ในวนัท่ีมีเรียนหรือกิจกรรมทางวชิาการของสาขาฯ ให้เร่ิมปฏิบตัิงานเวลา 9.00 น. 
- แพทย์ประจ าบ้านเวชศาสตร์นิวเคลยีร์จะขึน้ปฏิบตัิงานดแูลรับผิดชอบผู้ ป่วยที่ตรวจเอกซเรย์คอมพวิเตอร์ช่อง

ท้องเป็นเวลา 6 สปัดาห์และผู้ ป่วยที่ตรวจคลืน่แมเ่หลก็ไฟฟ้าช่องท้องเป็นเวลา 2 สปัดาห์ 
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- แพทย์ประจ าบ้านเวชศาสตร์นิวเคลยีร์จะรับผิดชอบผู้ ป่วย โดยแบง่เคสกบัแพทย์ประจ าบ้านรังสวีิทยาที่
ปฏิบตัิงานอยูใ่น rotation เดียวกนั 

- รีวิวผลการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์และคลืน่แมเ่หลก็ไฟฟ้าช่องท้องร่วมกบัอาจารย์ประจ าวนั 

- เข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการของหนว่ยและท่ีหนว่ยจดัขึน้ร่วมกบัแผนกหรือภาควิชาอื่นๆ 
วิธีกำรประเมินผล 

- การประเมินด้านทฤษฎีในการสอบปลายปี 

 
Thoracic imaging 
 
สถำนที่    ห้องอา่นฟิล์มศนูย์ภาพรังสวีินจิฉยั ตกึผู้ ป่วยนอก ชัน้พืน้ดิน 
ระยะเวลำในกำรฝึกอบรม  4 สปัดาห์ 
ผลลัพธ์  

- สามารถแปลผลการตรวจ plain radiograph ของช่องอกและให้การวินิจฉยัโรคที่มีความส าคญัและพบบอ่ยได้
อยา่งถกูต้องภายใต้ค าแนะน าของอาจารย์ 

- สามารถแปลผลการตรวจเอกซเรย์คอมพวิเตอร์ช่องอกและให้การวินิจฉยัโรคที่มคีวามส าคญัและพบบอ่ยได้
อยา่งถกูต้องภายใต้ค าแนะน าของอาจารย์ 

วิธีกำรฝึกอบรม   
- เร่ิมปฏิบตัิงานเวลา 8.00 น. ในวนัท่ีมีเรียนหรือกิจกรรมทางวชิาการของสาขาฯ ให้เร่ิมปฏิบตัิงานเวลา 9.00 น. 
- แพทย์ประจ าบ้านเวชศาสตร์นิวเคลยีร์ปฏิบตัิงานดแูลรับผิดชอบผู้ ป่วยที่ตรวจ plain radiograph และเอกซเรย์

คอมพิวเตอร์ช่องอกเป็นเวลา 4 สปัดาห์ 
- แพทย์ประจ าบ้านเวชศาสตร์นิวเคลยีร์จะรับผิดชอบผู้ ป่วย โดยแบง่เคสกบัแพทย์ประจ าบ้านรังสวีิทยาที่

ปฏิบตัิงานอยูใ่น rotation เดียวกนั 
- รีวิวผลการตรวจ plain radiograph และเอกซเรย์คอมพวิเตอร์ช่องอกร่วมกบัอาจารย์ประจ าวนั 
- เข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการของหนว่ยและท่ีหนว่ยจดัขึน้ร่วมกบัแผนกหรือภาควิชาอื่นๆ 

วิธีกำรประเมินผล 
- การประเมินด้านทฤษฎีในการสอบปลายปี 

 
Musculoskeletal imaging 
 
สถำนที่    ห้องอา่นฟิล์มศนูย์ภาพรังสวีินจิฉยั ตกึผู้ ป่วยนอก ชัน้พืน้ดิน 
ระยะเวลำในกำรฝึกอบรม  2 สปัดาห์ 
ผลลัพธ์  

- สามารถแปลผลการตรวจ plain radiograph กระดกูและให้การวินจิฉยัโรคที่มีความส าคญัและพบบอ่ยได้อยา่ง
ถกูต้องภายใต้ค าแนะน าของอาจารย์ 

วิธีกำรฝึกอบรม   
- เร่ิมปฏิบตัิงานเวลา 8.00 น. ในวนัท่ีมีเรียนหรือกิจกรรมทางวชิาการของสาขาให้เร่ิมปฏิบตังิานเวลา 9.00 น. 
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- แพทย์ประจ าบ้านเวชศาสตร์นิวเคลยีร์ปฏิบตัิงานดแูลรับผิดชอบผู้ ป่วยที่ตรวจ plain radiograph กระดกูเป็น
เวลา 2 สปัดาห์ 

- แพทย์ประจ าบ้านเวชศาสตร์นิวเคลยีร์จะรับผิดชอบผู้ ป่วย โดยแบง่เคสกบัแพทย์ประจ าบ้านรังสวีิทยาที่
ปฏิบตัิงานอยูใ่น rotation เดียวกนั 

- รีวิวผลการตรวจ plain radiograph กระดกูร่วมกบัอาจารย์ประจ าวนั 

- เข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการของหนว่ยและท่ีหนว่ยจดัขึน้ร่วมกบัแผนกหรือภาควิชาอื่นๆ 
วิธีกำรประเมินผล 

- การประเมินด้านทฤษฎีในการสอบปลายปี 
 
Ultrasound 
 
สถำนที่    ห้องตรวจ ultrasound ศนูย์ภาพรังสวีินิจฉยั ตกึผู้ ป่วยนอก ชัน้พืน้ดิน 
ระยะเวลำในกำรฝึกอบรม  2สปัดาห์ 
ผลลัพธ์  

- สามารถแปลผลการตรวจ ultrasound ของช่องท้อง และให้การวนิิจฉยัโรคที่มีความส าคญัและพบบอ่ยได้อยา่ง
ถกูต้องภายใต้ค าแนะน าของอาจารย์ 

- สามารถแปลผลการตรวจ ultrasound กรณีผู้ ป่วยฉกุเฉินได้อยา่งถกูต้องภายใต้การดแูลของอาจารย์ 
วิธีกำรฝึกอบรม   

- เร่ิมปฏิบตัิงานเวลา 8.00 น. ในวนัท่ีมีเรียนหรือกิจกรรมทางวชิาการของสาขาให้เร่ิมปฏิบตังิานเวลา 9.00 น. 
- แพทย์ประจ าบ้านเวชศาสตร์นิวเคลยีร์ปฏิบตัิงานดแูลรับผิดชอบผู้ ป่วยที่ตรวจ ultrasound เป็นเวลา 4 สปัดาห์ 
- แพทย์ประจ าบ้านเวชศาสตร์นิวเคลยีร์จะรับผิดชอบผู้ ป่วย โดยแบง่เคสกบัแพทย์ประจ าบ้านรังสวีิทยาที่

ปฏิบตัิงานอยูใ่น rotation เดียวกนั 
- รีวิวผลการตรวจ ultrasound ร่วมกบัอาจารย์ประจ าวนั 
- เข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการของหนว่ยและท่ีหนว่ยจดัขึน้ร่วมกบัแผนกหรือภาควิชาอื่นๆ 

วิธีกำรประเมินผล 
- การประเมินด้านทฤษฎีในการสอบปลายปี 

 
Breast imaging                        
 
สถำนที่    ศนูย์ถนัยรักษ์ อาคารสมเด็จพระศรีฯ 100 ปี ชัน้ 7 
ระยะเวลำในกำรฝึกอบรม  2สปัดาห์ 
ผลลัพธ์  

- สามารถแปลผลการ mammography โดยสามารถให้การวินจิฉยัโรคที่มีความส าคญัและพบบอ่ยได้อยา่งถกูต้อง
ภายใต้ค าแนะน าของอาจารย์ 

- สามารถแปลผล ultrasonography of breasts ได้อยา่งถกูต้องภายใต้ค าแนะน าของอาจารย์ 
 
วิธีกำรฝึกอบรม   
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- เร่ิมปฏิบตัิงานเวลา 8.00 น. ในวนัท่ีมีเรียนหรือกิจกรรมทางวชิาการของสาขาให้เร่ิมปฏิบตังิานเวลา 9.00 น. 
- แพทย์ประจ าบ้านรังสรัีกษาและมะเร็งวิทยาปฏิบตัิงานที่หนว่ยตรวจถนัยรักษ์เป็นเวลา 2 สปัดาห์ 
- แพทย์ประจ าบ้านรังสรัีกษาและมะเร็งวิทยารับผิดชอบเคสท่ีได้รับ โดยแบง่เคสกบัแพทย์ประจ าบ้านรังสวีิทยาที่

ปฏิบตัิงานอยูใ่น rotation เดียวกนั 
- รีวิวผลการตรวจMammogram และultrasound ร่วมกบัอาจารย์ประจ าวนั 
- เข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการของหนว่ยและท่ีหนว่ยจดัขึน้ร่วมกบัแผนกหรือภาควิชาอื่นๆ 

วิธีกำรประเมินผล 
- การประเมินด้านทฤษฎีในการสอบปลายปี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตำรำงกิจกรรมของสำขำวิชำรังสีวินิจฉัย 
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วนั/เวลา 8.00 – 9.00 9.00 – 12.00 12.00 – 13.00 13.00 – 16.00 

จนัทร์ Journal Club (weekly) 
ตกึ 72 ปี ชัน้ 1 ห้องประชมุ
พิณพาทย์พิทยาเภท 
 

 IR Topic (2nd week) 
IR interesting case (4th 
week) 

GI conference  
(Med, Surgery, 
Diagnosis)  
ห้องประชมุพิณพาทย์พิทยา
เภท 

องัคาร Lecture/Conference 
ตกึ 72 ปี ชัน้ 1  
ห้องประชมุพิณพาทย์
พิทยาเภท 

Neuroscience 
conference 
ตกึ 72 ปี ชัน้ 1  
ห้องประชมุพิณพาทย์
พิทยาเภท 
Ped-Chest conference 

Research forum 
ห้องประชมุพิณพาทย์
พิทยาเภท 
Neuroclub (weekly) 

Neuro conference  
(Surgery & Diagnosis) 
ตกึสยามินทร์ ชัน้ 12  
(หนว่ย neurosurgery) 

พธุ NM lecture (R1) 
อาคารศนูย์โรคหวัใจฯ ชัน้ 
13 ห้องประชมุร่มไทร สวุร
รณิก 
Radio-patho conference 
(3rd week) 

 Lecture/Conference 
ตกึ 72 ปี ชัน้ 1 
ห้องประชมุพิณพาทย์
พิทยาเภท 

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

พฤหสับ
ดี 

Neurointervention 
radiology conference 
ตกึ 72 ปี ชัน้ 1  
ห้องประชมุพิณพาทย์
พิทยาเภท 
HCC conference (4th 
week) 

 Chest club Seminar* 
อาคารศนูย์โรคหวัใจฯ ชัน้ 
13 หรือ ห้องประชมุพิณ
พาทย์พิทยาเภท (เวลา 
14.30 – 16.00 น.) 

ศกุร์ Interdepartmental 
conference** 
ตกึอษัฎางค์ ชัน้ 4 
ห้องประชมุวีกิจ วีรานวุตัิ 
ENT conference 
Brain tumor conference 

Chest-med conference 
ตกึอษัฎางค์ ชัน้ 2 

Sport conference  
ห้องอา่นฟิล์ม 72 ปี ชัน้ 2 
Neuro tutor 

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

หมายเหต:ุ  
R1 – แพทย์ประจ าบ้านชัน้ปีที่ 1 * กิจกรรมร่วมภาควิชารังสวีิทยา  **กิจกรรมร่วมโรงพยาบาลหรือสหภาควิชา 
***กิจกรรมร่วมสหสถาบนั 
เอกสำรแนบ 17 
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รำยละเอียดกำรจัดกำรเรียนรู้และปฏิบัติงำนในสำขำวิชำเวชศำสตร์นิวเคลียร์ 
1. รำยละเอียดกำรเรียนรู้และกำรปฏิบัติงำนในสำขำวิชำเวชศำสตร์นิวเคลียร์ 

1. Lecture  
- จดัทกุวนัพธุเวลา 8.00 - 9.00 น.  
- เป็นการเรียนการสอนส าหรับแพทย์ประจ าบ้านรังสวีิทยาชัน้ปีที่ 1 เก่ียวกบัความรู้ด้านการตรวจวนิิจฉยัและ

รักษาโรคทางเวชศาสตร์นวิเคลยีร์  
2. Introduction to nuclear medicine  

- จดัขึน้ในวนัท่ี 1 ของแตล่ะเดือน เวลา 13.00 – 14.00 น. 
- เป็นการเรียนการสอนส าหรับแพทย์ประจ าบ้านรังสวีิทยาชัน้ปีที่ 1 ที่ขึน้ปฏิบตัิงานในสาขาวิชาฯ เพือ่ทบทวน

ความรู้ทางเวชศาสตร์นิวเคลยีร์  
3. Hospital radiopharmacy  

- จดัขึน้ในวนัท่ี 1 ของแตล่ะเดือน เวลา 14.00 – 14.30 น. 
- เป็นการเรียนการสอนส าหรับแพทย์ประจ าบ้านรังสวีิทยาชัน้ปีที่ 1 ที่ขึน้ปฏิบตัิงานในสาขาวชิาฯ เก่ียวกบั

การเตรียมและการบริหารสารเภสชัรังส ี 
4. Imaging system in nuclear medicine  

- จดัขึน้ในวนัท่ี 2 หรือ 3 ของการขึน้ปฏิบตัิงานแตล่ะเดือน เวลา 13.30 – 14.30 น. 
- เป็นการเรียนการสอนส าหรับแพทย์ประจ าบ้านชัน้ปีที่ 1 ที่ขึน้ปฏิบตัิงานในสาขาวิชาฯ เก่ียวกบัเคร่ืองมือ

และโปรแกรมที่ใช้ทางเวชศาสตร์นิวเคลยีร์ 
5. Radiation protection  

- จดัขึน้ในวนัองัคารสปัดาห์ที่ 1 ของแตล่ะเดือน เวลา 13.30 – 14.30 น. 
- เป็นการเรียนการสอนส าหรับแพทย์ประจ าบ้านชัน้ปีที่ 1 ที่ขึน้ปฏิบตัิงานในสาขาวชิาฯ เก่ียวกบัการหลกัการ

ป้องกนัอนัตรายทางรังสแีละการบริหารไอโอดีนรังสแีก่ผู้ ป่วยมะเร็งไทรอยด์ที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล
ที่หอผู้ ป่วย 72 ปีชัน้ 9 

6. Introduction to radiopharmaceuticals และ in vitro thyroid function tests  
- จดัในวนัพฤหสับดีที่ 3 ของเดือน เวลา 8.00 – 10.00 น. 
- เป็นการเรียนการสอนส าหรับแพทย์ประจ าบ้านชัน้ปีที่ 1 ที่ขึน้ปฏิบตัิงานในสาขาวชิาฯเก่ียวกบัสารเภสชัรังสี

และการศกึษาดงูานการตรวจ thyroid function test ในห้องปฏิบตัิการ 
- ในหวัข้อทีเ่ก่ียวกบัวิทยานิพนธ์ของตนเอง 1 ครัง้/ปีการศกึษา ภายใต้ค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ์ 
 
 
 
 
 
 
 
2. ตำรำงกิจกรรมของสำขำวชิำเวชศำสตร์นิวเคลียร์ 
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วนั/เวลา 8.00 – 9.00 9.00 – 12.00 12.00 – 
13.00 

13.00 – 16.00 

จนัทร์ Journal club/ topic review/ 
interesting case  
(สปัดาห์ที่ 2-4) 
อาคารศนูย์โรคหวัใจ ชัน้ 13 

ปฏิบตัิงานใน
สาขาฯ 

 ปฏิบตัิงานในสาขาฯ 
1) Introduction to nuclear medicine and 
radiotracer injection 
(วนัท่ี 1 ของเดือน เวลา 13.00-14.00 น.)  
อาคารศนูย์โรคหวัใจ ชัน้ 10 หรือ 13 
2) Hospital radiopharmacy  
(วนัท่ี 1 ของทกุเดือน เวลา 14.00-14.30 น.)  
อาคารศนูย์โรคหวัใจ ชัน้ 11 

องัคาร 1) Imaging conference  
(4th week) 
อาคารศนูย์โรคหวัใจ ชัน้ 10 
2) Journal club/ topic review/ interesting 
case  
(2nd and 4th week) 
อาคารศนูย์โรคหวัใจ ชัน้ 13 
3) Topic review in nuclear medicine (4th 
week)อาคารศนูย์โรคหวัใจ ชัน้ 13 

ปฏิบตัิงานใน
สาขาฯ 

กิจกรรม 
สนุทรียสนทนา 
(สปัดาห์ที่ 3) 

ปฏิบตัิงานในสาขาฯ 
1) Radiation protection  
(องัคารแรกของเดือน เวลา 13.30-14.30 น.) 
อาคารศนูย์โรคหวัใจ ชัน้ 10 หรือ 13 
2) Peer review: Thyroid clinic  
เวลา 13.30-14.30 น. 
อาคารศนูย์โรคหวัใจชัน้ 11 

พธุ NM lecture (R1) 
อาคารศนูย์โรคหวัใจฯ ชัน้ 13 
ห้องประชมุร่มไทร สวุรรณิก 

ปฏิบตัิงานใน
สาขาฯ 

 ปฏิบตัิงานในสาขาฯ 
1) Imaging system in NM 
(วนัท่ี 2 หรือ 3 ของเดือน13.30-14.30 น.) 
อาคารศนูย์โรคหวัใจ ชัน้ 10 หรือ 13 
2) Lecture: Basic sciences (R1)**15.00 - 
17.00 น. 

พฤหสับ
ดี 

In vitro thyroid function test 
(สปัดาห์ที่ 3 เวลา 8.00 - 9.00 น.) 
Introductiontoradiopharmaceuticals 
(3rd week, 9.00 - 10.00 น.) 

ปฏิบตัิงานใน
สาขาฯ 

 ปฏิบตัิงานในสาขาฯ 
Department Seminar14.30 – 16.00 น. 
อาคารศนูย์โรคหวัใจฯ ชัน้ 13 หรือ ห้อง
ประชมุพิณพาทย์พิทยาเภท  

ศกุร์ Interdepartmental conference** 
ตกึอษัฎางค์ ชัน้ 4 
ห้องประชมุวีกิจ วีรานวุตัิ 

ปฏิบตัิงานใน
สาขาฯ 

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

หมายเหตุ:  
R1 – แพทยป์ระจ าบา้นชั้นปีท่ี 1, * กิจกรรมร่วมภาควิชารังสีวิทยา, **กิจกรรมร่วมโรงพยาบาลหรือสหภาควิชา, ***กิจกรรมร่วมสหสถาบนั 

เอกสำรแนบ 18 
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หลักเกณฑ์กำรลำของแพทย์ผู้รับกำรฝึกอบรม 
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เอกสำรแนบ 19 

ทุนสนับสนุนกำรแลกเปลี่ยนแพทย์ประจ ำบ้ำนและทุนสนับสนุนกำรน ำเสนอผลงำนในที่ประชุมระดับ
นำนำชำต ิ
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เอกสำรแนบ 20 
ประกำศคณะฯเร่ืองแนวทำงป้องกนัโรคตดิต่อในแพทย์ผู้รับกำรฝึกอบรมเฉพำะทำงฯ 
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เอกสำรแนบ 21 
แนวทำงปฏิบตัิเม่ือบุคลำกรทำงกำรแพทย์สัมผัสเลอืดหรือสิ่งคัดหลั่งของผู้ป่วยขณะปฏิบัติงำน 
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เอกสำรแนบ 22 
แนวทำงกำรขจัดรังสีเปรอะเป้ือน 
 
1. เมื่อมีกำรเปรอะเป้ือนตัวบุคคล  

ต้องรีบช าระล้างโดยทันที (ก่อนช าระล้างสถานทีห่รือเคร่ืองมือ) 
1.1. เมื่อมกีารเปรอะเปือ้นบนผิวหนงัล้างด้วยน า้สะอาดและสบู ่(ห้ามใช้แอลกอฮอลล์เช็ดถ ูเพราะจะท าให้รูขมุขน

ปิด ไมส่ามารถเช็ดออกได้)  
1.2. ถ้าเปือ้นบนใบหน้าให้ซบัความเปือ้นออกก่อน และใช้น า้สะอาดและสบู ่ช าระล้างโดยใช้มือชว่ยถ ูไมค่วรถแูรง

จนกระทัง่เป็นรอยขีดขว่นหรือถลอก ขณะช าระล้างให้หลบัตา ปิดปากให้สนิท หลงัช าระล้าง ซบัน า้ให้แห้งด้วย
กระดาษหรือผ้าเช็ดหน้า 

1.3. ถ้าเปือ้นเส้นผม ให้ช าระล้างด้วยแชมพสูระผมและน า้ปริมาณมากหลายๆครัง้ แตต้่องระวงัอยา่ให้น า้ช าระล้าง
ตกลงในช่องห ูหรือบนใบหน้า ถ้าเปือ้นมากให้ตดัผมทิง้ 

1.4. ถ้ามีบาดแผลหรือรอยขีดขว่น ให้รีบท าความสะอาดทนัทีด้วยน า้ไหล คดัเลอืดออกจากบาดแผล และดแูล
บาดแผลเบือ้งต้น 

1.5. หากมกีารเปรอะเปือ้นไอโอดีนรังส ี(I-131) เข้าสูร่่างกายทางปาก ให้ท าการล้างท้องเช่นเดียวกบัการเปรอะเปือ้น
สารพิษอื่นๆ และให้ดืม่สารละลาย KI 130 มิลลกิรัม หรือสารละลาย Lugol เพือ่ Block ตอ่มไทรอยด์ทนัที 

 
2. เมื่อมีกำรเปรอะเป้ือนบริเวณปฏิบัติงำน 

2.1. ใช้วสัดทุี่ดดูซบัได้ดี ดดูซบัสารท่ีหกไว้ เพื่อป้องกนัการกระจาย 
2.2. กัน้บริเวณทีเ่ปรอะเปือ้น โดยให้หา่งจากจดุเปรอะเปือ้นอยา่งน้อย 15 เซนติเมตรทกุด้านหรือใช้ปากกาเมจิก

วงรอบบริเวณ 
2.3. ห้ามบคุคลที่ไมเ่ก่ียวข้อง เข้ามาในบริเวณที่เปรอะเปือ้นรังสี 
2.4. ผู้ที่จะท าการขจดัการเปรอะเปือ้นสวมเสือ้คลมุ ถงุมือยาง บางกรณีอาจจ าเป็นต้องใช้ถงุพลาสตกิสวมหุ้ม

รองเท้า (Overshoes) 
2.5. ใช้เคร่ืองวดัรังสแีบบส ารวจ (GM counter) ตรวจสอบบริเวณ โดยเคลือ่นหวัวดัไปเหนือพืน้ผิวที่ต้องการ

ตรวจสอบช้าๆ และระวงัอยา่ให้หวัวดัสมัผสับริเวณเปรอะเปือ้น จดคา่การเปรอะเปือ้นก่อนช าระล้าง (Ao)  
2.6. ถ้าเปรอะที่พืน้ห้อง ให้เร่ิมล้างพืน้ผิวตรงจดุที่ใกล้กบัทางเข้ามากทีส่ดุก่อน โดยสวมถงุมือยาง 2 ชัน้ ใช้คีมคีบ 

กระดาษช าระ ซบัจดุเปรอะเปือ้น และทิง้ลงถงุขยะรังส ี 
2.7. ชบุกระดาษช าระลงในน า้เปลา่หรือน า้ยาช าระล้าง (Decontamination) และซบัลงบนพืน้ ห้ามถวูนไปมาให้

เช็ดจากรอบนอกเข้าหาด้านในโดยไมซ่ า้ที่ 
2.8. ท าซ า้ โดยเปลีย่นกระดาษช าระ 8 - 10 ครัง้ และวดัปริมาณรังส ีณ บริเวณเปรอะเปือ้นรังสอีีกครัง้ เทียบกบั

บริเวณนอกเขตเปรอะเปือ้น โดยคา่ที่วดัได้หลงัช าระล้าง (A) จะต้องวดัได้ใกล้เคียงกบับริเวณแวดล้อมนอกเขต
เปรอะเปือ้น 

2.9. น าคา่ทีว่ดัได้ก่อนช าระล้าง (Ao) และหลงัช าระล้าง (A) มาหาคา่ประสทิธิภาพของการช าระล้าง [(Ao – A)/Ao] x 
100 ต้องได้มากกวา่ร้อยละ 50 

2.10. ห้ามบคุคลใดๆ เข้ามาในบริเวณที่กัน้ไว้เป็นเวลา 24 ชัว่โมง 
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2.11. ระดบัรังสบีนพืน้ผิวใดๆ ต้องไมเ่กิน 0.5 Sv/h เมื่อวดัที่ระยะหา่ง 0.5 เมตร ถ้าระดบัรังสยีงัไมล่ดลง ให้ปิดบริเวณ
เปรอะเปือ้นไว้ก่อน 

 
3. เมื่อมีกำรเปรอะเป้ือนอุปกรณ์เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ เช่น อุปกรณ์ช่วยชวีิตที่เป็นโลหะ 

3.1. ล้างในสารช าระล้างที่มีอณุหภมูสิงู เพื่อช าระความสกปรกและไขมนั และเช็ดซบัด้วยกระดาษ ผ้า หรือฟองน า้ 
3.2. ล้างด้วยน า้ ท าให้แห้ง และตรวจดวูา่ยงัมีการเปรอะเปือ้นตกค้างอยูห่รือไม่ 
3.3. ถ้าความเปรอะเปือ้นยงัคงอยู่ ให้แช่ในน า้ยาช าระนานขึน้อีก หรือใช้อปุกรณ์ช าระล้างทีใ่ช้คลืน่ความถ่ีสงู 

(ultrasonics) ช่วยในการช าระล้างบริเวณซอกมมุที่ท าความสะอาดไมถ่งึ แล้วจงึล้างด้วยน า้สะอาด ท าให้แห้ง 
และตรวจสอบปริมาณรังสอีีกครัง้ 

3.4. หากความเปรอะเปือ้นยงัคงอยู ่ควรพิจารณาวา่อปุกรณ์นัน้สมควรเก็บไว้เพื่อรอให้สารกมัมนัตรังสสีลายตวั 
ก่อนน ามาใช้อีกครัง้ 

 
4. เมื่อมีกำรเปรอะเป้ือนบนเสือ้ผ้ำ 

4.1. ให้ซกัล้างด้วยเคร่ืองซกัผ้า 
4.2. ใช้สารซกัล้างที่เหมาะสม หรือสารซกัฟอก (detergent) 

 

 

 




