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4. พันธกิจของแผนงานฝกอบรม    

หลักการและเหตุผลในการกําหนดพันธกิจ  

โรคมะเร็งเปนปญหาทางสาธารณสุขท่ีสําคัญของประเทศไทย จากรายงานของกองสถิติสาธารณสุข 

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พบวาโรคมะเร็งเปนสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ 1 ของประชากรไทย อีกท้ัง

อุบัติการณของโรคมะเร็งมีแนวโนมสูงข้ึน กระทรวงสาธารณสุขโดยความรวมมือขององคการอนามัยโลกจึงได

จัดตั้งคณะกรรมการมะเร็งแหงชาติเพ่ือกําหนดนโยบายการปองกันและควบคุมโรคมะเร็งในประเทศไทยตั้งแต 

พ.ศ. 2521 โดยจัดใหโรคมะเร็งเปนหนึ่งใน service plan ตั้งแต พ.ศ. 2558 ไดพัฒนาการใหบริการดาน

สาธารณสุขกระจายตามเขตสุขภาพ โดยมีเปาหมายใหบริการผูปวยไดครอบคลุมอยางท่ัวถึง รังสีรักษานับเปน

หนึ่งในการรักษาหลักของโรคมะเร็งในผูปวยทุกระยะ โดยหวังผลใหโรคหายขาดหรือเพ่ือบรรเทาอาการ จึงมี

การวางแผนเพ่ิมศักยภาพโรงพยาบาลตามเขตสุขภาพใหมีศูนยรังสีรักษาเพ่ิมมากข้ึนตามความตองการของ

ประเทศ จึงมีความตองการแพทยรังสีรักษาเพ่ิมมากข้ึนเชนกัน  

ความรูทางรังสีรักษาและมะเร็งวิทยามีการพัฒนาอยางตอเนื่องเพ่ือใหผูปวยไดรับประโยชนในการรักษา

มากท่ีสุดท้ังในดานการควบคุมโรคและในดานการลดผลขางเคียง สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา ภาควิชารังสี

วิทยา คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ไดริเริ่มจัดการฝกอบรมแพทยประจําบานสาขารังสีรักษา

ในประเทศตั้งแตป 2515 เพ่ือเปนการตอบสนองความตองการแพทยผูเชี่ยวชาญดานรังสีรักษาและมะเร็งวิทยา

ซ่ึงเปนสาขาขาดแคลนของประเทศ โดยเฉพาะในพ้ืนท่ีหางไกล โดยผลผลิตแพทยท่ีจบการฝกอบรมจาก

หลักสูตรกระจายท่ัวทุกภูมิภาคของประเทศ ท้ังในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย โรงพยาบาลมะเร็ง ตลอดจน

โรงพยาบาลภาคเอกชน เปนกําลังสําคัญในการดูแลรักษาผูปวยมะเร็งของประเทศ โดยมุงหวังผลิตแพทยรังสี

รักษามีความรูคูคุณธรรม ไดมาตรฐานระดับนานาชาติ สามารถปฏิบัติงานไดครอบคลุมในบริบทของแพทยรังสี

รักษาและบทบาทหนาท่ีอ่ืนไดอยางเหมาะสม มีทักษะในการปฏิบัติงานแบบองครวมโดยใชผูปวยเปน

ศูนยกลาง มีจริยธรรม คํานึงถึงสิทธิและความปลอดภัยของผูปวย ตลอดจนมีสามารถศึกษาตอเนื่องเพ่ือ

เพ่ิมพูนและพัฒนาความรูความสามารถใหเทาทันการเปลี่ยนแปลงทางรังสีรักษาและการรักษาโรงมะเร็ง ผาน

การวิจัย การวิเคราะหและประเมินงานวิจัยในคลินิก และการประยุกตใชเวชศาตรเชิงประจักษในการฝกอบรม

และปฏิบัติงาน   

สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยาจึงไดปรับปรุงหลักสูตรการฝกอบรมแพทยประจําบาน หลักสูตร

ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตรการแพทยคลินิก (ป.บัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตรการแพทย

คลินิก) สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา เพ่ือใหสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานแพทยศาสตรศึกษาของ The 

World Federation for Medical Education (WFME) โดยใชผูเรียนเปนศูนยกลาง ครอบคุลมสมรรถนะ

หลักท้ัง 6 ดาน ตามเกณฑหลักสูตรการฝกอบรมแพทยประจําบานเพ่ือวุฒิบัติแสดงความรูความชํานาญในการ

ประกอบวชิาชีพเวชกรรม สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561 

จากหลักการและเหตุผลดังกลาว ทางสาขาจึงกําหนดพันธกิจหลักสูตรดังนี้  

“ผลิตแพทยรังสีรักษาและมะเร็งวิทยา มีความรูคูคุณธรรม ปฏิบัติงานไดดวยตนเองอยางมีประสิทธิภาพ 

สามารถปฏิบัติงานเปนทีมแบบสหสาขาวิชาชีพ ดูแลผูปวยแบบองครวมยึดผูปวยเปนศูนยกลางดวยความเปน
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มืออาชีพและเอ้ืออาทร คํานึงถึงสิทธิและความปลอดภัยของผูปวย มีความใฝรู พรอมสําหรับการเรียนรูตลอด

ชีวิต สามารถทํางานวิจัยทางการแพทยไดอยางถูกตองตามหลักวิชาการและหลักจริยธรรมการวิจัยทาง

การแพทย มีความพรอมในปฏิบัติงานในบริบทตางๆของประเทศ ดวยแผนการฝกอบรมท่ีเนนภาคปฏิบัติซ่ึง

บูรณาการเขากับการฝกอบรมภาคทฤษฎีและงานบริการ โดยคํานึงถึงสวัสดิภาพและสุขภาวะของผูเขารับการ

ฝกอบรม” 

5. ผลสัมฤทธิ์ของแผนงานฝกอบรม  

เม่ือสิ้นสุดการฝกอบรมแลว ผูเขารับการฝกอบรมจะสามารถปฏิบัติงานทางดานรังสีรักษาและมะเร็งวิทยา 

ไดดวยตนเองอยางมีประสิทธิภาพในสถาบันการศึกษาหรือสถานพยาบาลท่ัวไป โดยมีความรู ความสามารถข้ัน

ต่ําซ่ึงครอบคลุมดานความรู ทักษะ และเจตคติ ตามสมรรถนะหลักท้ัง 6 ดานดังนี้  

5.1 การบริบาลผูปวย (patient care)  

5.1.1 การซักประวัติ ตรวจรางกายผูปวยและการรวบรวมขอมูลการตรวจวินิจฉัย  
5.1.2 การบันทึกรายงานผูปวยไดอยางครบถวน เหมาะสม 
5.1.3 มีความรูและทักษะในการรักษาดวยรังสี การวางแผนการฉายรังสีและใสแรดวยเทคนิคตาง ๆ 

ตลอดจนเทคนิคทางรังสีรักษาท่ีทันสมัย ไปใชไดอยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับผูปวย
แตละราย  

5.1.4 เขาใจถึงอันตรายและภาวะแทรกซอนท่ีอาจเกิดข้ึนจากการรักษา รวมท้ังวิธีการปองกัน หรือ
แกไข ภาวะนั้น ๆ และสามารถนําไปประยุกตใชในการดูแลผูปวย   

5.1.5 มีความรูและทักษะในการวางแผนดูแลรักษาผูปวยโรคมะเร็งแบบสหสาขาวิชาชีพ  
5.1.6 มีความรู ความเขาใจ และสามารถใหการรักษาอ่ืนท่ีใชรวมกันกับรังสีรักษา เพ่ือเสริม

ผลการรักษา ทางรังสีรักษา  
5.2 ความรูและทักษะหัตถการเวชกรรม (medical knowledge and procedural skills)  

5.2.1 เขาใจวิทยาศาสตรการแพทยพ้ืนฐานของรางกายและจิตใจ  
5.2.2 รูขอบงชี้ ขอหาม ขอดี ขอเสีย และขอจํากัดในการใหการรักษาดวยรังสี เลือกวิธีการทางรังสี 

รักษาตาง ๆ ไดถูกตองเหมาะสมและมีผลแทรกซอนนอยท่ีสุด  
5.2.3 เขาใจวิทยาศาสตรการแพทยพ้ืนฐานดานฟสิกสรังสีและชีวรังสี สามารถนําไปประยุกตใชกับผูปวยได   
5.2.4 มีความรู ความเขาใจ เก่ียวกับโรคมะเร็ง และโรคท่ีมีบทบาทของรังสีรักษาในการรักษาโรค  
5.2.5 มีทักษะในการใชเครื่องมือทางรังสี ท้ังการฉายรังสีในโรคตาง ๆ และการใสแรในโรคท่ีพบบอย  
5.2.6 มีความรูและทักษะทางหัตถการในการรักษาดวยรังสีและวางแผนการฉายรังสีดวยเทคนิค

พ้ืนฐาน และเทคนิคข้ันสูง  
5.3 ทักษะระหวางบุคคลและการส่ือสาร (interpersonal and communication skills)  

5.3.1 มีทักษะในการสื่อสารเพ่ือใหขอมูลกับผูปวย ญาติ และบุคลากรท่ีเก่ียวของ โดยตระหนักถึง 
ขอกําหนดทางเพศ วัฒนธรรม ความเชื่อและศาสนา   

5.3.2 นําเสนอขอมูลผูปวย และอภิปรายปญหาอยางมีประสิทธิภาพ  
5.3.3 สามารถสื่อสาร และรวมงานกับทีมงานรังสีรักษา ไดแก พยาบาล นักฟสิกสการแพทย 

นักรังสีเทคนิคได มีความเปนผูนํา เขาใจเพ่ือนรวมงาน สรางความยอมรับจากทีมได  
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5.3.4 สามารถสื่อสาร ปฏิสัมพันธ และทํางานรวมกับสหสาขาวิชาชีพท่ีรวมในการดูแลผูปวยมะเร็ง 
เขาใจบทบาทของตนเองและมีทักษะในการนําเสนอบทบาทท่ีเหมาะสม  

5.4 การเรียนรูและการพัฒนาจากฐานการปฏิบัติ (practice-based learning and 

improvement)  

5.4.1 สามารถนําความรูท่ีมีไปประยุกตใชในภาคปฏิบัติได  
5.4.2 มีความรูในการทํางานวิจัย และสามารถทําวิจัยท่ีเก่ียวเนื่องกับงานท่ีทําได  
5.4.3 สามารถนําความรูท่ีไดจากการฝกอบรม ไปพัฒนาตอยอดในดานองคความรูใหม 

ความกาวหนา ทางวิชาการ และเทคโนโลยีทางรังสีรักษา โดยมีการทบทวนและพัฒนา
ความรูอยางตอเนื่อง  

5.5 ความสามารถในการทํางานตามหลักวิชาชีพนิยม (professionalism)  

5.5.1 มีคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติอันดีตอผูปวย ญาติ ผูรวมงาน และเพ่ือนรวมวิชาชีพ    
5.5.2 มีความสนใจใฝรู และสามารถพัฒนาไปสูความเปนผูเรียนรูตอเนื่องตลอดชีวิต (continuous 

professional development)  
5.5.3 มีความรับผิดชอบตองานท่ีไดรับมอบหมาย และคํานึงถึงประโยชนสวนรวม  
5.5.4 การบริบาลผูปวยโดยใชผูปวยเปนศูนยกลาง บนพ้ืนฐานของการดูแลแบบองครวม  
5.5.5 สามารถปฏิบัติงานไดดวยตนเอง โดยไมตองมีการกํากับดูแล  
5.5.6 มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค รวมท้ังความรูความสามารถทางวิชาชีพ ตามเกณฑมาตรฐานผู 

ประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภา  
5.6 การทําเวชปฏิบัติใหสอดคลองกับระบบสุขภาพ (systems-based practice)  

5.6.1 มีความรูเก่ียวกับระบบ/ความตองการดานสุขภาพของประเทศ/ชุมชน  
5.6.2 มีความรูเก่ียวกับการบริหารระบบพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผูปวยมะเร็ง และการทํา

ทะเบียน มะเร็ง  
5.6.3 เขาใจและคํานึงถึงการใชทรัพยากรสุขภาพอยางเหมาะสม (cost consciousness medicine)   
5.6.4 รักษาผูปวยใหเขากับบริบทของการบริการสาธารณสุขไดตามมาตรฐานวิชาชีพ  
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การฝกอบรมเพ่ือสมรรถนะหลักท้ัง 6 ดานนั้น มีพ้ืนฐานมาจากการศึกษาระดับแพทยศาสตรบัณฑิต 

ดังนี้ [ภาคผนวกท่ี 1: เกณฑมาตรฐานผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภา พ.ศ. 2555]  

เกณฑมาตรฐานผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมของ         
แพทยสภา พ.ศ.2555 

หลักสูตรการฝกอบรมแพทยประจําบานสาขารังสี
รักษาและมะเร็งวิทยา  คณะแพทยศาสตร 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561 
1. การบริบาลผูปวย (patient care) 1. การบริบาลผูปวย (patient care) 
2. ความรูพ้ืนฐานทางการแพทย (scientific 

knowledge of medicine 
2. ความรูและทักษะหัตถการเวชกรรม (medical 

knowledge and procedural skills) 
3. ทักษะการสื่อสารและการสรางสัมพันธภาพ 

(communication and interpersonal skills) 
3. ทักษะระหวางบุคคลและการสื่อสาร 

(interpersonal and communication skills) 
4. การพัฒนาความรูความสามารถทางวิชาชีพ

อยาง ตอเนื่อง (continuous professional 
development 

4. การเรียนรูและการพัฒนาจากฐานการปฏิบัติ 
(practice-based learning and 
improvement) 

5. พฤตินิสัย เจตคติคุณธรรม และจริยธรรมแหง 
วิชาชีพ (professional habits, attitudes, 
moral and ethics) 

5. ความสามารถในการทํางานตามหลักวิชาชีพ
นิยม (professionalism) 

6. การสรางเสริมสุขภาพและระบบบริบาลสุขภาพ: 
สุขภาพของบุคคล ชุมชน และประชาชน 
(health promotion and health care 
system: individual, community and 
population health) 

6. การทําเวชปฏิบัติใหสอดคลองกับระบบสุขภาพ 
(systems-based practice) 

 
6. แผนงานฝกอบรม  

6.1 วิธีการใหการฝกอบรม   
6.1.1 การบรรยาย 

-  หลักสูตรรวมของราชวิทยาลัยรังสีแพทยฯ มีหลักสูตร medical radiation physics 
[ภาคผนวก ท่ี 2: รายละเอียดหลักสูตร Medical Radiation Physics] หลักสูตร 
radiobiology [ภาคผนวกท่ี 3: รายละเอียดหลักสูตร Radiobiology] และวิชาการบูรณา
การท่ัวไป [ภาคผนวก ท่ี 4: ความรูดานบูรณาการท่ัวไป]  

-  การบรรยายรวมของสมาคมรังสีรักษาฯ ผานการอบรม refresher course ของสมาคม
รังสี รักษาฯ [ภาคผนวกท่ี 5: หัวขอการบรรยายรวม สําหรับผูเขารับการฝกอบรม สมาคม
รังสีรักษา ฯ] โดยการจัดเรียนรวมจะจัดอยูในการประชุมวิชาการประจําป ๆ ละ 1 ครั้ง 
เปนการอบรม 1.5 วัน เปนระยะเวลาประมาณ 10.5 ชั่วโมง/ปการฝกอบรม หัวขอเนน
ทบทวนความรูท่ีจําเปน สําหรับผูเขารับการฝกอบรมสาขารังสีรักษาฯ  

-  การบรรยายในสาขาวิชาของแตละสถาบัน  
-  การบรรยายในสาขาวิชาอ่ืนท่ีเก่ียวของของแตละสถาบัน  

6.1.2 รวมอภิปรายใน seminar, journal club และ conference ตาง ๆ   
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6.1.3 เขารวมกิจกรรม multidisciplinary tumor conference และอ่ืน ๆ  
6.1.4 การฝกปฏิบัติใน 

-  Oncologic patient care unit: in-patient and out-patient department  
-  Radiotherapy planning and treatment section   
-  Medical Physics  
-  Teletherapy  
-  Brachytherapy  

6.1.5 การศึกษาดวยตนเอง  
-  การเขารวมประชุมวิชาการทางรังสีรักษาและโรคมะเร็งตาง ๆ รวมท้ังการเขารวมการ

ประชุม วิชาการประจําปของสมาคมรังสีรักษาฯ ท่ีมุงเนนความรูใหม ๆ ท่ีเก่ียวของกับแพทย
รังสีรักษา และมะเร็งวิทยา และการประชุมวิชาการกลางปของสมาคมรังสีรักษาฯ ท่ีมุงเนน
การพัฒนา ความรูเก่ียวกับเทคโนโลยีทางรังสีรักษาและสาขาท่ีเก่ียวของ โดยเปนการ
ประชุมพัฒนาและเปน การเรียนรูรวมกันกับนักฟสิกสการแพทย นักรังสีเทคนิค และ
พยาบาลรังสีรักษา  

-  ผานกิจกรรมวิชาการ OPD นอกเวลาราชการ และศึกษาดวยตนเองจากสื่อตาง ๆ รวมท้ัง
การ สังเกตการทํางานและอภิปรายกับอาจารยผูใหการฝกอบรม ในแง knowledge, 
intetpersonal, communication and non-technical skillsและ professionalism 

ท้ังนี้สถาบันฝกอบรมจะจัดกิจกรรมตาง ๆ โดยเนนรูปแบบการเรียนรูจากการปฏิบัติงานเปนฐาน 

(practice-based training and problem-based learning) มีการบูรณาการการฝกอบรมเขากับงานบริการ 

ใหมีการสงเสริมซ่ึงกันและกัน โดยใหผูเขารับการฝกอบรมมีสวนรวมในการบริการและรับผิดชอบดูแลผูปวย 

เพ่ือใหมีความรูและทักษะในการรักษาดวยรังสี การวางแผนดูแลรักษาผูปวยโรคมะเร็งแบบสหสาขาวิชาชีพ 

การวางแผนการฉายรังสีและใสแรดวยเทคนิคตาง ๆ ตลอดจนนําเทคนิคทางรังสีรักษาท่ีทันสมัยไปประยุกตใช

ได เหมาะสมกับผูปวย การบันทึกรายงาน การอาน วิเคราะห การบริหารจัดการโดยคํานึงถึงศักยภาพและการ 

เรียนรูของผู เขารับการฝกอบรม (trainee-centered learning) มีการบูรณาการความรู ท้ังภาคทฤษฎี 

ภาคปฏิบัติกับงานบริบาลผูปวย โดยมีรายละเอียดวิธีการฝกอบรม แนวทางการประเมินผลในแตละสมรรถนะ 

หลัก รวมถึงตารางกิจกรรมวิชาการตาง ๆ เพ่ือใหไดมาซ่ึงสมรรถนะหลักท้ัง 6 ดาน แสดงไวในลําดับถัดไป 

สําหรับวัตถุประสงคและรูปแบบ รวมถึงลักษณะของกิจกรรมวิชาการอยางละเอียด โดยคณะกรรมการการ

ฝกอบรมแพทยประจําบานของสาขาวิชาฯ มีความรับผิดชอบในการดูแล กํากับ ประเมินแผนการฝกอบรม/

หลักสูตรใหดําเนินไปตามเปาประสงคท่ีวางไว ภายใตสภาวะการทํางานท่ีเหมาะสม 

เพ่ือใหไดผลลัพธท่ีหลักสูตรกําหนดไวจึงจัดวิธีการใหการฝกอบรมและประเมินผล ใหสอดคลองกับ 

ผลลัพธของการฝกอบรมตามสมรรถนะหลักท้ัง 6 ดาน ดังนี้ 
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สมรรถนะหลักท่ี 1 การบริบาลผูปวย (patient care) 

หัวขอการเรียนรู วิธีการฝกอบรม แนวทางการประเมินผล 
1. การซักประวัติ ตรวจ

รางกาย ผูปวยและการ
รวบรวมขอมูล การตรวจ
วินิจฉัย  

- ปฏิบัติงานดูแลรักษาผูปวยใหม
และ ผูปวยนอก  

- ฝกปฏิบัติงานบนหอผูปวย
รวมกับสหสาขาวิขาชีพ 

- กิจกรรม tumor clinic, 
multidisciplinary conference, 
grand round เปนตน 

- การใหขอมูลปอนกลับรายบุคคล 
(feedback) โดยอาจารยผูให
การฝกอบรม 

- การสังเกตการปฏิบัติงานใน 
สถานการณจริง โดยใช Mini-CEX  

- การสอบภาคปฏิบัติท่ีภาควิชา ฯจัด 
- ประเมินสมรรถนะโดยอาจารย ผานการ

ประเมิน entrustable professional 
activities (EPA) ตามท่ีกําหนด 

2. การบันทึกรายงานผูปวย
ได อยางครบถวน 
เหมาะสม 

- จัดชั่วโมงสอนการบันทึกรายงาน
ผูปวย (R1) 

- ลงบันทึกขอมูลผูปวยท้ังหมดใน
ระบบ HIS ของโรงพยาบาล 

- การใหขอมูลปอนกลับรายบุคคล 
(feedback) โดยอาจารยผูให
การฝกอบรม 

- การสังเกตการณปฏิบัติงานใน
สถานการณจริง 

- แบบประเมิน general evaluation 
- ประเมินสมรรถนะโดยอาจารย ผานการ

ประเมิน entrustable professional 
activities ( EPA) ตามท่ีกําหนด 

3. มีความรูและทักษะในการ 
รักษาดวยรังสี การ
วางแผนการ ฉายรังสีและ
ใสแรดวยเทคนิคตางๆ 
ตลอดจนนําเทคนิคทาง
รังสีรักษาท่ีทันสมัยไป
ใชได อยางมี
ประสิทธิภาพและ
เหมาะสมกับผูปวย 
แตละราย 

- การบรรยายในสาขาวิชา  
- ฝกปฏิบัติในวางแผนการรักษา 

radiotherapy treatment 
planning    

- เก็บ case ลงใน log book  
- การใหขอมูลปอนกลับรายบุคคล 

(feedback) โดยอาจารยผูให
การฝกอบรม 

- ประเมินสมรรถนะโดยอาจารย ผานการ
ประเมิน entrustable professional 
activities (EPA) ตามท่ีกําหนด 

- สอบ simulation and treatment 
planning ป 2 และ 3  - 

- log book สงสมาคมรังสีรักษาฯ 
ปลายป 3  

- สอบภาคปฏิบัติ contouring ตอน 
oral exam.ปลายป 3 

4. เขาใจถึงอันตรายและ 
ภาวะแทรกซอนท่ีอาจ
เกิดข้ึน จากการรักษา
รวมท้ังวิธีการ ปองกัน
หรือแกไขภาวะนั้นๆ และ
สามารถนําไปประยุกตใช 
ในการดูแลผูปวย 

- การบรรยายรวมตามหลักสูตร 
medical radiation physics/  
วิชาบูรณาการท่ัวไป  

- การบรรยายในสาขาวิชา  
- เรียนรูระหวางการปฏิบัติงาน

ดูแลผูปวยนอกและผูปวยใน
สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา 

- การใหขอมูลปอนกลับรายบุคคล 

- การสอบสอบ oral 
exam./MCQ/MEQ ป1,2,3 

- การสังเกตการปฏิบัติงานใน 
สถานการณจริง โดยใช Mini-CEX  

- ประเมินสมรรถนะโดยอาจารย ผานการ
ประเมิน entrustable professional 
activities (EPA) ตามท่ีกําหนด 
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(feedback) โดยอาจารยผูให
การฝกอบรม 

-  สอบรายยาว (long case exam.) 
กลางป 3  

5. มีความรูและทักษะในการ
วางแผนดูแลรักษาผูปวย
โรคมะเร็งแบบสหสาขา
วิชาชีพ 

- การบรรยายรวม ผานการอบรม
วิชาการ Refresher Course 

- การบรรยายในสาขาวิชา  
- เรียนรูระหวางการปฏิบัติงาน

ดูแลผูปวยนอกและผูปวยใน
สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา 

- รวมอภิปรายใน Seminar, 
Journal Club 

- เขารวมกิจกรรม 
multidisciplinary tumor 
conference และอ่ืนๆ 

- การใหขอมูลปอนกลับรายบุคคล 
(feedback) โดยอาจารยผูให
การฝกอบรม 

- การประเมินนําเสนอขอมูลผูปวย และ
อภิปราย ปญหาในกิจกรรมวิชาการ 

- การสังเกตการปฏิบัติงานในสถานการณ
จริง  

- ประเมินสมรรถนะโดยอาจารย ผานการ
ประเมิน entrustable professional 
activities (EPA) ตามท่ีกําหนด 
สอบรายยาว (long case exam.) 
กลางป 3  

- สอบ Oral exam./MCQ/MEQ 
ปลายป3 

6. มีความรู ความเขาใจ  
และสามารถใหการรักษา
อ่ืนท่ีใชรวมกันกับการ
รักษาทางรังสีรักษาเพ่ือ
เสริมผลการรักษาทางรังสี
รักษา 

- การบรรยายรวม ผานการอบรม
วิชาการ Refresher Course 

- การบรรยายในสาขาวิชาอ่ืนท่ี
เก่ียวของ 

- การเขารวมประชุมวิชาการทาง
รังสีรักษาและโรคมะเร็ง 

- เขารวมกิจกรรม 
multidisciplinary tumor 
conference และอ่ืนๆ 

- การใหขอมูลปอนกลับรายบุคคล 
(feedback) โดยอาจารยผูให
การฝกอบรม 

- การสังเกตการปฏิบัติงานในสถานการณ
จริง ในการนําเสนอขอมูลผูปวย และ
อภิปราย ปญหาในกิจกรรมวิชาการ 

- การสังเกตการปฏิบัติงานในสถานการณ 
จริง เชน ในการเขารวมกิจกรรม 
multidisciplinary tumor 
conference 
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สมรรถนะหลักท่ี 2 ความรู ความเช่ียวชาญ และความสามารถในการนําไปใชแกปญหาของผูปวยและ

สังคมรอบดาน(Medical knowledge and skills) 

หัวขอการเรียนรู วิธีการฝกอบรม แนวทางการประเมินผล 
1. เขาใจวิทยาศาสตร

การแพทย พ้ืนฐานของ
รางกายและจิตใจ 

- การบรรยายในรายวิชา basic 
sciences 

- สอบ Oral exam./MCQ/MEQ  

2. รูขอบงชี้ ขอหาม ขอดี 
ขอเสีย และขอจํากัดใน
การใหการรักษาดวยรังสี  
เลือกวิธีการทางรังสีรักษา
ตางๆ ไดถูกตองเหมาะสม
และมีผลแทรกซอนนอย
ท่ีสุด 

- การบรรยายรวม ผานการอบรม
วิชาการ Refresher Course 

- การบรรยายในสาขาวิชา ของแต
ละสถาบัน 

- ปฏิบัติงานดูแลรักษาผูปวยใหม
และ ผูปวยนอก  

- รวมอภิปรายใน Seminar, 
Journal Club 

- กิจกรรม tumor clinic, 
multidisciplinary conference, 
grand round เปนตน 

- การใหขอมูลปอนกลับรายบุคคล 
(feedback) โดยอาจารยผูใหการ
ฝกอบรม 

- การสังเกตการปฏิบัติงานใน 
สถานการณจริง โดยใช Mini-CEX  

- การสอบภาคปฏิบัติท่ีภาควิชา ฯจัด 
- ประเมินสมรรถนะโดยอาจารย ผาน

การประเมิน entrustable 
professional activities (EPA) 
ตามท่ีกําหนด 

3. การบันทึกรายงานผูปวย
ได อยางครบถวน 
เหมาะสม 

- จัดชั่วโมงสอนการบันทึกรายงาน
ผูปวย (R1) 

- ลงบันทึกขอมูลผูปวยท้ังหมดใน
ระบบ HIS ของโรงพยาบาล 

- การใหขอมูลปอนกลับรายบุคคล 
(feedback) โดยอาจารยผูใหการ
ฝกอบรม 

- การสังเกตการณปฏิบัติงานใน
สถานการณจริง 

- แบบประเมิน general evaluation 
- ประเมินสมรรถนะโดยอาจารย ผาน

การประเมิน entrustable 
professional activities (EPA) 
ตามท่ีกําหนด 

4. มีความรูและทักษะในการ 
รักษาดวยรังสี การ
วางแผนการ ฉายรังสีและ
ใสแรดวยเทคนิคตางๆ 
ตลอดจนนําเทคนิคทาง
รังสีรักษาท่ีทันสมัยไป
ใชได อยางมี
ประสิทธิภาพและ
เหมาะสมกับผูปวย 
แตละราย 

- การบรรยายในสาขาวิชา  
- ฝกปฏิบัติในวางแผนการรักษา 

radiotherapy treatment 
planning    

- เก็บ case ลงใน log book  
- การใหขอมูลปอนกลับรายบุคคล 

(feedback) โดยอาจารยผูใหการ
ฝกอบรม 

- ประเมินสมรรถนะโดยอาจารย ผาน
การประเมิน entrustable 
professional activities (EPA) 
ตามท่ีกําหนด 

- สอบ simulation and treatment 
planning ป 2 และ 3  - 

- log book สงสมาคมรังสีรักษาฯ 
ปลายป 3  

- สอบภาคปฏิบัติ contouring ตอน 
oral exam.ปลายป 3 
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หัวขอการเรียนรู วิธีการฝกอบรม แนวทางการประเมินผล 
5. เขาใจถึงอันตรายและ 

ภาวะแทรกซอนท่ีอาจ
เกิดข้ึน จากการรักษา
รวมท้ังวิธีการ ปองกัน
หรือแกไขภาวะนั้นๆ และ
สามารถนําไปประยุกตใช 
ในการดูแลผูปวย 

- การบรรยายรวมตามหลักสูตร 
medical radiation physics/  
วิชาบูรณาการท่ัวไป  

- การบรรยายในสาขาวิชา  
- เรียนรูระหวางการปฏิบัติงานดูแล

ผูปวยนอกและผูปวยในสาขารังสี
รักษาและมะเร็งวิทยา 

- การใหขอมูลปอนกลับรายบุคคล 
(feedback) โดยอาจารยผูใหการ
ฝกอบรม 

- การสอบสอบ oral 
exam./MCQ/MEQ ป1,2,3 

- การสังเกตการปฏิบัติงานใน 
สถานการณจริง โดยใช Mini-CEX  

- ประเมินสมรรถนะโดยอาจารย ผาน
การประเมิน entrustable 
professional activities (EPA) 
ตามท่ีกําหนด 

-  สอบรายยาว (long case exam.) 
กลางป 3  

6. มีความรูและทักษะในการ
วางแผนดูแลรักษาผูปวย
โรคมะเร็งแบบสหสาขา
วิชาชีพ 

- การบรรยายรวม ผานการอบรม
วิชาการ Refresher Course 

- การบรรยายในสาขาวิชา  
- เรียนรูระหวางการปฏิบัติงานดูแล

ผูปวยนอกและผูปวยในสาขารังสี
รักษาและมะเร็งวิทยา 

- รวมอภิปรายใน Seminar, 
Journal Club 

- เขารวมกิจกรรม 
multidisciplinary tumor 
conference และอ่ืนๆ 

- การใหขอมูลปอนกลับรายบุคคล 
(feedback) โดยอาจารยผูใหการ
ฝกอบรม 

- การประเมินนําเสนอขอมูลผูปวย และ
อภิปราย ปญหาในกิจกรรมวิชาการ 

- การสังเกตการปฏิบัติงานใน
สถานการณจริง  

- ประเมินสมรรถนะโดยอาจารย ผาน
การประเมิน entrustable 
professional activities (EPA) 
ตามท่ีกําหนด 
สอบรายยาว (long case exam.) 
กลางป 3  

- สอบ Oral exam./MCQ/MEQ 
ปลายป3 

7. มีความรู ความเขาใจ  
และสามารถใหการรักษา
อ่ืนท่ีใชรวมกันกับการ
รักษาทางรังสีรักษาเพ่ือ
เสริมผลการรักษาทางรังสี
รักษา 

- การบรรยายรวม ผานการอบรม
วิชาการ Refresher Course 

- การบรรยายในสาขาวิชาอ่ืนท่ี
เก่ียวของ 

- การเขารวมประชุมวิชาการทาง
รังสีรักษาและโรคมะเร็ง 

- เขารวมกิจกรรม 
multidisciplinary tumor 
conference และอ่ืนๆ 

- การใหขอมูลปอนกลับรายบุคคล 
(feedback) โดยอาจารยผูใหการ
ฝกอบรม 

- การสังเกตการปฏิบัติงานใน
สถานการณจริง ในการนําเสนอขอมูล
ผูปวย และอภิปราย ปญหาใน
กิจกรรมวิชาการ 

- การสังเกตการปฏิบัติงานใน
สถานการณ จริง เชน ในการเขารวม
กิจกรรม multidisciplinary tumor 
conference 
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สมรรถนะหลักท่ี 3 การเรียนรจากการปฏิบัติและการพัฒนาตนเอง (Practice-based Learning and 

Improvement) 

หัวขอการเรียนรู วิธีการฝกอบรม แนวทางการประเมินผล 
1. สามารถนําความรูท่ีมีไป

ประยุกตใชใน 
ภาคปฏิบัติได 

- การฝกปฏิบัติใน Oncologic 
patient care unit ในแตละ
สถาบัน  

- การฝกปฏิบัติใน Radiotherapy 
Planning and Treatment 
Section ในแตละสถาบัน  

- เขารวมกิจกรรม 
multidisciplinary tumor 
conference 

- การสังเกตการ ปฏิบัติงานใน
สถานการณ จริง  

- ปลายปการฝกอบรมแตละป สถาบัน
ตนสังกัด ประเมินผลตาม EPA (ดู
ภาคผนวก 6) 

- สอบรายยาว (long case exam.) 
กลางป 3 

2. มีความรูในการทํางาน
วิจัย และสามารถทําวิจัย
ท่ีเก่ียวเนื่องกับงาน 
ท่ีทําได 

- แพทยประจําบานตองเรียนรูและ
รับการอบรมการทําวิจัย ตาม
กําหนดของแตละสถาบันฝกอบรม 

- แพทยประจําบานตองทํางานวิจัย 
1 เรื่อง ตามขอกําหนดของ
หลักสูตร 

- มีการเสนอ proposal ตอ
คณะอนุกรรมการสอบบอรด ของ
สมาคมรังสีรักษาและมะเร็งวิทยา 
ตอนตนป2 

- มีการสง manuscript งานวิจัย 
และนําเสนอผลการวิจัยให
อนุกรรมการสอบบอรด ปลายป3 

- กิจกรรม Journal Club 

- การประเมินวิพากษ บทความและ
งานวิจัย ทางการแพทย  ในJournal 
Club 

- การสอบงานวิจัย  เกณฑผานคือ 
60%   กรณีสอบไมผานตองรอแกไข 
และสอบใหมในปตอไป 

3. สามารถนําความรูท่ีได
จากการฝกอบรมไป
พัฒนาตอยอดในดานองค
ความรูใหม 
ความกาวหนาทาง
วิชาการ และเทคโนโลยี
ทางรังสีรักษา โดยมีการ
ทบทวนและพัฒนา
ความรูอยางตอเนื่อง 

- การเขารวมประชุมวิชาการทาง
รังสีรักษาและโรคมะเร็ง  

- รวมอภิปรายใน Seminar, 
Journal Club 

- การศึกษา คนความรูใหมดวย
ตนเองโดยการคนควาจากสื่อตางๆ 

- การประเมินวิพากษ บทความและ
งานวิจัย ทางการแพทย   

- การสังเกตการ ปฏิบัติงานใน
สถานการณ จริง 
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สมรรถนะหลักท่ี 4 ทักษะปฏิสัมพันธ และการส่ือสาร (Interpersonal and Communication Skills) 

หัวขอการเรียนรู วิธีการฝกอบรม แนวทางการประเมินผล 
1. มีทักษะในการสื่อสาร

เพ่ือใหขอมูลกับผูปวย 
ญาติ และบุคลากรท่ี
เก่ียวของ โดยตระหนักถึง
ขอกําหนดทางเพศ 
วัฒนธรรมและ ศาสนา  

- จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การ
สื่อสารใหขอมูลแกญาติ และ
ผูปวย  

- เรียนรูระหวางการปฏิบัติงานดูแล
ผูปวยนอกและผูปวยในสาขารังสี
รักษาและมะเร็งวิทยา 

- การสังเกตการ ปฏิบัติงานใน
สถานการณจริง  

- ประเมินสมรรถนะโดยอาจารย ผาน
การประเมิน entrustable 
professional activities (EPA) 
ตามท่ีกําหนด 

- สอบรายยาว (long case exam.) 
กลางป 3  

2. นําเสนอขอมูลผูปวย และ
อภิปรายปญหาอยางมี
ประสิทธิภาพ 

- เรียนรูระหวางการปฏิบัติงานดูแล
ผูปวยนอกและผูปวยในสาขารังสี
รักษาและมะเร็งวิทยาเขารวม
กิจกรรม multidisciplinary 
tumor conference  

- ฝกการนําเสนอรายงานผูปวยใน
กิจกรรมตามกําหนดของสถาบัน
ฝกอบรม เชน Case 
conference,  Peer review, 
Ward round 

- การสังเกตการ ปฏิบัติงานใน
สถานการณ จริง  

- ปลายปการฝกอบรมแตละป สถาบัน
ตนสังกัด ประเมินผลตาม EPA (ดู
ภาคผนวก 6) 

- สอบรายยาว (long case exam.) 
กลางป 3 

3. สามารถสื่อสาร และ
รวมงานกับทีมงานรังสี
รักษา ไดแก พยาบาล นัก
ฟสิกสรังสี นักรังสีเทคนิค
ได  มีความเปนผูนํา  มี
ความเขาใจเพ่ือนรวมงาน  
สรางความยอมรับจากทีม
ได 

- บรรยาย ในหลักสูตรรวมของรังสี
วิทยาสมาคมแหงประเทศไทย 
วิชาการบูรณาการท่ัวไป  

- การฝกปฏิบัติใน Oncologic 
patient care unit ในแตละ
สถาบัน  

- การฝกปฏิบัติใน Radiotherapy 
Planning and Treatment 
Section ในแตละสถาบัน 

- การสังเกตการ ปฏิบัติงานใน
สถานการณ จริง  

- แบบประเมินการปฏิบัติงาน 

4. สามารถสื่อสาร 
ปฏิสัมพันธ และทํางาน
รวมกับสหสาขาวิชาชีพท่ี
รวมในการดูแลผูปวย
มะเร็ง  เขาใจบทบาทของ
ตนเอง และมีทักษะใน
การนําเสนอบทบาทท่ี
เหมาะสม 

- เขารวมกิจกรรม 
multidisciplinary tumor 
conference  

- รวมอภิปรายใน Seminar 

- การสังเกตการ ปฏิบัติงานใน
สถานการณ จริง  

- ประเมินสมรรถนะโดยอาจารย ผาน
การประเมิน entrustable 
professional activities (EPA) 
ตามท่ีกําหนด 
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สมรรถนะหลักท่ี 5 ความเปนมืออาชีพ (Professionalism) 

หัวขอการเรียนรู วิธีการฝกอบรม แนวทางการประเมินผล 
1. มีคุณธรรมจริยธรรมและ

เจตคติอันดีตอผูปวย 
ญาติ ผูรวมงาน และ
เพ่ือนรวมวิชาชีพ   

- บรรยาย ในหลักสูตรรวมของรังสี
วิทยาสมาคมแหงประเทศไทย 
วิชาการบูรณาการท่ัวไป  

-  เขารวมการอบรมตามหลักสูตร
กําหนด 

2. มีความสนใจใฝรูและ
สามารถพัฒนาไปสูความ
เปนผูเรียนรูตอเนื่อง
ตลอดชีวิต (Continuous 
Professional 
Development) 

- การมอบหมายงานใหแพทย
ประจําบานทําการศึกษา คน
ความรูใหมดวยตนเองโดยการ
คนควาจากสื่อตางๆ 

- การทํางานวิจัย 
 

- การประเมินนําเสนอขอมูล และ
อภิปราย งานท่ีไดรับมอบหมาย 

- การติดตามการ ดําเนินงานวิจัยตาม
เปาหมาย และเวลา 

3. มีความรับผิดชอบตองาน
ท่ีไดรับมอบหมาย 

- การฝกปฏิบัติใน Oncologic 
patient care unit ในแตละ
สถาบัน  

- การฝกปฏิบัติใน Radiotherapy 
Planning and Treatment 
Section ในแตละสถาบัน  

- การทํากิจกรรม topics review/ 
case presentation/ journal 
club/ seminars 

- การสังเกตการ ปฏิบัติงานใน
สถานการณ จริง  

- แบบประเมินการปฏิบัติงาน 
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สมรรถนะหลักท่ี 6 การปฏิบัติงานใหเขากับระบบ (System-based Practice) 

หัวขอการเรียนรู วิธีการฝกอบรม แนวทางการประเมินผล 
1. มีความรูเก่ียวกับระบบ

สุขภาพของประเทศ 
- บรรยาย ในหลักสูตรรวมของรังสี

วิทยาสมาคมแหงประเทศไทย 
วิชาการบูรณาการท่ัวไป 
(ภาคผนวก 4) 

- อบรมเปน core lecture รวมของ
สมาคมรังสีรักษาและมะเร็งวิทยา
แหงประเทศไทย 

-  เขารวมการอบรมตามหลักสูตร
กําหนด 

2. มีความรูเก่ียวกับระบบ
พัฒนาคุณภาพการดูแล
รักษาผูปวยมะเร็ง และ
การทําทะเบียนมะเร็ง 

- อบรมเปน core lecture รวมของ
สมาคมรังสีรักษาและมะเร็งวิทยา
แหงประเทศไทย 

- เขารวมการอบรม 

3. เขาใจและคํานึงถึงการใช
ทรัพยากรสุขภาพอยาง
เหมาะสม(Cost 
Consciousness 
Medicine) 

- การฝกปฏิบัติใน Oncologic 
patient care unit ในแตละ
สถาบัน 

- การสังเกตการ ปฏิบัติงานใน
สถานการณจริง 

4. รักษาผูปวยใหเขากับ
บริบทของการบริการ
สาธารณสุขไดตาม
มาตรฐานวิชาชีพ 

- อบรมเปน core lecture รวมของ
สมาคมรังสีรักษาและมะเร็งวิทยา
แหงประเทศไทย 

- เขารวมการอบรม 
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7. กิจกรรมตางๆสําหรับผูเขารับการฝกอบรม 

รายการ กําหนดการ ผูมีสวนรวม 
1. Lecture  - ชั้นปท่ี 1 วันอังคาร 13.00-14.00 น.  

- ชั้นปท่ี 2,3 วันพุธ 15.00-16.00 น. 
- ผูเขารับการฝกอบรมสาขารังสีรักษาฯ

และสาขารังสีวินิจฉัย  
- อาจารยผูใหการฝกอบรม 

2. Tumor clinic  - วันจันทรและวันพุธ 9.30-12.00 น. - ผูเขารับการฝกอบรมสาขารังสีรักษาฯ 
และสาขารังสีวินิจฉัย  

- อาจารยผูใหการฝกอบรม 
3. Journal club - วันจันทรและวันอังคาร  

12.00-13.00 น. 
- ผูเขารับการฝกอบรมสาขารังสีรักษาฯ

และสาขารังสีวินิจฉัย  
- อาจารยผูใหการฝกอบรม 

4. Topic review - วันจันทรและวันอังคาร  
12.00-13.00 น.   
 โดยจัดสลับกับ journal club 

- ผูเขารับการฝกอบรมสาขารังสีรักษาฯ
และสาขารังสีวินิจฉัย  

- อาจารยผูใหการฝกอบรม 
5. OPD Follow up 

ระหวางรับการรักษาและ
หลังการรักษา 

- วันจันทร-วันศุกร 8.30-16.00 น. 
ตามตารางการปฏิบัติงานในแตละ
เดือน 

- ผูเขารับการฝกอบรมสาขารังสีรักษา 
- อาจารยผูใหการฝกอบรม 
- พยาบาลผูปวยนอก 

6. Simulation - วันจันทร-วันศุกร 8.30-16.00 น. 
ตามตารางการปฏิบัติงานในแตละ
เดือน 

- ผูเขารับการฝกอบรมสาขารังสีรักษา 
- อาจารยผูใหการฝกอบรม 
- นักรังสีเทคนิค 
- พยาบาลรังสีรักษา 

7. Brachytherapy - วันอังคาร-วันพฤหัสบดี  
8.30-16.00 น. ตามตารางการ
ปฏิบัติงานในแตละเดือน 

- ผูเขารับการฝกอบรมสาขารังสีรักษา 
- อาจารยผูใหการฝกอบรม 
- ฟสิกส 

8. Treatment 
verification 

- วันจันทร-วันศุกร 8.30-16.00 น. 
ตามตารางการปฏิบัติงานในแตละ
เดือน 

- ผูเขารับการฝกอบรมสาขารังสีรักษา 
- อาจารยผูใหการฝกอบรม 
- นักรังสีเทคนิค 

9. ปฏิบัติงานดูแลผูปวยใน  - วันจันทร-วันศุกร 7.30-16.00 น. 
ตามตารางการปฏิบัติงานในแตละ
เดือน 

- ผูเขารับการฝกอบรมสาขารังสีรักษา 
- อาจารยผูใหการฝกอบรม 
- พยาบาลประจําหอผูปวย 

10. Grand Round - สัปดาหละ 1 วัน ตามสายการ
ปฏิบัติงาน 

- ผูเขารับการฝกอบรมสาขารังสีรักษา 
- อาจารยผูใหการฝกอบรม 
- พยาบาลประจําหอผูปวย 

11. Conference รวมกับ
สาขาวิชาตางๆ 

- ตามตารางกิจกรรมในแตละเดือน - ผูเขารับการฝกอบรมสาขารังสีรักษา 
- อาจารยผูใหการฝกอบรม 
- แพทยสาขาตางๆและผูเก่ียวของ 
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รายการ กําหนดการ ผูมีสวนรวม 
12. Thesis proposal  
 

- เดือนธันวาคมของปการ 
ฝกอบรมท่ี 1 

- ผูเขารับการฝกอบรมสาขารังสีรักษา 
- อาจารยผูใหการฝกอบรม 
- ท่ีปรึกษาสถิติ 

13. Thesis progression - ปการฝกอบรมละ 2 ครั้ง - ผูเขารับการฝกอบรมสาขารังสีรักษา 
- อาจารยผูใหการฝกอบรม 
- ท่ีปรึกษาสถิติ 

14. การเรียนรายวิชา basic 
science 

- วันพุธ 13.00-15.00 น.  
ปการฝกอบรมท่ี 1 

- ผูเขารับการฝกอบรมสาขารังสีรักษา 
- อาจารยผูใหการฝกอบรม 
- อาจารยประจํารายวิชา 

15. Radiation Physics and 
radiobiology 

- ตามตารางการฝกอบรม  
ราชวิทยาลัยรังสีแพทย 

- ผูเขารับการฝกอบรมสาขารังสีรักษา 
- อาจารยผูใหการฝกอบรม 
- อาจารยประจํารายวิชา 
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ตาราง แสดงความสัมพันธระหวางกิจกรรมวิชาการและสมรรถนะหลัก 6 ดาน 

กิจกรรม

วิชาการ 
patient care Medical knowledge and skills Practice-based 

Learning and 

Improvement 

Interpersonal and 

Communication Skills 

Professionalism System-based Practice 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 6.4 

1       x x x x x x x        x   x x  x 

2 x x x x x x        x  x x x    x x   x  

3        x    x  x x x   x x  x x     

4       x x x x x x x x x x            

5 x x x x x x        x   x x x x x x x   x x 

6   x x   x x  x x x  x   x x x x   x     

7 x x x x x x        x   x x x  x  x     

8   x x          x         x     

9 x x x x x x        x  x x x x x x  x x x x x 

10 x x x x x x        x  x x x x x x  x x x x x 

11     x x x x x x x x x x  x  x  x x x x     

12               x x      x x     

13               x x      x x     

14     x x x     x x  x         x x x x 

15   x    x x  x x                 
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6.2 เนื้อหาการฝกอบรม 

การจัดการการฝกอบรม แผนงานฝกอบรมฯ จัดการฝกอบรมควบคู กันระหวางหลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาวิชาวิทยาศาสตรการแพทยคลินิก ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 (เปนภาค
บังคับสําหรับผูเขารับการฝกอบรมแพทยประจําบานทุกสาขาของคณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) 
และหลักสูตร การฝกอบรมแพทยประจําบานเพ่ือวุฒิบัตรฯ สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 
2561 (ตามเกณฑของราชวิทยาลัยรังสีแพทยฯ) โดยกําหนดใหผูเขารับการฝกอบรมหมุนเวียนเรียนรูและ
ปฏิบัติงานดังนี้  

การเรียนรูในแตละชั้นปมีการกําหนดรายวิชาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาวิชา
วิทยาศาสตรการแพทยคลินิกโดยมีการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมการเรียนรู ท้ังภาคทฤษฎีและปฏิบัติ 
และประเมินผล เพ่ือใหผูเรียนไดรับความรูและมีความสามารถตามวัตถุประสงคของรายวิชา [ภาคผนวกท่ี 8: 
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาวิชา วิทยาศาสตรการแพทยคลินิก ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561]  
โดยเนื้อหาการฝกอบรมจะสอดคลองไปกับหลักสูตรฯ สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 
2561 ของราชวิทยาลัยรังสีแพทยฯ [ภาคผนวกท่ี 9: เนื้อหาของแผนงานฝกอบรมฯ อางอิงตามหลักสูตรกลาง
ของสมาคมรังสีรักษาฯ] โดยครอบคลุมทุกประเด็นตางๆ ดังตอไปนี้  

- พ้ืนฐานความรูดานชีววิทยาการแพทย ดานวิทยาศาสตรคลินิก สังคมและพฤติกรรมศาสตร  
เวชศาสตรปองกัน รวมท้ังโรคมะเร็งชนิดตาง ๆ และหัตถการท่ีจําเปนสําหรับแพทยรังสีรักษา  

- การตัดสินใจทางคลินิก และการใชยา/การใหรังสีรักษาอยางสมเหตุผล 
- ทักษะการสื่อสาร  
- เวชจริยศาสตร 
- การสาธารณสุข และระบบบริการสุขภาพ  
-  กฎหมายการแพทยและนิติเวชวิทยา  
- หลักการบริหารจัดการ  
- ความปลอดภัยของผูปวย  
- การดูแลตนเองของแพทย  
- การเก่ียวเนื่องกับการแพทยเสริม (complementary medicine)  
- พ้ืนฐานและระเบียบวิจัยทางการแพทย ท้ังการวิจัยทางคลินิกและระบาดวิทยาคลินิก  
- เวชศาสตรอิงหลักฐานประจักษ 
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โดยรายวิชาในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงฯ ท่ีเก่ียวของกับสาขารังสีรักษาฯ ของแตละชั้นป

ประกอบดวย 

ชั้นปท่ี รายวิชา การประเมินผล 
1 • เอกซเรยคอมพิวเตอรและการตรวจดวยคลื่น

สะทอนใน สนามแมเหล็กพ้ืนฐาน 

• ฟสิกสทางรังสีวิทยา 

• รังสีชีววิทยา 

• รังสีรักษา 

• รังสีวิทยาวินิจฉัย 1 

• รังสีวิทยาวินิจฉัย 2 

• ทฤษฎเีวชศาสตรนิวเคลียร 

• เวชศาสตรนิวเคลียรปฏิบัติ 

• พ้ืนฐานการวิจยั 

• สอบขอเขียน MCQ, MEQ 

• Mini-CEX 

• ประเมินผลการทํางาน
ระหวางปฏิบัติงาน 

2 • ความสัมพันธเปรียบเทียบพยาธิ –รังสีวิทยา  

• มะเร็งวิทยาคลินิก 1 

• รังสีรักษาคลินิก1 

• ฟสิกสในการรักษาแบบระยะใกล  

• ฟสิกสในการรักษาแบบระยะไกล 

• การดูแลผูปวยโรคมะเร็งแบบองครวม 

• โครงการวิจัย 1 

• สอบขอเขียน MCQ, MEQ 

• Mini-CEX 

• ประเมินผลการทํางาน
ระหวางปฏิบัติงาน 

• รายงานความกาวหนาการ
วิจัย 

3 • ทฤษฎีการตรวจถายภาพระดับโมเลกุล  

• รังสีรักษาระยะใกล 

• รังสีรักษาคลินิก 2 

• มะเร็งวิทยาคลินิก 2 

• มะเร็งวิทยาคลินิก 3 

• ฟสิกสข้ันสูง 

• โครงการวิจัย 2  

• สอบขอเขียน MCQ, MEQ 

• Mini-CEX 

• ประเมินผลการทํางาน
ระหวางปฏิบัติงาน 

• รายงานการศึกษาดูงาน 

• รายงานการวิจยัฉบับสมบูรณ 

 

แผนงานฝกอบรมฯ สงเสริมใหผูเขารับการฝกอบรมไดแสดงความรับผิดชอบตอกระบวนการเรียนรู 

ของตนเอง และไดรับการสะทอนการเรียนรู  (self-reflection) สงเสริมความเปนอิสระทางวิชาชีพ 

(professional autonomy) เพ่ือใหผูเขารับการฝกอบรมสามารถปฏิบัติตอผูปวยไดอยางดีท่ีสุด โดยคํานึงถึง 

ความปลอดภัยและความอิสระของผูปวย (patient safety and autonomy) บนพ้ืนฐานของความรูความ 

เขาใจและเหตุผลทางวิทยาศาสตรเชิงประจักษในขณะนั้น มีการบูรณาการระหวางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 

เปนไปตามเนื้อหาของการฝกอบรม และสอดรับไปกับประสบการณการเรียนรูตามสมรรถนะหลักท้ัง 6 ดาน 
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โดยเนนความรูความสามารถท่ีเพ่ิมข้ึนตามระดับความสามารถ และสิทธิในการดูแลรักษาผูปวยท่ีกําหนดใน 

สิทธิการดูแลผูปวยในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ (clinical privilege) และมีอาจารยผูเชี่ยวชาญในสาขาฯ คอย

ใหคําปรึกษาชี้แนะ ดําเนินการตรวจสอบความถูกตอง กํากับดูแล (supervision) ประเมินคา (appraisal) และ

ใหขอมูลปอนกลับ (feedback) 

แผนงานฝกอบรมฯ ไดกําหนด entrustable professional activities (EPA) ไวท้ังหมด 22 หัวขอ 

[ภาคผนวกท่ี 7: รายละเอียด EPA] โดยอางอิงจากหลักสูตรการฝกอบรมแพทยประจําบานเพ่ือวุฒิบัตรฯ สาขา 

รังสีรักษาฯ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561 ของราชวิทยาลัยรังสีแพทยฯ ดังนี้  

1. การบริบาลผูปวย: เนื้องอกสมองในผูใหญ (adult brain tumor)  
2. การบริบาลผูปวย: มะเร็งศีรษะและลําคอ (head and neck cancer)   
3. การบริบาลผูปวย: มะเร็งเตานม (breast cancer)  
4. การบริบาลผูปวย: มะเร็งปอด (lung cancer)   
5. การบริบาลผูปวย: มะเร็งระบบทางเดินอาหาร (gastrointestinal (GI) cancer)   
6. การบริบาลผูปวย: มะเร็งระบบทางเดินปสสาวะ (genitourinary (GU) cancer)   
7. การบริบาลผูปวย: มะเร็งระบบสืบพันธุสตรี (gynecological (GYN) cancer)   
8. การบริบาลผูปวย: มะเร็งระบบเม็ดเลือด (hematological cancer)   
9. การบริบาลผูปวย: มะเร็งกระดูกและเนื้อเยื่อออน (bone and soft tissue cancer)  
10. การบริบาลผูปวย: มะเร็งในเด็ก (pediatric cancer)  
11. การบริบาลผูปวย: การดูแลแบบประคับประคอง (palliative care)  
12. การบริบาลผูปวย: โรคเนื้องอกท่ีไมใชมะเร็ง (benign tumor) 
13. การบริบาลผูปวย: การใหรังสีรักษาระยะใกล (brachytherapy)  
14. การบริบาลผูปวย: Stereotactic Radiation Treatment: stereotactic radiosurgery  

(SRS)/stereotactic radiotherapy (SRT)/stereotactic body radiotherapy (SBRT)    
15. ความรูและทักษะหัตถการเวชกรรม: Medical Radiation Physics  
16. ความรูและทักษะหัตถการเวชกรรม: Radiobiology and Cancer Biology  
17. การเรียนรูและการพัฒนาจากฐานการปฏิบัติ: มีความสามารถในการพัฒนาการเรียนรูพัฒนา 

ความสามารถในการประยุกต นําขอมูลทางวิทยาศาสตรท่ีมีหลักฐานมาแกปญหาในการดูแลผูปวย   
18. ทักษะระหวางบุคคลและการสื่อสาร: ตอผูปวยและญาติ  
19. ทักษะระหวางบุคคลและการสื่อสาร: ตอผูรวมงานรวมสาขาวิชาชีพ/ตอผูรวมงานในสาขาอ่ืน ๆ ท่ี 

รวมกันดูแลรักษาผูปวย(นักฟสิกสการแพทย, นักรังสีเทคนิค, พยาบาล, คนงาน และเจาหนาท่ีอ่ืน ๆ)   
20. ความสามารถในการทํางานตามหลักวิชาชีพนิยม: คุณธรรม จริยธรรม และเจตคติอันดีตอผูปวย 

ญาติ ผูรวมงาน เพ่ือนรวมวิชาชีพ และชุมชน   
21. การทําเวชปฏิบัติใหสอดคลองกับระบบสุขภาพ: ตระหนักถึงภาระคาใชจาย การวิเคราะหประโยชน 

และความเสี่ยง ท้ังในระดับผูปวยเฉพาะรายและ/หรือประชากรอยางเหมาะสม  
22. การทําเวชปฏิบัติใหสอดคลองกับระบบสุขภาพ: ทํางานแบบสหวิชาชีพเพ่ือเปาหมายความปลอดภัย 

ของผูปวย สนับสนุนและพัฒนาคุณภาพการดูแลผูปวยอยางเหมาะสม มีสวนรวมในการบงชี้
ขอบกพรองของระบบสาธารณสุขและนําเสนอวิธีแกไข  
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โดยแบงระดับความรูความสามารถของผูเขารับการฝกอบรมตามสมรรถนะหลัก ดังนี้  

- ระดับ 1 (L1) = ผูเขารับการฝกอบรมมีความรู/ทักษะพ้ืนฐานท่ีเหมาะสมสําหรับแพทยศาสตรบัณฑิต                     
และแพทยท่ีผานการเพ่ิมพูนทักษะแลว    

- ระดับ 2 (L2) = ผูเขารับการฝกอบรมมีการเรียนรู และสามารถปฏิบัติงานไดอยางเหมาะสมภายใต
การควบคุมของอาจารย  

- ระดับ 3 (L3) = ผูเขารับการฝกอบรมมีการเรียนรู และมีศักยภาพ สามารถปฏิบัติงานไดเองภายใต
การชี้แนะของอาจารย   

- ระดับ 4 (L4) = ผูเขารับการฝกอบรมมีการเรียนรู และสามารถปฏิบัติงานไดเอง โดยเปนระดับท่ี
เหมาะสมสําหรับผูเขารับการฝกอบรมท่ีจะจบการศึกษาและรับวุฒิบัตร/อนุมัติบัตร  

- ระดับ 5 (L5) = ผูเขารับการฝกอบรมมีการเรียนรูโดดเดน และมีศักยภาพ สามารถปฏิบัติงานไดเหมือน
แพทยรังสีรักษาท่ีมีประสบการณและสามารถสอน/ถายทอดความรูแกผูท่ีมีประสบการณนอยกวา 

 

ตารางแสดง Milestone ของแตละ Entrustable Professional Activities (EPA) 

 ปการศึกษา 1 ปการศึกษา 2 ปการศึกษา 3 
EPA 1 L1/L2 L3 L4 
EPA 2 L1/L2 L3 L4 
EPA 3 L1/L2 L3 L4 
EPA 4 L1/L2 L3 L4 
EPA 5 L1/L2 L3 L4 
EPA 6 L1/L2 L3 L4 
EPA 7 L1/L2 L3 L4 
EPA 8 L1 L2 L3 
EPA 9 L1/L2 L3 L4 
EPA 10 L1 L2 L3 
EPA 11 L1/L2 L3 L4 
EPA 12 L1 L2 L3 
EPA 13 L1/L2 L3 L4 
EPA 14 L1/L2 L3 L4 
EPA 15 L1/L2 L3 L4 
EPA 16 L1/L2 L3 L4 
EPA 17 L1/L2 L3 L4 
EPA 18 L1/L2 L3 L4 
EPA 19 L1/L2 L3 L4 
EPA 20 L1 L1 L2 
EPA 21 L1 L2 L2 
EPA 22 L1 L2 L2 
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ตารางแสดง ความสัมพันธระหวาง EPA กับสมรรถนะหลกั 6 ดานท่ีตองการประเมิน  

 patient 
care 

Medical 
knowledge 
and skills 

Practice-
based 

Learning and 
Improvement 

Interpersonal 
and 

Communication 
Skills 

Professionalism System-
based 

Practice 

EPA 1 o o o o   
EPA 2 o o o o   
EPA 3 o o o o   
EPA 4 o o o o   
EPA 5 o o o o   
EPA 6 o o o o   
EPA 7 o o o o   
EPA 8 o o o o   
EPA 9 o o o o   
EPA 10 o o o o   
EPA 11 o o o o   
EPA 12 o o o o   
EPA 13 o o o o   
EPA 14 o o o o   
EPA 15  o    o 
EPA 16  o    o 
EPA 17   o    
EPA 18   o o   
EPA 19   o o   
EPA 20     o  
EPA 21      o 
EPA 22      o 
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6.3 การทําวิจัย 

แผนงานฝกอบรมฯ กําหนดใหผูเขารับการฝกอบรมทํางานวิจัยเสนอตอคณะอนุกรรมการฝกอบรม
และสอบฯ สาขารังสีรักษาฯ จํานวน 1 เรื่อง โดยมีจุดประสงคเพ่ือใหผูเขารับการฝกอบรม  

1. มีความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับระบาดวิทยาคลินิกและวิธีการทําวิจัยทางการแพทยไดอยางมี
ประสิทธิภาพ  

2. สามารถทํางานวิจัยและนําเสนอผลงานวิจัยไดอยางมีประสิทธิภาพ  
3. สามารถวิเคราะหผลงานวิจัยและสามารถนําหลักฐานเชิงประจักษไปประยุกตใชได  

 วิธีการทํางานวิจัย  

1. ผูเขารับการฝกอบรมชั้นปท่ี 1 หาอาจารยท่ีปรึกษาผูควบคุมงานวิจัยอยางนอย 1 คน 
2. ผูเขารับการฝกอบรมและอาจารยท่ีปรึกษารวมกันกําหนดหัวของานวิจัย  และรางระเบียบวิธีวิจัย โดย

พิจารณาถึงความเปนไปไดใน การทําวิจัยใหเสร็จสิ้นภายในชวงเวลาท่ีกําหนด  
3. หลังจากเลือกหัวขอไดแลวใหทําการรางโครงรางงานวิจัย คําถามงานวิจัย ระเบียบวิธีวิจัยการใชสถิติ

ในงานวิจัย ตารางเก็บขอมูล กรอบระยะเวลาในการวิจัย หนังสือยินยอมเขารวมการวิจัย ทางสถาบัน
ฝกอบรมจะจัดใหผูเขารับการฝกอบรมชั้นปท่ี 1 นําเสนอโครงรางงานวิจัยในเดือนธันวาคมของป
การศึกษาท่ี 1 ผานกิจกรรม present thesis proposal  จากนั้นผูเขารับการฝกอบรมดําเนินการ
แกไขปรงุปรุงและสงรางงานวิจัยตอคณะกรรมการจรยิธรรมการวิจัยของคณะแพทยศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณารับรอง  

4. ผูเขารับการฝกอบรมชั้นปท่ี 2 นําเสนอโครงรางงานวิจัย ตอคณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบฯ 
สาขารังสีรักษาฯ เพ่ือรวมกันชี้แนะ แกไข  

5. ผูเขารับการฝกอบรมดําเนินงานวิจัย โดยมีกิจกรรม research progression เพ่ือติดตาม
ความกาวหนาของ การดําเนินงานวิจัย รวมท้ังปญหาท่ีเกิดข้ึน เพ่ือทางคณาจารยจะไดรวมกันชวย
หาทางแกไขปญหา  

6. ผูเขารับการฝกอบรมชั้นปท่ี 3 สงเอกสารงานวิจัยใหแกคณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบฯ สาขา
รังสีรักษาฯ  

7. ในชวงปลายปท่ี 3 ของการฝกอบรม ผูเขารับการฝกอบรมชั้นปท่ี 3 นําเสนอผลงานวิจัยแก 
คณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบฯ สาขารังสีรักษาฯ โดยการเสนองานวิจัยเปนคะแนนสวนหนึ่ง ใน
การสอบวุฒิบัตรสาขารังสีรักษา 

งานวิจัยนี้ยังใชสําหรับรายวิชา research project หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาวิชา

วิทยาศาสตรการแพทยคลินิก จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยอีกดวย 
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การรับรองคุณวุฒิหรือวุฒิการศึกษา วุฒิบัตร (วว.) สาขารังสีรักษาฯ ให “เทียบเทาปริญญาเอก” 

การรับรองคุณวุฒิหรือวุฒิการศึกษา วุฒิบัตร (วว.) สาขารังสีรักษาฯ ให “เทียบเทาปริญญาเอก” นั้น 
ถือเปนสิทธิสวนบุคคลและของแตละสถาบันท่ีใหการฝกอบรม โดยใหเปนไปตามความสมัครใจของแตละ
สถาบันท่ีใหการฝกอบรม และความสมัครใจของผูเขารับการฝกอบรมแตละรายดวย ผูเขารับการฝกอบรมท่ี 
สามารถขอการรับรองวุฒิบัตรใหเทียบเทาปริญญาเอกนั้น ตองตีพิมพผลงานวิจัยในวารสารระดับชาติ/ 
นานาชาติ ท่ีมีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทาง
วิชาการ สําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ หรือเปนบทความท่ีตีพิมพในวารสารท่ีถูกคัดเลือกใหอยูใน 
PubMed, Scopus, Web of Science หรือ Google Scholar หรือในวารสารนานาชาติท่ีใชภาษาอังกฤษใน 
บทความหรือในบทคัดยอและมีการตีพิมพวารสารฉบับนี้มานานเกิน 10 ป (วารสารเริ่มออกอยางชาในป พ.ศ. 
2549 หรือ ค.ศ.2006) และใหใชภาษาอังกฤษในการเขียนบทคัดยอ ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด เม่ือไดรับการ
ตีพิมพแลวผูเขารับการฝกอบรมตองนาํเสนอเรื่องตอแพทยสภาและราชวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาคุณภาพงานวิจัย 
ตอไป  
หมายเหตุ  ในกรณีท่ี วว. ของทานไดรับการรับรองวา “เทียบเทาปริญญาเอก” นั้นไมไดหมายความถึงวุฒิ
ปริญญา เอกจริงและหามใชคําวา Ph.D. หรือ ปร.ด. ทายชื่อในคุณวุฒิ หรือวุฒิการศึกษา และหามเขียนคําวา 
ดร. นําหนาชื่อตนเอง แตสถาบันการศึกษาสามารถใช วว. ท่ี “เทียบเทาปริญญาเอก” นี้ มาใชใหทานเปน
อาจารย ประจําหลักสูตรการศึกษา อาจารยรับผิดชอบหลักสูตรการศึกษา อาจารยคุมวิทยานิพนธ หรือเปน
วุฒิ การศึกษาประจําสถานศึกษาไดเทียบเทากับอาจารยท่ีจบปริญญาเอก ดังนั้น วุฒิบัตรฯ หรือ หนังสืออนุมัติ
ฯ ของทานท่ีไดรับการรับรองวุฒิการศึกษานี้ อาจจะมีคําวา “เทียบเทาปริญญาเอก” ตอทายไดเทานั้น 

6.4 จํานวนปการฝกอบรม  

แผนงานฝกอบรมฯ กําหนดเปดการฝกอบรมวันท่ี 1 กรกฎาคมของทุกป มีกรอบเวลาในการฝกอบรม 
3 ป ตามแผนงานฝกอบรมและสมรรถนะของผูเขารับการฝกอบรมจะใชเวลาฝกอบรมอยางนอย 3 ป และไม
เกิน 6 ป แผนงานฝกอบรมฯ ประกอบดวย 3 ระดับชั้น แตละระดับชั้นเทียบเทาการฝกอบรมเต็มเวลาไมนอย
กวาหนึ่งป รวมท้ัง 3 ระดับชั้น มีระยะเวลาอยางนอย 3 ป (36 เดือน) โดยรายละเอียดการฝกอบรมในแตละ 
ระดับชั้น แผนงานฝกอบรมฯ ไดกําหนดวิธีการฝกอบรมสําหรับผูเขารับการฝกอบรมในการหมุนเวียนศึกษา
เรียนรูและปฏิบัติงาน ดังนี้ 
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แพทยประจําบานช้ันปท่ี 1  

การฝกอบรม ระบบ ระยะเวลา การวัดและประเมินผล 
สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย 
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ 

abdomen 1 เดือน • ประเมินการปฏิบัติงานรายเดือน 

• สอบ MCQ และ MEQ ปลายป
การศึกษาตามหลักสูตร ป.บัณฑิต 

Chest 1 เดือน 
Neuro 1 เดือน 
Ultrasound/Flu 2 สัปดาห 
Mammogram  2 สัปดาห 

สาขาเวชศาสตรนิวเคลียร 
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ 

Nuclear 
Medicine / 
PET/CT  

2 เดือน • ประเมินการปฏิบัติงานรายเดือน 

• สอบ MCQ และ MEQ ปลายป
การศึกษาตามหลักสูตร ป.บัณฑิต 

สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา 
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ 

ตามตารางการ
ปฏิบัติงาน  

6 เดือน • การสังเกตการ ปฏิบัติงานใน
สถานการณจริง  

• ประเมินสมรรถนะโดยอาจารย  
ผานการประเมิน entrustable 
professional activities (EPA) 
ตามท่ีกําหนด 

• สอบ Mini-CEX และ MEQ ปลายป
การศึกษาตามหลักสูตร  
ป.บัณฑิต 
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แพทยประจําบานช้ันปท่ี 2 

การฝกอบรม ระบบ ระยะเวลา การวัดและประเมินผล 
สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา 
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ 

ตามตารางการ
ปฏิบัติงาน  

10 เดือน • การสังเกตการ ปฏิบัติงานใน
สถานการณจริง  

• ประเมินสมรรถนะโดยอาจารย  
ผานการประเมิน entrustable 
professional activities (EPA) 
ตามท่ีกําหนด 

• สอบ Mini-CEX, MCQ และ MEQ 
ปลายปการศึกษาตามหลักสูตร  
ป.บัณฑิต 

สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย 
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ 

Musculoskeletal 
system 

2 สัปดาห • ประเมินการปฏิบัติงานรายเดือน 
 

ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะ
แพทยศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย 

 2 สัปดาห • ประเมินการปฏิบัติงานรายเดือน 

• สอบดู slide ตามหลักสูตร  
ป.บัณฑิต 
 

สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา 
โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี 
โรงพยาบาลมหาราช
นครราชสีมา 
 

 1 เดือน • ประเมินการปฏิบัติงานรายเดือน 

• รายงานการปฏิบัติงาน โดยเปนสวน
หนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร  
ป.บัณฑิต 
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แพทยประจําบานช้ันปท่ี 3 

การฝกอบรม ระบบ ระยะเวลา การวัดและประเมินผล 
สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา 
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ 

ตามตารางการ
ปฏิบัติงาน  

10 เดือน • การสังเกตการ ปฏิบัติงานใน
สถานการณจริง  

• ประเมินสมรรถนะโดยอาจารย  
ผานการประเมิน entrustable 
professional activities (EPA) 
ตามท่ีกําหนด 

• สอบ Mini-CEX, MCQ และ MEQ 
ปลายปการศึกษาตามหลักสูตร  
ป.บัณฑิต 

สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา 
สถาบันอ่ืน (สามารถเลือก
สถาบันไดท้ังใน และ
ตางประเทศ โดยมีหนังสือ 
รับรองการฝกอบรมจากสถาบัน
นั้น ๆ) 
 

 2 เดือน • ประเมินการปฏิบัติงานรายเดือน 

• รายงานการปฏิบัติงาน โดยเปนสวน
หนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร  
ป.บัณฑิต 

 

6.5 การบริหารกิจการและการจัดการการฝกอบรม  
แผนงานฝกอบรมฯ บริหารการจัดการการฝกอบรม ดังนี้  

6.5.1 บริหารจัดการการฝกอบรมอยางเปนระบบ โปรงใส ยึดหลักความเสมอภาค มีการแตงตั้ง
คณะกรรมการการฝกอบรมแพทยประจําบาน โดยมีหนาท่ีในการพิจารณาและปรับปรุงแผนงานฝกอบรมฯ 
ตลอดจนควบคุมและกํากับดูแลการฝกอบรมใหเปนไปตามแผนงาน โดยมีอาจารยและตัวแทนแพทยผูเขารับ
การฝกอบรม เพ่ือใหขอมูลปอนกลับแกผูเขารับการฝกอบรมไดอยางทันทวงทีและสรางสรรคผานระบบ
อาจารยท่ีปรึกษา นอกจากนี้ยังมีสวนรับผิดชอบในการจัดทําแผนการสอน ควบคุมกิจกรรมวิชาการ และ
ประเมินผลผูเขารับการฝกอบรมโดยสาขาวิชา  

6.5.2. ดําเนินการใหผูมีสวนไดสวนเสีย มีสวนรวมในการวางแผนการฝกอบรม รวมสัมมนาแผนงาน
ฝกอบรมฯ และ แบบสอบถามเพ่ือขอความคิดเห็นและขอเสนอแนะเก่ียวกับแผนงานฝกอบรมฯ โดยผูมีสวนได
สวนเสียหลัก หมายถึง อาจารย และหัวหนาผูเขารับการฝกอบรมหรือผูแทน เขารวมเปนกรรมการท่ีเก่ียวของ
กับการฝกอบรมและเขารวมในการประชุมการบริหารของภาควิชาฯ ในวาระท่ีเก่ียวของเพ่ือรวมแสดงความ
คิดเห็น ใหขอเสนอแนะตอกระบวนการฝกอบรม เพ่ือ นําไปพัฒนาวางแผนการอบรมใหไดตามเปาประสงค
ของแผนงานฝกอบรม ผูใชบัณฑิตมีรวมเปนกรรมการในการปรับปรุงแผนงานฝกอบรม ผูมีสวนไดสวนเสียอ่ืน 
หมายถึง ผูมารับบริการหรือผูปวย แผนงานฝกอบรมฯไดวางแผนใหไดมี สวนรวมในการประเมิน EPA ผูเขารับ
การฝกอบรมในดานความรู ทักษะ และเจตคติ เพ่ือเปน ขอมูลปอนกลับสําหรับการนําไปปรับปรุงพัฒนา
แผนงานฝกอบรม ใหสอดรับกับสมรรถนะหลักของผูเขารับการฝกอบรมดานตาง ๆ อาทิ professionalism   
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6.5.3 จัดประสบการณเรียนรูท่ีครอบคลุมทุกมิติในการดูแลรักษาผูปวยโรคมะเร็ง ท้ังภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติ สําหรับภาคทฤษฎี ไดแกการบรรยาย การอภิปรายปญหาผูปวย การนําเสนอหัวขอทางวิชาการ 
การคนความรูจากสื่ออิเล็กทรอนิกส สําหรับภาคปฏิบัติ การฝกอบรมเปนลักษณะ on the job training ผาน
กิจกรรมวิชาการตาง ๆ ภายใตการกํากับดูแลของอาจารยผูใหการฝกอบรม  

6.5.4 กําหนดในแผนงานฝกอบรมใหผูเขารับการฝกอบรมในชั้นปท่ี 2 และ 3 สามารถเลือกไป 
elective ท่ีสถาบันภายนอกท้ังในประเทศหรือตางประเทศ เพ่ือใหผูเขารับการฝกอบรมไดมีประสบการณ
เรียนรูท่ีหลากหลายในการดูแลผูปวยท่ีมีแตกตางกันตามบริบทของในแตละสถาบัน เพ่ือประยุกตใชไดเม่ือ
สําเร็จการศึกษา และเปนการเพ่ิมประสบการณการเรียนรูหัตถการบางอยาง ท่ี สถาบันฝกอบรมมีจํานวนนอย
ไมเพียงพอใหกับผูเขารับการฝกอบรมไดฝกปฏิบัติ เชน การวางแผนการรักษา conventional simulation 
(2D), 2D brachytherapy และ proton therapy เปนตน ซ่ึงผูเขารับการฝกอบรมจะไดมีโอกาสอภิปราย
ผูปวยกับอาจารยในแตละสถาบันฝกอบรม นอกจากนี้ยังไดศึกษาการปฏิบัติงานและการบริหารจัดการศูนยรังสี
รักษาในบริบทท่ีแตกตางกัน ท้ังภาครัฐและเอกชน ในและตางประเทศ โดยผูเขารับการตองจัดทําราบงาน
การศึกษาดูงานเพ่ือเปนสวนหนึ่งของการศึกษารายวิชาในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิทยาศาสตร
การแพทย สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา    

6.5.5 กําหนดให มีหัวหนาหรือตัวแทนผู เข ารับการฝกอบรม โดยมีบทบาทและหนา ท่ีเปน
คณะกรรมการการฝกอบรมแพทยประจําบาน รวมเสนอแนะเก่ียวกับกลไกการควบคุมฝกอบรม กําหนดพันธกิจ 
ผลของการฝกอบรมท่ีมุงหมาย การออกแบบแผนงานฝกอบรม การวางแผนสภาพการปฏิบัติงาน การกํากับ
ดูแลและประเมินแผนงานฝกอบรม รวมถึงการ บริหารจัดการแผนงานฝกอบรม ใหขอมูลและความเห็นในการ
ประเมินการเรียนรู ประเมินคุณภาพการจัดการเรียนการสอน ดูแลความเรียบรอยโดยรวมของการบริการใน
สวนท่ีเก่ียวของกับแพทยประจําบาน โดยเปนผูประสานงานระหวางอาจารยและผูเขารับการฝกอบรมและมี
อํานาจในการแกไขเหตุการณเฉพาะหนา เพ่ือดูแลใหผูเขารับการฝกอบรมคนอ่ืนปฏิบัติตาม ระเบียบของการ
ฝกอบรมและคณะ ตลอดจนรายงานใหคณะอาจารยผูดูแลผูเขารับการฝกอบรมทราบ นอกจากนี้ยังมีบทบาท
ในการเปนตัวแทนแพทยประจําบาน ในการประชุมตาง ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เชน ประชุมคณะกรรมการ
ความเสี่ยงและคณะกรรมการ PCT เปนตน  

กรณีหัวหนาผูเขารับการฝกอบรมไมสามารถปฏิบัติภารกิจดังกลาวได ใหผูแทนเปนผูรับผิดชอบแทน 

6.6 สภาพการปฏิบัติงาน  

6.6.1  ผูเขารับการฝกอบรมมีสิทธิและหนาท่ีตามท่ีมหาวิทยาลัย, โรงพยาบาล, คณะฯ, ภาควิชาฯ ระบุไว  
6.6.2  การปฏิบัติงานในเวลาราชการเวลา 08.30-16.30 น. ผูเขารบัการฝกอบรมฝกปฏิบัติรวมกับ

อาจารยตามตารางการปฏิบัติงานในแตละเดือน  
6.6.3  การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เปนการอยูเวรดูแลผูปวย IPD ผูปวยรับ consult จากหอง

ฉุกเฉิน วันจันทรถึงวันศุกร ตั้งแต 16.30-08.30 น.ของวันถัดไป วันเสาร อาทิตยและวันหยุดนักขัตฤกษ ตั้งแต 
08.30-08.30 น. ของวันถัดไป กําหนดใหผูเขารับการฝกอบรมอยูเวรและปฏิบัติหนาท่ีนอกเวลาราชการไดคน
ละไมเกิน 15 เวร/เดือน โดยมีอาจารยใหคําปรึกษาตลอด 24 ชั่วโมง  

6.6.4  ผูเขารับการฝกอบรม ตองเขารวมกิจกรรมวิชาการท่ีทางสาขาฯ/ภาควิชาฯจัดโดยมีระยะเวลา
รวมในแตละปการฝกอบรมไมนอยกวารอยละ 80  

28 
 



 
 

6.6.5  การลาและการฝกอบรมทดแทนในกรณีลาพัก เชน การลาคลอดบุตร การเจ็บปวยการเกณฑ
ทหาร การถูกเรียกฝกกําลงัสํารอง การศึกษาดูงานนอกแผนงานฝกอบรม ท้ังนี้ระยะเวลาในการฝกอบรม/ 
ปฏิบัติงานในแตละปการฝกอบรม ตองมีระยะเวลารวมไมนอยกวารอยละ 80 ของแผนงานฝกอบรมฯ  

-  การลายึดตามระเบียบ ประกาศคณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เรื่องหลักเกณฑและ
วิธีการลาโดยไดรับเงิน คาจาง  

-  ผูเขารับการฝกอบรมสามารถลาปวยไดไมเกิน 30 วัน 
-  การลาคลอดบุตร มีสิทธิลาคลอดบุตรไดไมเกิน 90 วัน  
-  ผูเขารับการฝกอบรมท่ีสามารถลาพักผอนไดไมเกิน 10 วันทําการตอปการศึกษา 
-  สามารถลาอุปสมบทหรือลาประกอบพิธีฮัจญไดตามระเบียบ  
-  ผูเขารับการฝกอบรม ตองผานการอบรมในแผนงานฝกอบรมฯไมนอยกวารอยละ 80 จึงจะมีสิทธิ

ไดรับการสงชื่อเขาสอบเพ่ือวุฒิบัตรฯ โดยไมตองปฏิบัติงานเพ่ิมเติม  
-  การลาออกจะตองยื่นใบลาออกลวงหนาไมนอยกวา 30 วันทําการ เม่ือไดรับอนุมัติแลวจึงจะลาออกได 
6.6.6  ในกรณีท่ีมีเหตุจําเปน ซ่ึงสงผลใหผูเขารับการฝกอบรมลาเกินกวารอยละ 20 ของแผนงาน 

ฝกอบรมฯ จะจัด rotation ชดเชยตามจํานวนวันท่ีขาดไป และจะสงเรื่องไปยังคณะอนุกรรมการฝกอบรม 
สาขารังสีรักษาฯ เพ่ือพิจารณาวามีสิทธิสอบและเลื่อนชั้นปหรือไม 

6.6.7  คาตอบแทนของผูเขารับการฝกอบรม กําหนดระเบียบโรงพยาบาลจุฬาลงกรณตามความ
เหมาะสมกับตําแหนงและงานท่ีไดรับมอบหมาย โดยมีเงินเดือน คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
และคาตอบแทนอ่ืน  

6.6.8  ผูเขารับการฝกอบรมมีสวัสดิการดังนี้  
-  สวัสดิการการรักษาพยาบาล รวมถึงการฉีดวัคซีนปองกันโรคตามเกณฑท่ีกําหนด 
-  สวัสดิการท่ีพักภายในคณะแพทยศาสตร (กรณีท่ีไมสามารถจัดสรรท่ีพักไดเพียงพอ จะสนับสนุน 

 คาเชาท่ีพักภายนอก)  
-  มีทุนสนับสนุนการประชุมอบรมท้ังในและตางประเทศ ตามระเบียบคณะแพทยศาสตร 

 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

6.7 การประเมินผูเขารับการฝกอบรม  

แผนงานฝกอบรมฯ ประเมินผูเขารับการฝกอบรม ดังตอไปนี้  

6.7.1  การประเมินระหวางการฝกอบรม (formative evaluation) เพ่ือพัฒนาการเรียนรูของผูเขา
รับการฝกอบรม เพ่ือใหทราบถึงพัฒนาการและจุดท่ีควรปรับปรุงระหวางฝกอบรม โดยมีการประเมินเปนระยะ
ตามตารางการปฏิบัติงาน โดยประเมินจาก   

• ทักษะ ใชการสังเกตการปฏิบัติงานและประเมินการปฏิบัติงานจริง โดยใชแบบประเมิน 
Mini-CEX และ DOPS  

• เจตคติ ใชการสังเกตการปฏิบัติงาน ความเอาใจใสในงาน และการปฏิบัติตอบุคลากร ตาง 
ๆ โดยใชแบบประเมิน general evaluation  

6.7.2 การประเมินเพ่ือตัดสินผลการเรียน (summative evaluation) ประกอบไปดวยการประเมิน
ไดแก  
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• เม่ือสิ้นสุดการฝกอบรมในแตละระดับชั้น แผนงานฝกอบรมฯ กําหนดเกณฑการเลื่อน
ระดับชั้น ซ่ึงผูเขารับการฝกอบรมตองผานการประเมินท้ัง 2 สวน จึงจะไดรับการเลื่อน 
ระดับชั้นข้ึนไป ดังรายละเอียดตอไปนี้  

• การประเมินความรูทุกปการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาวิชา
วิทยาศาสตรการแพทย สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา โดยประเมินจากการสอบ
ขอเขียน MCQ, MEQ และสอบปฏิบัติ Mini-CEX การดูแลผูปวยและวางแผนการรักษา
ผูปวย (tumor clinic) การวางแผนการรักษาดวยการฉายรังสีและใสแร      

• การเลื่อนระดับชั้นตาม milestone เพ่ือการสอบวุฒิบัตร ตามเกณฑราชวิทยาลัย รังสี
แพทยฯ โดยใชการประเมิน entrustable professional activities (EPA)  

6.7.3  การประเมินเพ่ือวุฒิบัตร  
 แผนงานฝกอบรมฯ ไดกําหนดคุณสมบัติของผูสมัครสอบเพ่ือวุฒิบัตรรังสีรักษาฯ โดยอางอิง 

จากหลักสูตรการฝกอบรมแพทยประจําบาน สาขารังสีรักษาฯ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561 ของราชวิทยาลัยรังสี
แพทยฯ ดังนี้  

1.  ไดรับการฝกอบรมตามหลักสูตรของแพทยสภาในสถาบันฝกอบรมท่ีแพทยสภาใหการ รับรองครบ 3 ป  
2. ตองมีคุณสมบัติอ่ืน ๆ ตามเกณฑของสมาคมรังสีรักษาฯ ดังนี้  

 -  ไดรับหนังสือรับรองจากหัวหนาสถาบันฝกอบรมนั้น ๆ วาเปนผูผานการประเมินจากสถาบัน
  ฝกอบรม  

 -  ผานหลักสูตร radiation physics และ radiation biology ตามเกณฑของสมาคม 
  นักฟสิกสการแพทยไทย/ราชวิทยาลัยรังสีแหงประเทศไทย โดยตองเขารวมฟงการ บรรยาย
  ไมนอยกวารอยละ 80 ของตารางเรียน จึงมีสิทธิเขาสอบขอเขียน  

 -  ผานการฝกอบรมวิชาความรูดานบูรณาการท่ัวไป  โดยตองเขารวมฟงการบรรยายไมนอย
  กวารอยละ 80 ของตารางเรียน  

 -  เก็บ case ผูปวยบันทึกใน log book ครบตามท่ีสมาคมรังสีรักษาฯกําหนด   
 -  มีงานวิจัยท่ีมีคุณภาพ เพ่ือสงประเมินโดยคณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบฯ สาขา รังสี

  รักษาฯ อยางนอย 1 เรื่อง  
วิธีการประเมิน ประกอบดวย  
1. การสอบขอเขียนหลักสูตร radiation physics และ radiation biology หลังเรียนภาคบรรยาย

ครบ กรณีท่ีสอบขอเขียนไมผาน ทางสมาคมรังสีรักษาฯ จะจัดสอบซอมภายใน 1 เดือนหลังประกาศผล หาก
สอบซอมไมผาน ตองรอสอบใหมในปตอไป  

2. การสอบขอเขียนเก่ียวกับความรูพ้ืนฐานทางรังสีรักษาฯกอนสิ้นสุดปการฝกอบรมชั้นปท่ี 2 
(ประมาณเดือนท่ี 21 ของการฝกอบรม) เกณฑผานคือ รอยละ 60 กรณีสอบไมผาน ตองรอสอบใหมในปตอไป  

3. การสอบรายยาว (long case) ในชวงกลางปการฝกอบรมชั้นปท่ี 3 (ประมาณเดือนท่ี 30 ของการ
ฝกอบรม) เกณฑผาน คือ รอยละ60 การสอบจะสุมจัดสอบในสถาบันท่ี ไมใชสถาบันตนสังกัด โดยผูสอบเปน
ผูรับผิดชอบการเดินทางเอง กรณีสอบไมผาน สมาคมรังสีรักษาฯ จะจัดสอบซอมภายใน 1 เดือนหลังประกาศ
ผล โดยจะจัดสอบใน สถาบันอ่ืนท่ีไมใชสถาบันท่ีทําการสอบครั้งแรก กรณีท่ียังสอบครั้งท่ี 2 ไมผาน ตองรอ
สอบใหมในปตอไป [ภาคผนวกท่ี 8: คูมือการสอบ long case examination สมาคม รังสีรักษาฯ]  

4. การสอบงานวิจัย (ประมาณเดือนท่ี 33 ของการฝกอบรม) เกณฑผาน คือ รอยละ60 กรณีสอบไม
ผาน ตองรอสอบใหมในปตอไป  
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5. การสอบขอเขียนและปากเปลา กอนสิ้นสุดปการฝกอบรมชั้นปท่ี 3 (ประมาณเดือนท่ี 36 ของการ
ฝกอบรม) เกณฑการประเมินประกอบดวย  

-  การสอบขอเขียน เกณฑผาน คือ รอยละ 60 กรณีสอบไมผาน ตองรอสอบใหมในป ตอไป  
-  การสอบปากเปลา ประกอบดวยการสอบ OSCE และการสอบ contouring เกณฑ ผานจะรวม

คะแนนจาก OSCE และ contouring แตละ station  คะแนนรวมตอง ผานเกณฑรอยละ 60 กรณีสอบไม
ผาน ตองรอสอบใหมในปตอไป  

คณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบฯ สาขารังสีรักษาฯ ท่ีไดรับมอบหมายจากราช วิทยาลัยรังสีแพทยฯ 
และแพทยสภา เปนผูดําเนินการทดสอบความรูใหเปนไปตามเกณฑท่ี คณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบฯ 
สาขารังสีรักษาฯกําหนด ท้ังนี้คุณสมบัติของผูมีสิทธิสอบ วิธีการประเมิน เกณฑการตัดสิน จะสอดคลองกับ
ขอบังคับแพทยสภา วาดวย หลักเกณฑการออกหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตร เพ่ือแสดงความรูความชํานาญในการ 
ประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2552  ผูผานการประเมินท้ัง 5 ขอ และมีคุณสมบัติครบตามท่ีกําหนดขางตน จึง
จะมีสิทธิ ไดรับวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขารังสีรักษาฯ จากแพทยสภา 

6.7.4 การประเมินเพ่ือหนังสืออนุมัติ 

ทางสถาบันไมมีนโยบายรับผูเขารับการฝกอบรมเพ่ือหนังสืออนุมัติแสดงความรูความชํานาญในการ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา เนื่องจากผูเขารับการฝกอบรมตองผานการเรียน
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาวิชาวิทยาศาสตรการแพทย สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา คณะ
แพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  

6.7.5 การดําเนินการเพ่ือยุติการฝกอบรม  

การลาออก  ตามระเบียบของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ผูเขารับการฝกอบรม ตองทําหนังสือชี้แจง
ลาออกจากการปฏิบัติงานลวงหนาอยางนอย 1 เดือน เ ม่ือไดรับอนุ มั ติใหลาออกแลว จึ งแจงตอ
คณะอนุกรรมการฝกอบรม และสอบฯ สาขารังสีรักษาฯ  เพ่ือเห็นชอบ และแจงตอแพทยสภา พรอมความเห็น
ประกอบวา สมควรใหพักสิทธิการสมัครเปนผูเขารับการฝกอบรมเปนเวลา 1 ป ในปการศึกษาถัดไปหรือไม 
โดยพิจารณาจากเหตุผลประกอบการลาออก และคําชี้แจงจากสถาบันฝกอบรม การลาออกจะถือวาสมบูรณ 
เม่ือไดรับอนุมัติจากแพทยสภา    

การใหออก  ผูเขารับการฝกอบรม ท่ีปฏิบัติงานโดยขาดความรับผิดชอบ หรือประพฤติตนเสื่อมเสีย 
รายแรง จนกอใหเกิดผลเสียตอผูปวยหรือตอชื่อเสียงของสถาบันฝกอบรม  หรือปฏิบัติงานโดยขาดความ
รับผิดชอบหรือประพฤติตนเสื่อมเสีย ไมปรับปรุงพฤติกรรมหลังการตักเตือนและกระทําซํ้าภายหลังการ
ภาคทัณฑ เม่ือสถาบันฝกอบรมเห็นสมควรใหออก ใหทําการแจงผูเขารับ การฝกอบรมรับทราบ พรอมใหพัก
การปฏิบัติงาน แลวทําเรื่องแจงตอคณะอนุกรรมการฝกอบรม และสอบฯ สาขารังสีรักษาฯ ซ่ึงจะตองตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนจํานวน 5 คน ประกอบดวย หัวหนาสถาบันฝกอบรมอ่ืนจํานวน 3 คน และกรรมการ
ภายในสถาบันจํานวน 2 คน เพ่ือ ดําเนินการใหเสร็จสิ้นภายใน 2 สัปดาห ภายหลังจากไดรับเรื่อง ผลการ
สอบสวนจะถูกนําเสนอตอ ท่ีประชุมคณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบฯ สาขารังสีรักษาฯ เพ่ือลงความเห็น 
ถาสมควรให ออกจึงแจงตอแพทยสภา เม่ือไดรับการอนุมัติ จึงถือวาการใหออกสมบูรณ ถาเห็นวา ยังไมสมควร
ใหออก จึงสงเรื่องคืนใหสถาบันฝกอบรมพรอมคําแนะนํา 
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7. การรับและคัดเลือกผูเขารับการฝกอบรม  

7.1 คุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม  

1. ไมจํากัดเพศ อายุ เชื้อชาติ ศาสนา ความคิดเห็นทางการเมือง รสนิยมทางเพศ และเศรษฐานะ 
2. แผนงานฝกอบรมฯ มีนโยบายไมกีดกันผูมีความพิการหรือความเจ็บปวย ยกเวน กรณีท่ีความ

พิการหรือความเจ็บปวยนั้น อาจเปนอุปสรรคตอการปฏิบัติงานรังสีรักษาฯ และอาจสงผลตอ
ความปลอดภัยของผูปวยและตัวผูเขารับการฝกอบรม 

3. ไดรับปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต หรือเทียบเทาท่ีแพทยสภารับรอง 
4. ตองเปนผูท่ีไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภา ท่ีไมอยูในระหวางการถูกพักใช 
5. ผานการอบรมเพ่ิมพูนทักษะเปนเวลา 1 ป   
6. มีคุณสมบัติครบถวนตามเกณฑแพทยสภาในการเขารับการฝกอบรมแพทยเฉพาะทาง   
7. มีคุณสมบัติเพ่ิมเติมของภาควิชาดังนี้  
o เกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  

 ผูสมัครมีตนสังกัดเกรดเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 2.80 
 ผูสมัครอิสระเกรดเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 3.00 

o คะแนนสอบภาษาอังกฤษ 
  CU-TEP ไมต่ํากวา 45 คะแนน หรือ 
  TOEFL ไมต่ํากวา 450 คะแนน หรอื 
  IELTS ไมต่ํากวา 4.00 

ราชวิทยาลัยรังสีแพทยฯ กําหนดแนวทางการรับสมัครแพทยประจําบานทุกสถาบันการฝกอบรม โดย
ใหแพทยผูประสงคสมัครเขารับการฝกอบรมแพทยประจําบานตองกรอกใบสมัครดวยตนเองทางระบบ online 
ศูนยเวชบัณฑิตศึกษา (website: http://www.tmc.or.th/tcgme) ผูสมัครตองมีรายชื่อปรากฏในระบบการ
รับสมัครฯ จึงจะมีสิทธิเขารับการคัดเลือกในสาขาวิชาฯ ของสถาบันฝกอบรมได โดยราชวิทยาลัยรังสีแพทยฯ 
จะเปนผูรับผิดชอบในข้ันตอนการรับสมัคร และการกําหนดวันสอบสัมภาษณของทุกสถาบันฝกอบรม สถาบัน
ฝกอบรมจะเปนผูรับผิดชอบข้ันตอนการคัดเลือก และการรายงานผลการคัดเลือกใหราชวิทยาลัยและแพทย
สภาเพ่ือประกาศผลการคัดเลือกใหทราบอยางเปนทางการตอไป  

7.2 การคัดเลือกผูเขารับการฝกอบรม   
สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

จัดการคัดเลือกผูเขารับการฝกอบรม โดยการสอบสัมภาษณ ภาควิชาฯ แตงตั้งประธานและคณะกรรมการการ
คัดเลือกผูเขารับการฝกอบรม เพ่ือสรางความเชื่อม่ันในกระบวนการคัดเลือก ใหมีความยุติธรรม เสมอภาค 
โปรงใสและตรวจสอบได คณะกรรมการฯ มีหนาท่ีตรวจสอบคุณสมบัติผูสมัคร สัมภาษณ และคัดเลือกผูเขารับ
การฝกอบรม โดยมีเกณฑสําหรับพิจารณาประกอบการคัดเลือกผูเขารับการฝกอบรมดังนี้   

1. คะแนนจากการสัมภาษณ ประเมินในเรื่องของทัศนคติตอวิชาชีพ ความมุงม่ันในการท่ีเปน
แพทยผูเชี่ยวชาญ การควบคุมอารมณ ความสามารถในการปรับตัวและแกไขปญหาเฉพาะ
หนา เปนตน 

2. คะแนนจากการอานและนําเสนองานวิจัยทางรังสีรักษา เพ่ือประเมินความสามารถในการการ
ประเมินคุณคาของรายงานวิจัยและการใชเวชปฏิบัติอิงหลักฐาน ตลอดจนทักษะในการ
นําเสนอและสื่อสารใหผูฟงเขาใจ  

32 
 



 
 

3. เกรดรายวิชาในหลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิตและเกรดเฉลี่ยสะสม  
4. สัดสวนของผูสมัครมีตนสังกัดตอผูสมัครอิสระ จะมีการทบทวนในท่ีประชุมกอนการสัมภาษณ 

 ผูสมัครมีสิทธิ์อุทธรณผลการคัดเลือกและกระบวนการท่ีเก่ียวของ โดยแจงเรื่องอุทธรณเปนลายลักษณ
อักษรถึงหัวหนาภาควิชาฯ ภายใน 10 วันทําการหลังจากประกาศผลการคัดเลือก ซ่ึงจะมีการทบทวนและ
พิจารณาการอุทธรณผลการคัดเลือก ในท่ีประชุมสาขาฯหรือท่ีประชุมภาควิชาฯ ในกรณีท่ีภาควิชาฯ ไม
สามารถจัดการไดก็จะนําเขาสูท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ เพ่ือหาแนวทางรวมกันตอไป 

7.3 จํานวนผูเขารับการฝกอบรม  
หลักสูตรไดรับการประเมินศักยภาพจากคณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบฯ สาขารังสีรักษาฯ ตาม

กําหนดของการตรวจประเมินสถาบันฝกอบรม โดยจํานวนผูเขารับการฝกอบรม จะคํานึงถึงบริบท ความ
ตองการดานสุขภาพของชุมชนและสังคม รวมถึงจํานวนอาจารยผูใหการฝกอบรม และปริมาณงานบริการตาม
ขีดความสามารถและทรัพยากรของสถาบันฝกอบรม ซ่ึงสอดคลองไปตามเกณฑท่ีราชวิทยาลัยรังสีแพทยฯ
กําหนดและไดรับการอนุมัติจากแพทยสภา หลักสูตรกําหนดจํานวนผูเขารับการฝกอบรมตามศักยภาพปละไม
เกิน 6 คน โดยเปนสัดสวนผูเขารับการฝกอบรม 1 คน ตออาจารยผูใหการฝกอบรม 2 คนตอปการศึกษา 

 7.4 การโอนยายผูเขารับการฝกอบรม 
ผูเขารับการฝกอบรมจากแผนงานฝกอบรมหรือหลักสูตรอ่ืนในประเทศไทย ท่ีไดรับการรับรอง โดย

แพทยสภา หรือหลักสูตรเดียวกันแตตางสถาบัน สามารถรับยายไดตามขอกําหนดแพทยสภาและของราช
วิทยาลัยรังสีแพทยฯ โดยจะตองผานการฝกอบรมท่ีมีเนื้อหาตามหลักสูตรผูเขารับการฝกอบรมเพ่ือวุฒิบัตร
แสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขารังสีรักษาฯ ราชวิทยาลัยรังสีแพทยฯ และ 
จํานวนผูเขารับการฝกอบรมปนั้น ๆ ตองไมเกินศักยภาพของสถาบันฝกอบรมท่ีรับยาย เนื่องจากแผนงาน
ฝกอบรมฯ ไดบูรณาการการเรียนการสอนใหสอดคลองกับหลักสูตรประกาศนียบัตร บัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตรการแพทยคลินิก ดังนั้นผูเขารับการฝกอบรมท่ีประสงคจะยายแผนงานฝกอบรม จึงตองปฏิบัติ
ตามขอกําหนดของหลักสูตรดังกลาว ผูเขารับการฝกอบรมจะตองลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรประกาศนียบัตร
บัณฑิตชั้นสูง สาขาวิชาวิทยาศาสตรการแพทย การนํารายวิชามาขอเทียบโอนจะตองเปนไปตามระเบียบของ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย กรณีรายวิชาไมสามารถเทียบโอนได ผูเขารับการฝกอบรมจะตองลงทะเบียนเรียน
รายวิชาในหลักสูตรดังกลาวใหครบ 

 8. อาจารยผูใหการฝกอบรม  
8.1 คุณสมบัติของประธานการฝกอบรม เปนแพทยซ่ึงไดรับวุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมัติ สาขารังสี

รักษาและมะเร็งวิทยา เปนอาจารยผูสอนและจะตองปฏิบัติงานทางดานรังสีรักษาและมะเร็ง
วิทยาไมนอยกวา 5 ป  

8.2 คุณสมบัติของอาจารยผูใหการฝกอบรม เปนแพทยซ่ึงไดรับวุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมัติ สาขารังสี
รักษาและมะเร็งวิทยา โดยมีอาจารยทางฟสิกสการแพทยรวมใหการฝกอบรมผานหลักสูตร
ประกาศนียบัตร สาขาวิชาวิทยาศาสตรการแพทยคลินิก โดยอาจารยผานกลไกการคัดเลือกของ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  

8.3 จํานวนของอาจารยผูใหการฝกอบรม ปจจุบันแผนงานฝกอบรมฯ มีอาจารยซ่ึงไดรับวุฒิบัตรและ
ปฏิบัติงานเต็มเวลาจํานวน 12 ทาน และมีอาจารยท่ีปฏิบัติงานแบบไมเต็มเวลาจํานวน 2 ทาน  
โดยมีเปนไปตามขอกําหนดดานศักยภาพของราชวิทยาลัยรังสีแพทย  
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8.4 นโยบายการรับและคัดเลือกอาจารยผูใหการฝกอบรม ระบบการรับและคัดเลือกอาจารย ทาง
สถาบันฝกอบรม มีระบบการรับและคัดเลือกอาจารยใหม โดยพิจารณาจากความจําเปนและ
ภาระงานท่ีเหมาะสม เม่ือไดผูท่ีมีความเหมาะสมตามเกณฑคณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย หรือโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ สภากาชาดไทยสมัคร สาขาพิจารณาคัดเลือกจาก
ความรู ความสามารถ ประวัติการศึกษา และการทํางาน ตลอดจนประสบการณวิชาชีพในสาขาท่ี
ภาควิชา ความรับผิดชอบ และทัศนคติในการเปนอาจารย  ผลงานทางวิชาการ/ประสบการณใน
การวิจัย ขอมูลจากการสอบสัมภาษณ เปาหมายและแผนงานพัฒนาอาจารยสําหรับภาควิชาและ
สาขาวิชา  จากนั้นจึงนําเสนอในท่ีประชมุคณะกรรมการบริหารภาควิชาเพ่ือพิจารณา หลังจาก
นั้นหัวหนาภาควิชา/ฝายรังสีวทิยาจะเสนอเรื่องตอคณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั
หรือโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ สภากาชาดไทย เพ่ือดําเนินการคัดเลือกตามระเบียบของ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยหรือสภากาชาดไทยตอไป     

8.5 หนาท่ี/ความรับผิดชอบของอาจารยผูใหการฝกอบรม  ประกอบดวย 4 ดาน คือ   
8.5.1 การเรียนการสอน (ระดับกอนปริญญาและหลังปริญญา)   
8.5.2 งานวิจัย/ผลงานทางวิชาการ  
8.5.3 งานบริการวิชาการ  
8.5.4 ภารกิจงานพิเศษอ่ืน ๆ รวมถึงภาระงานดานงานบริหาร  

อาจารยผูสอนมีขอตกลงภาระงานดานการเรียนการสอน การบริการ และการวิจัยอยางเหมาะสม
กับภาควิชา/ฝายรังสีวิทยา เพ่ือใหอาจารยผูสอนไดใชศักยภาพของตนเองอยางเต็มท่ี มีเวลาเพียงพอสําหรับ
การสอน การใหคําปรึกษาและการประเมินผลแพทยประจําบาน โดยกําหนดสัดสวนของงานการเรียนการสอน
ไมต่ํากวารอยละ 50 ของงานประจํา ท้ังนี้อาจารยผูสอนก็จะไดรับการประเมินการปฏิบัติงานท้ังจากภาควิชา 
ประเมินประสิทธิผลการสอนจากแพทยประจําบาน และประเมินโดยตัวอาจารยเอง ผลจากการประเมินนั้นจะ
นํามาใชในการพัฒนาทักษะของอาจารยผูสอน อาจารยผูสอนไดรับการสนับสนุนและสงเสริมการพัฒนา
ทางดานวิชาการ ดานการเรียนการสอนและการวิจัย เชน ทุนการศึกษาตอเพ่ิมเติมท้ังในและตางประเทศ การ
ประชุมวิชาการ การอบรมดานการเรียนการสอนและดานแพทยศาสตรศึกษา การอบรมดานวิจัย 

8.6 นอกจากนี้ทางสถาบันฝกอบรมยังกําหนดใหมีระบบอาจารยท่ีปรึกษาโดยมีการแตงตั้ง อาจารย
ทุกทานเปนอาจารยท่ีปรึกษาสําหรับผูรับการฝกอบรม โดยกําหนดบทบาทของอาจารยท่ีปรึกษา
ดังนี้  

8.6.1 รับทราบคะแนนประเมินรายเดือนของผูเขารับการฝกอบรม และใหขอมูล
ปอนกลับอยาง เหมาะสม 

8.6.2 ใหคําแนะนําและดูแลการจัดแผนการศึกษาของผูเขารับการฝกอบรมให
สอดคลองกับ หลักสูตรและแนวปฏิบัติตางๆ  

8.6.3 เปนท่ีปรึกษาแกผูเขารับการฝกอบรมในดานตางๆ ตามความจําเปนและ
เหมาะสม 

8.6.4 เสริมสรางจริยธรรมและบุคลิกภาพของผูเขารับการฝกอบรม 
8.6.5 เสริมสรางผูเขารับการฝกอบรมใหมีเจตคติท่ีดีตอวิชาชีพและการดํารงตนใน

สังคมท่ีถูกตองและเหมาะสม 
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8.6.6 ตรวจและดูแลความกาวหนาของการทําหัตถการและชวยเหลือในกรณีท่ีไม
สามารถบันทึกสมุดคูมือหัตถการใหเสร็จสมบูรณไดหรือมีจํานวนหัตถการไม
เพียงพอ  

8.7 การใหรางวัล คณะแพทยศาสตรจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยไดคัดเลือกและมอบรางวัลอาจารย
ตัวอยางดานการเรียนการสอน การวิจัยและการบริการวิชาการทุกป นอกจากนี้ยังมีระบบ
พิจารณาคาตอบแทนตามภาระงาน  

 
9. ทรัพยากรทางการศึกษา  

9.1 สถานท่ีและโอกาสในการเรียนรูท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ  
9.1.1 สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
9.1.2 สาขารังสีวิทยาวินิจฉัยและสาขาเวชศาสตรนิวเคลียร ภาควิชารังสีวิทยา คณะ

แพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
9.2 การเขาถึงแหลงขอมูลทางวิชาการท่ีทันสมัย สามารถใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสารได อยางเพียงพอ 
9.2.1 มีระบบเครือขาย (WIFI) ท้ังในอาคารเรียน อาคารโรงพยาบาล 
9.2.2 มีระบบ information technology (IT) ของหองสมุดคณะแพทยศาสตร 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ท่ีสามารถใชงานในและนอกโรงพยาบาลได 24 
ชั่วโมง สามารถใชบริการฐานขอมูลทางการแพทย คนควาวารสารและหนังสือ
อิเล็กทรอนิคส 

9.3  จํานวนเครื่องมือและอุปกรณสําหรับการฝกอบรมภาคปฏิบัติ 
9.3.1 เครื่องมือทางรังสีรักษา 

9.4 สิ่งแวดลอมทางการศึกษาท่ีปลอดภัย 
9.4.1 ผูเขารับการฝกอบรมมีสิทธิไดหอพักภายในสถาบันฝกอบรมเพ่ืออํานวยความ

สะดวก ในกรณีท่ีเลิกปฏิบัติงานดึก  
9.4.2 มีระบบสแกนบัตร/นิ้วมือเพ่ือเขาสูอาคารหอพักและอาคารทํากิจกรรมวิชาการ  
9.4.3 มีการติดตั้งกลองวงจรปดตามจุดตางๆ  
9.4.4 มีการฉีดวัคซีนเปนระยะๆ  
9.4.5 มีการวัดและรายงานปริมาณรังสีท่ีผูเขารับการฝกอบรมไดรับ โดยใช film badge  
9.4.6 มีรายงานการวัดปริมาณรังสีของเครื่องกําเนิดรังสีตางๆเปนประจํา 

เครื่องมือ จํานวน 
2.1  เครื่องฉายรังสี Megavoltage 6 เครื่อง 
2.2  เครื่องใสแรอิริเดียม 1 เครื่อง 
2.3  ระบบคอมพิวเตอรวางแผนทางรังสีรักษา     1 ระบบ 
2.4  เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับใชวางแผนทางรังสีรักษา (workstations) 20 ตําแหนง 
2.5  เครื่องจําลองการฉายรังสีแบบปกติ (Conventional Simulator) 1 เครื่อง 
2.6  เครื่องจําลองการฉายรังสีแบบคอมพิวเตอรสแกน (CT Simulator) 2 เครื่อง 
2.7  เครื่องจําลองการฉายรังสีแบบคลื่นแมเหล็กไฟฟา (MRI Simulator) 1 เครื่อง 
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9.5 มีจํานวนผูปวยเพียงพอ และชนิดของผูปวยหลากหลายสอดคลองกับผลสัมฤทธิ์ของการเรียนรูท่ีคาดหวัง  
ลําดับท่ี จํานวนหัตถการ / ส่ิงสงตรวจ พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 เฉล่ีย 3 ป 

1 ผูปวยฉายรังสีแบบสองมิติ 60 38 28 42 
2 ผูปวยฉายรังสีแบบสามมิติ 2,180 2,241 2,306 2,242 
3 ผูปวยฉายรังสีดวย conventional IMRT 169 197 214 193 
4 ผูปวยฉายรังสีดวย VMAT 950 1,109 1,230 1,096 
5 ผูปวยฉายรังสีรวมพิกัด 182 208 280 223 
6 ผูปวยฉายรังสีอิเล็กตรอน 20 5 22 47 
7 ผูปวยหัตถการใสแรและฉายรังสีระยะใกล 217 191 195 201 
8 ผูปวยฉายรังสีแบบ TBI 12 11 5 9 

9.6 การเขาถึงสิ่งอํานวยความสะดวกทางคลินิกและการเรียนรูภาคปฏิบัติท่ีพอเพียงสําหรับ
สนับสนุนการ เรยีนรู 

9.6.1 หองประชุม / บรรยาย 
9.6.1.1 หองประชุม  อาคารอภันตรีปชา ชั้น 1 
9.6.1.2 หองประชุมเวชศาสตรนิวเคลียร  อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ  ชั้น 3 
9.6.1.3 อาคารอับดุลราฮิม ชั้น 2 
9.6.1.4 หองประชุม  อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ  ชั้น 2 และชั้น 12 

9.6.2 หองรองรับการบริการผูปวย 

9.6.3 หองพักแพทยประจําบาน จํานวน 1 หอง 
9.7 บุคลากรสาขาวิชารังสีรักษาและมะเร็ง ประกอบดวย 

ตําแหนง เต็มเวลา ไมเต็มเวลา 
6.1 อาจารยแพทย 12 2 
6.2 อาจารยฟสิกส 2 - 
6.3 นักฟสิกสการแพทย 10 - 
6.4 นักรังสีการแพทย 26 - 
6.5 พยาบาล 8  
6.6 ผูชวยพยาบาล 1 - 
6.7 เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 1 - 
6.8 เจาหนาท่ีสถิติ 2 - 
6.9 เจาหนาท่ีบริการวิทยาศาสตร 1 - 
6.10 เจาหนาท่ีธุรการ 5 - 
6.11 เจาหนาท่ีท่ัวไป 11 - 

หองรองรับการบริการผูปวย จํานวน 
3.1 หองทําหัตถการ brachytherapy 1 หอง 
3.2 หองตรวจผูปวยนอก 8 หอง 
3.3 หองตรวจภายในสตรีผูปวยหญิง 1 หอง 
3.4 หองใหการรักษาพยาบาลผูปวยนอกระยะสั้น 2 หอง 
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10. การประเมินแผนงานฝกอบรม/หลักสูตร  
แผนงานฝกอบรมฯมีนโยบายกํากับดูแลการฝกอบรมใหเปนไปตามแผนงานฝกอบรมเปนประจําเพ่ือ

ประเมินความเหมาะสมและปญหาท่ีเกิดข้ึน โดยใชแบบฟอรมประเมินแผนงานฝกอบรม โดยนําขอคิดเห็น/
เสนอแนะท่ีมีตอแผนงานฝกอบรมมาพิจารณารวมกันในคณะกรรมการ เพ่ือพิจารณาและปรับปรุงแผนงาน
ฝกอบรมฯซ่ึงกําหนดไวอยางนอยปละ 1 ครั้งโดยครอบคลุมประเด็นดังตอไปนี้ 

หัวขอ การประเมิน ประเมินโดย 
ทุก 1 

ป 
ทุก 5 ป 

1. พันธกิจของแผนงานฝกอบรม  o • อาจารยผูใหการฝกอบรม 

• ผูเขารับการฝกอบรม  

• ผูใชบัณฑิต (นายจาง)  
2. ผลทางการฝกอบรมท่ีพึงประสงค o  • อาจารยผูใหการฝกอบรม 

• ผูเขารับการฝกอบรม  

• ผูใชบัณฑิต (นายจาง) 
3. แผนงานฝกอบรม  o • อาจารยผูใหการฝกอบรม 

• ผูเขารับการฝกอบรม  

• ผูใชบัณฑิต (นายจาง) 
4. การวัดและประเมินผล o  • อาจารยผูใหการฝกอบรม 

• ผูเขารับการฝกอบรม  

• ผูใชบัณฑิต (นายจาง) 
5. program provider (สถาบัน

ฝกอบรม) 
o  • อาจารยผูใหการฝกอบรม 

• ผูเขารับการฝกอบรม  

• ผูใชบัณฑิต (นายจาง) 
6. ทรัพยากรทางการศึกษา  o • อาจารยผูใหการฝกอบรม 

• ผูเขารับการฝกอบรม  

• ผูใชบัณฑิต (นายจาง) 
7. ความสัมพันธระหวางนโยบาย

การรับผูสมัครผูเขารับการ
ฝกอบรมและความตองการของ
ระบบสุขภาพ 

 o • อาจารยผูใหการฝกอบรม 

• ผูเขารับการฝกอบรม  

• ผูใชบัณฑิต (นายจาง) 

8. ข้ันตอนการดําเนินงานของ
แผนงานฝกอบรม 

o  • อาจารยผูใหการฝกอบรม 

• ผูเขารับการฝกอบรม  

• ผูใชบัณฑิต (นายจาง) 
9. วิธีการวัดและประเมินผล o  • อาจารยผูใหการฝกอบรม 

• ผูเขารับการฝกอบรม  
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• ผูใชบัณฑิต (นายจาง) 
10. การพัฒนาการของผูรับการ

ฝกอบรม 
o  • อาจารยผูใหการฝกอบรม 

• ผูเขารับการฝกอบรม  

• ผูใชบัณฑิต (นายจาง) 
11. คุณสมบัติของอาจารยผูใหการ

ฝกอบรม 
o  • อาจารยผูใหการฝกอบรม 

• ผูเขารับการฝกอบรม  

• ผูใชบัณฑิต (นายจาง) 
12. ขอควรปรับปรุง (สามารถ

ประเมินไดตลอดเวลา) 
o  • อาจารยผูใหการฝกอบรม 

• ผูเขารับการฝกอบรม  

• ผูใชบัณฑิต (นายจาง) 
 

11. การทบทวนและการพัฒนา  

 แผนงานฝกอบรมฯ จัดประชุมอาจารยผูใหการฝกอบรมและผูเขารับการฝกอบรมอยางนอยเดือนละ 1 
ครั้ง  เพ่ือติดตามการจัดการเรียนการสอน กิจกรรมวิชาการ และปญหาท่ีเกิดข้ึน และมีการสัมมนาปลายป เพ่ือ
สรุปรูปแบบการเรียนการสอน การปฏิบัติงานกิจกรรมวิชาการ และชีวิตความเปนอยูของผูเขารับการฝกอบรม 
เพ่ือพัฒนาและเปนแนวทางปรับปรุงแผนงานฝกอบรมในปการฝกอบรมถัดไป ขอมูลการประเมินแผนงาน
ฝกอบรมฯ จะนําเขาประชุมในคณะกรรมการพิจารณาและปรับปรุง แผนงานฝกอบรมฯเพ่ือวิเคราะหและสรุป
เปนขอดีและขอควรปรับปรุง นําเสนอในท่ีประชุมอาจารยผูใหการ ฝกอบรมและผูเขารับการฝกอบรมรับทราบ
เพ่ือทบทวนและนําไปพัฒนาแผนงานฝกอบรมในปการฝกอบรมถัดไป  

 ทุกปลายปการฝกอบรมแผนงานฝกอบรมฯ มีนโยบาย ปรับปรุงกระบวนการ โครงสราง เนื้อหา 
ผลสัมฤทธิ์ สมรรถนะของผูสําเร็จการฝกอบรม การวัดและประเมินผล สภาพแวดลอมในการฝกอบรมให 
เหมาะสมและทันสมัยอยูเสมอ ดวยการปรับปรุงแกไขขอบกพรองท่ีตรวจพบ มีขอมูลอางอิง พรอมแจงผลการ 
ทบทวนและพัฒนาไปยังราชวิทยาลัยรังสีแพทยฯซ่ึงเปนผูรับผิดชอบกํากับดูแลการฝกอบรมรับทราบเปนระยะ 
อยางนอยทุก 5 ปหรือตามท่ีราชวิทยาลัยรังสีแพทยฯ/แพทยสภากําหนด รวมไปถึงการจัดสรรทรัพยากรให 
เพียงพอ เพ่ือการทบทวนและพัฒนาอยางตอเนื่อง 

12. ธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการ 
 การบริหารจัดการหลักสูตรเปนไปตามแนวทางท่ีไดวางไว  โดยมีความโปรงใสและยุติธรรม  

12.1.1. สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยามีบทบาทในการบริหารจัดการหลักสูตรสอดคลองกับ
กฎระเบียบท่ีกําหนดไวในดานตางๆ ไดแก เกณฑการรับสมัครผูเขารับการฝกอบรม เกณฑ
การคัดเลือกและจํานวนท่ีรับ กระบวนการฝกอบรม การวัดและประเมินผล ผลลัพธของการ
ฝกอบรมท่ีพึงประสงค และการบริหารหลักสูตร 

12.1.2. เม่ือสําเร็จการฝกอบรม โรงพยาบาลจุฬาลงกรณผูออกประกาศนียบัตรรับรองการฝกอบรม
แพทยประจําบาน ท่ีแสดงถึงการสําเร็จการฝกอบรมอยางเปนทางการ ท่ีสามารถใชเปน
หลักฐานแสดงการผานการฝกอบรมในระดับนั้นไดท้ังในประเทศและตางประเทศ สวน
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วุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญฯเม่ือสําเร็จและผานการฝกอบรมในปสุดทายและเม่ือผาน 
การประเมินจะออกโดยแพทยสภา  

12.1.3. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและสาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยารับผดิชอบและมีอํานาจใน
การบริหารจัดการงบประมาณของแผนการฝกอบรม/ หลักสูตรใหสอดคลองกับความจําเปน
ดานการฝกอบรม  

12.1.4. มีบุคลากรปฏิบัติงานท่ีมีความเชี่ยวชาญเหมาะสมเพ่ือสนับสนุนการดําเนินการของการ
ฝกอบรมและกิจกรรมอ่ืนๆท่ีเก่ียวของ 

12.1.5. มีการบริหารจัดการท่ีดีและใชทรัพยากรไดอยางเหมาะสม   
12.1.6. มีจํานวนสาขาความเชี่ยวชาญทางการแพทยและหนวยงานสนับสนุนดานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ

ครบถวนสอดคลองกับขอบังคับและประกาศของแพทยสภาในการเปดการฝกอบรม 
 

13. การประกันคุณภาพการฝกอบรม  
 แผนงานฝกอบรมฯ จัดใหมีการประกันคุณภาพการฝกอบรมในสถาบันฝกอบรมเปนประจําโดย

ดําเนิน ตามนโยบายและกระบวนการของคณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ซ่ึงมีระบบและ
กลไกการประกันคุณภาพการฝกอบรมภายในอยางนอยทุก 2 ป นอกจากนี้ ทางราชวิทยาลัยรังสีแพทยฯมี
ขอกําหนดใหสถาบันฝกอบรม จะตองไดรับการประเมินคุณภาพจากคณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบฯ 
สาขารังสีรักษาฯตามเวลาท่ีกําหนดทุก 5 ป 
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ภาคผนวกท่ี 1 
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ภาคผนวกท่ี 2 
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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 image registration (2 h) Dr. Napapong 
B11  Fluoroscopy (1hr)  A. Sawwanee 
B12  CT (1hr)  Dr. Anchali 
B13  MRI (1hr)  Dr. Pairash 
B14  Basic principle of ultrasound (1hr)  Dr.Kitiwat 
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 

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 
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Study Plan 
Subject  Medical Radiation Physics 
Topic  B1 Basic Nuclear Physics (2 hr) 
Instructor  PacheeChaudakshetrin 
 อาจารยพจี เจาฑะเกษตริน 
Learning objectives: At the end of the session, the student should be able to 
 1.  Describe the relationship between mass and energy 
 2.  Explain the characteristic of the atom, atomic structure, nucleus, nuclide,  
  radionuclide, isotope and radioisotope 
 3.  Discuss the principle of radiation and the difference between x-ray and gamma ray 
 4.  Describe the radioactive decay and the relevant mathematics 
Learning contents : 
 1.  Atomic mass and energy units : Electron volt (eV) and atomic mass unit (amu) 
 2.  Electromagnetic radiation 
 3.  Organization of the atom : 
 3.1  Composition and structure 
 3.2  Electron binding energy and quantum energy levels 
 3.3  Atomic emissions and nuclear emissions 
 4.  Structure of nucleus : 
 4.1  Nuclear particles and nuclear energy levels 
 4.2  Nuclear force, binding energy and mass deficit 
 4.3  Nuclear stability (Neutron-proton ratio : line of stability), evenodd 
  nucleon relationships 
 5.  Nomenclature : Nuclides, isobars, isotopes, isotones, isomers 
 6.  Radioactive decay : 
 6.1  Decay schemes 
 6.2  Decay characteristics and symbols 
 7.  Mathematics of radioactive decay : 
 7.1  Physical half-life biological half-life, effective half-life 
 7.2  Average life 
 7.3  Parent-daughter relationship 
 8.  Units of activity : Curie and Becquerel, specific activity 
Method: 
 1.  Lecture 
Media: 
 1.  Computer and LCD projector 
 2.  Handout 
Evaluation: 
 Written examination (MCQ) 
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Study Plan 
Subject Medical Radiation Physics 
Topic B2  Interaction of radiation with matter 
Instructor Puangpen Tangboonduangjit 
  อาจารย ดร.พวงเพ็ญ ตั้งบุญดวงจิต 
Learning objectives : At the end of the session, the student should be able to 
 1. Describe the effect of the interaction of photon with matter 
 2. Describe the photoelectric effect 
 3. Describe the Compton effect 
 4. Describe the pair production 
 5. Explain the probability of photon interactions in the term of cross section 
 6. Describe the factors involved photon interaction 
 7. Describe the important of interaction in diagnostic radiology, radiation therapy and 

 nuclear medicine 
 8. Explain the interaction of charged particle with matter 
 9. Describe the parameters involved in the loss of particle energy. 
Learning contents : Interaction of radiation with matter 
 1. Photon interactions 
 a. Photoelectric interaction 
 b. Compton interaction 
 c. Pair production 
 2. Probability of interactions 
 a. Cross section 
 b. Factor involved interaction 
 3. The importance of each interaction in radiology 
 a. Diagnostic radiology 
 b. Radiotherapy 
 c. Nuclear Medicine 
 4. Interaction of charged particle with matter 
 5. Parameters involved the loss of particle energy 
Methods : 
  1. Lecture 
Media : 
  1. Computer and LCD projector 
 2. Handout 
 Evaluation : 
 Written examination  (MCQ) 
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Study Plan 
Subject Medical Radiation Physics 
Topic B3 Production and quality of X-rays 
Instructor Associate Professor Dr.AnchaliKrisanachinda 
  รองศาสตราจารย ดร.อัญชลี  กฤษณจินดา 
Learning objectives : At the end of the session, the student should be able to 
 1. Describe the production of Bremsstrahlung x-rays 
 2. Describe the production of characteristic x-rays 
 3. Identify the information contained in an x-ray spectrum 
 4. Identify the changes in x-ray beam quality and quantity resulting from changes kVp, 
  mA, filtration, x-ray circuit waveform and anode material 
 5. Define the quality of x rays 
 6. Define the half value layer 
 7. Describe the quality of x rays used in  diagnostic and therapeutic radiology 
 8. Describe the effect of filters on the x-ray beams 
 9. Describe the exponential attenuation 
 10. Determine the equivalent photon energy of an   x-ray beam 
 11. Calculate the wavelength of an x-ray beam 
 12. Describe the properties of soft and hard x rays 
Learning contents : X-ray production 
 1. Bremsstrahlung 
 2. X-ray spectra 
 3. Characteristic x-rays 
 4. X-ray beam quality and quantity 
 5. Half Value Layer (HVL) of x-ray beam 
 6. Calculation of HVL and inverse square law 
 7. Anode materials and filtration 
 8. X-ray circuit waveform 
 9. The quality of x rays 
 10. Half value layer 
 11. Spectral distribution of x rays 
  12. Effect of filters on x ray beam 
 13. Measurement of half-value layer 
Methods : 
 1. Lecture 
Media : 
  1. Computer and LCD projector 
 2. Handout 
Evaluation : 
 Written examination (MCQ) 
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Study Plan 
Subject  Medical Radiation Physics 
Topic B4 Radiation Quantities and Units 
Instructor Assistant Professor ChiraphaTannanonta 
  ผูชวยศาสตราจารยจีระภา ตันนานนท  
Learning objectives : At the end of the session, the student should be able to 
 1. Describe the SI units, special units and special names in radiology 
 2. Describe the process of ionization 
 3. Describe the definition of ionizing radiations 
 4. Describe the definitions of the nuclide and energy deposition event 
 5. Describe the terms and units used in the measurement of radiation 
 6. Describe the quantities of dose used in radiation protection 
 7. Describe the radioactivity and exposure rate constant 
Learning contents: 
 1.  SI units, special units and special names in radiology 
  2. Ionization 
 3. Ionizing radiation 
 4. Nuclide 
 5. Energy deposition event 
 6. Measurement of radiation 
 7. Exposure 
 8. Kerma 
 9. Quantities of dose using in radiation protection 
 10. Radioactivity 
 11. Exposure rate from gamma emitters 
Methods: 
 1. Lecture 
Media : 
 1. Computer and LCD projector 
 2. Handout 
Evaluation ; 
 Written examination  (MCQ) 
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Study plan 
Subject Medical Radiation Physics 
Topic B5 Radiation dosimetry systems 
Instructor Dr.  PuangpenTangboonduangjit 
Learning Objective At the end of session the student should be able to 
 1. Describe the process of ionization measurement 
 2. Explain the characteristic of Free air chamber, cavity ionization chamber 
 3. Explain the process of Calorimetry, Chemical dosimetry, Radiographic dosimetry, 
  Thermoluminescencedosimetry, Scintillation dosimetry, Semiconductor dosimetry 
Learning. Content 
 1. Ionization chamber 
 2. Calorimetry 
 3. Chemical dosimetry 
 4. Radiographic dosimetry ( Film) 
 5. ThermoluminescenceDosimetry 
 6. Scintillation  Dosimetry 
 7. Semiconductor Detector 
Method : 
 1.  Lecture 
Media : 
  1. PowerPoint Presentation 
 2. Computer –aided Instruction 
Evaluation : 
 Written  examination (MCQ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52 
 



 
 

Study plan 
Subject Medical Radiation Physics 
Topic B6 Basic knowledge of medical computer & applications 
Instructor Dr.Thanongchai Siriapisith 
  นายแพทยทนงชัย สิริอภิสิทธิ 
Learning objectives : At the end of the session, the student should be able to 
 1. Identify  the information Digital images 
 2. Identify the information contained the Computer Assisted Diagnosis (CAD) 
 3. Describe the procedures of basic PACS and Teleradiology 
Learning contents : 
 1. Development of Digital imaging 
 2. Type of Digital imaging 
 3. Image characteristics 
 4. Computer Assisted Diagnosis (CAD) 
 5. Basic Picture Archive Communication System 
 6. Basic principles of Teleradiology 
Methods : 
 1. Lecture 
Media : 
 1. Computer and LCD projector 
 2. Handout 
Evaluation : 
 Written examination (MCQ) 
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Study plan 
Subject Medical Radiation Physics 
Topic B7  PACS 
Instructor Dr.Thanongchai Siriapisith 
 นายแพทยทนงชัย สิริอภิสิทธิ  
Learning objectives : At the end of the session, the student should be able to 
 1. Identify the information principle in PACS 
 2. Identify the information display system 
 3. Describe the connection of basic PACS and Teleradiology 
 4. Identify the information of DICOM format 
 5. Identify the Storage systems 
Learning contents : 
 1. PACS 
 2. Display systems 
 3. Server 
 4. Network 
 5. Storage system 
Methods : 
 1.  Lecture 
Media : 
 1. Computer and LCD projector 
 2. Handout 
Evaluation : 
 Written examination (MCQ) 
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Study plan 
Subject Medical Radiation Physics 
Topic B8 Diagnostic x-ray equipment 
Instructor Associate Professor Dr.Anchali Krisanachinda 
 รองศาสตราจารย ดร.อัญชลี  กฤษณจินดา 
Learning objectives : At the end of the session, the student should be able to 
 1. Identify the difference between alternating and direct current 
 2. Identify single phase, three phase and high frequency waveforms 
 3. Describe the relationship between current and voltage in the primary and  
  secondary sides of step-up and step-down transformers. 
 4. Identify the components of a typical x-ray circuit and their purpose. 
 5. Define voltage ripple 
 6. Describe the components of a typical x-ray tube and their purpose 
 7. Describe the line focus and heel effect 
 8. Define anode heat unit 
 9. Recognize allowed and forbidden tube heat loads 
Learning contents : 
 1. Direct and alternating current 
 2. Single phase and three phase circuit 
 3. High voltage circuit 
 4. Control panel components 
 5. Backup timer 
 6. High voltage components 
 7. High frequency circuits 
 8. X-ray tube components 
 8.1 Tube housing and envelope 
 8.2 Cathode and anode 
 8.3 Tube and filament currents 
 8.4 Line focus principle 
 8.5 Heel effect 
 8.6 Heat unit 
Methods : 
 1. Lecture 
Media : 
  1. Computer and LCD projector 
 2. Handout 
Evaluation : 
 Written examination (MCQ) 
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Study plan 
Subject Medical Radiation Physics 
Topic B9  Concept of Image Quality 
Instructor Assistant Professor Dr. Napapong Pongnapang 
 ผศ.ดร.นภาพงษ พงษนภางค 
Learning objectives :  At the end of the session, the student should be able to 
 1. Describe concept of physical image quality 
 2. Describe factors affecting image quality 
 3. Describe significance of image quality related to clinical interpretations by radiologist 
Learning contents : 
 1. Contrast 
 2. Spatial resolution 
 3. Noise 
 4. Relationships among physical image quality factors 
Methods : 
 Lecture 
Media : 
 1. Computer and LCD projector 
 2. Handout 
Evaluation : 
 Written examination (MCQ) 
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Study plan 
Subject Medical Radiation Physics 
Topic B10 Basic principle of conventional, digital imaging and image registration 
Instructor Assistant Professor Dr. Napapong Pongnapang 
 ผศ.ดร.นภาพงษ พงษนภางค 
Learning objectives :  At the end of the session, the student should be able to 
 1. Describe physical principle of screen-film and digital radiography 
 2. Describe factors affecting image quality and radiation dose in digital imaging 
 3. Describe basic image processing 
Learning contents : 
Digital Radiography 
 1. Film-screen radiography 
 2. Photostimulable phosphor 
 3. Digital imaging modalities 
 4. Image registration 
 5. Digital image processing methods 
 6. Image quality in digital imaging 
Methods : 
 1.  Lecture 
Media : 
 1. Computer and LCD projector 
 2. Handout 
Evaluation : 
 Written examination (MCQ) 
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Study plan 
Subject Medical Radiation Physics 
Topic B11 Fluoroscopy 
Instructor Assistant Professor Sawwanee Asavaphatiboon 
 ผูชวยศาสตราจารย ดร.เสาวนีย  อัศวผาติบุญ 
Learning objectives: At the end of the session, the student should be able to 
 1. Describe the basic principle of fluoroscopy 
 2. Describe the components and functions of the fluoroscopic equipment 
 3. Describe technology of image receptor in fluoroscopy 
 4. Identify fluoroscopic modes of operation 
 5. Describe the radiation dose and safety concern in fluoroscopy 
Learning contents: 
 1. Basic principle of fluoroscopy 
 2. Fluoroscopy equipment and function 
 3. Image intensifier and digital fluoroscopy 
 4. Display devices 
Methods:Lecture  
Media : 
 1. Computer and LCD projector 
 2. Handout 
Evaluation :  Written examination (MCQ) 
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Study plan 
Subject Medical Radiation Physics 
Topic B12 Computed Tomography 
Instructor Associate Professor Dr.AnchaliKrisanachinda 
 รองศาสตราจารย ดร.อัญชลี  กฤษณจินดา 
Learning objectives : At the end of the session, the student should be able to 
 1. Describe the operation of a computed tomography (CT) scanner 
 2. Identify the components of a CT scanner 
 3. Define CT number 
 4. Identify the factors influence the spatial and contrast resolution 
Learning contents : 
 1. Component of a CT scanner 
 1.1 The gantry 
 1.2 X-ray circuit 
 1.3 X-ray tube 
 1.4 Radiation detectors 
 1.5 Patient support table 
 1.6 Computer system 
 1.7 Operator’s console 
 2. CT numbers 
 3. Contrast resolution 
 4. Spiral CT scanner 
 5. Radiation dose from CT scanner 
 6. Radiation safety for personnel 
 7. Quality control for CT 
Methods : 
 Lecture 
Media : 
  1. Computer and LCD projector 
 2. Handout 
Evaluation : Written examination (MCQ) 
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Study plan 
Subject Medical Radiation Physics 
Topic B13 MRI 
Instructor: Assistant Professor Dr.PairashSaiviroonporn 
 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ไพรัช สายวิรุณพร  
Learning objectives : At the end of the session, the student should be able to 
 1. Understand about the basic MR physics, instrumentation, pulse sequence and safety. 
Learning contents : 
 1. Principle of MRI 
 2. MR Instrument 
 3. Basic MR pulse sequences (Spin-echo and Gradient-echo) 
 4. Type of MR images (T1w, T2w, PD2 images) 
 5. Suppression and cancellation techniques 
 6. Safety 
Methods : 
 Lecture 
Time: 1 hr. 
Media : 
 PC power point and lecture note 
Evaluation : 
 Written examination (MCQ) 
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Study plan 
Subject Medical Radiation Physics 
Topic B14 Basic principle of ultrasound 
Instructor Dr.Kitiwat Khamwan 
 ดร.กิติวัฒน  คําวัน 
Learning objectives : At the end of the session, the student should be able to 
 1. Describe the properties of ultrasound 
 2. Describe the principle of a transducer 
 3. Explain the acoustic impedance 
 4. Identify the axial and lateral resolution 
 5. Describe the principle of an ultrasound instruments 
 6. Describe the principles of Doppler ultrasound 
 7. Describe the quality assurance program and preventive maintenance of ultrasound system 
Learning contents : 
 1. Physical properties of ultrasound 
 2. Ultrasound transducer 
 3. Acoustic impedance 
 4. Axial and lateral resolution 
 5. Ultrasound instrument 
 6. Doppler ultrasound 
 7. Quality assurance and preventive maintenance of ultrasound system 
Methods : 
 1. Lecture 
Media : 
 1. Computer and LCD projector 
 2. Handout 
Evaluation : 
 Written examination (MCQ) 
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Study plan 
Subject Medical Radiation Physics 
Topics :  B 15 Radiotherapy  Equipment  
Instructor : Dr.Taweap Sanghangthum 
  อาจารย ดร.ทวีป  แสงแหงธรรม 
Learning objectives :   At the end of the course, the student should be able to 
 1. Describe the basic principle of teletherapy machines and the support equipments 
 2. Explain the application of teletherapy machines 
 3. Explain the methods of  brachytherapy 
Learning contents : 
 1. Radiation treatment machines: Kilovoltage unit, Co-60 teletherapy unit, linear  
  accelerator, 
 2. X-ray simulator, CT simulator, MR simulator, cone beam CT, treatment planning  
  system, respiratory gating portal imaging 
 3. Immobilization : orfit, alpha cradle, vac-loc , etc. 
 4. Brachytherapy 
Methods : 
 1.  Lecture 1  hour 
Media : 

1. Computer and LCD projector 
2. Handout 

Evaluation : 
  Written examination (MCQ) 
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Study plan 
Subject Medical Radiation Physics 
Topic : B16 :  Introduction to radiopharmaceuticals Design and production 
Instructor: Associate Professor  NopamonSritongkul 
  รองศาสตราจารยน ภมน ศรีตงกลุล 
Learning objectives:  At the end of the session, the student should be able to 

1. Explain the design and production of radiopharmaceutical. 
2. Describe the ideal radiopharmaceutical for diagnostic and therapeutic. 
3. Discuss the mechanism of localization. 

Learning contents: 
1. Design characteristics of radiopharmaceutical. 
2. Production of radionuclide. 
3. Ideal radiopharmaceutical for diagnostic and therapeutic. 
4. Radionuclide generators. 
5. Technetium  radiopharmaceutical. 
6. Other single photon agents. 
7. PET radiopharmaceutical. 
8. Mechanism of localization. 

Method:  
 Lecture 
Media :    

1.  Computer and LCD projector. 
2. Handout 

Evaluation :  
 Written examination (MCQ) 
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Study plan 
Subject Medical Radiation Physics 
Topic B17: Radionuclide imaging 
Instructor Associate Professor Dr.Rujaporn Chanachai 
 รองศาสตราจารย ดร.รุจพร   ชนะชัย 
Learning objectives : At the end of the session, the student should be able to 

1. Describe the digital computer and major hardware components 
2. Describe the A/D converter for Gamma camera/computer interface 
3. Describe the position determination of gamma camera detector 
4. Identify the difference of list mode and matrix mode acquisition 
5. Describe the principle basis of SPECT system 
6. Describe the SPECT acquisition and reconstruction technique 
7. Describe the principle basis of PET, PET/CT and Cyclotron 
8. Describe the  clinical application of PET/CT 

Learning contents : Digital imaging system, SPECT, PET 
1. Computing terminology and the function of major hardware components of digital 
 computer used in nuclear medicine 
2. The representation and storage of numbers and images in digital computer 
3. The capabilities and operation of the gamma camera/computer interface 
4. Data acquisition mode in nuclear medicine imaging system 
5. List mode and Matrix mode 
6. Physical basis of SPECT 
7. SPECT acquisition and reconstruction technique 
8. SPECT quality assurance 
9. Basic principles of PET and Cyclotron 
10. Clinical of PET/CT application 

Methods :  
 Lecture 
Media :  
 1.  Computer and LCD projector Handout 
Evaluation : 
 Written examination (MCQ) 
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Study plan 
Subject Medical Radiation Physics 
Topic B18  Bone mineral density (BMD) 
Instructor Assistant Professor Dr.Sawwanee  Asavaphatiboon 
 ผูชวยศาสตราจารย ดร.เสาวนีย อัศวผาติบุญ  
Learning objectives: At the end of the session, the student should be able to 

1. Describe the basic principle of bone mineral density 
2. Describe evolution of BMD equipment 
3. Describe the principle of SPA, DPA, SPX, DPX 
4. Describe the radiation dose from BMD equipment 

Learning contents: 
1. Basic principle of bone mineral density 
2. Evolution of BMD equipment 
3. Principle of SPA, DPA, SPX, DPX 
4. Radiation dose from BMD equipment 

Methods:  
 Lecture 
Media: 
  1. Computer and LCD projector 
 2. Handout 
Evaluation : 
 Written examination (MCQ) 
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Study plan 
Subject Medical Radiation Physics 
Topic B19  Radiation protection in medicine 
Instructor TanawatSontarapornpol 
 อาจารย ธนวัฒน สนทราพรพล 
Learning objectives : At the end of the session, the student should be able to 

1. Describe the basic principle of radiation protection in medicine. 
2. Describe the dose limit in radiation worker and pubic. 
3. Describe the control and protection from external radiation hazard. 
4. Describe the control and protection from internal radiation hazard. 
5. Describe the monitoring of the work space and public exposure. 
6. Describe the personal dosimeter. 

Learning contents : 
1. Principle of radiation protection in medicine 
2. Dose limit in radiation worker and pubic 
3. Hazards from external radiation 
4. Hazards from internal radiation 
5. External radiation control and protection 
6. Internal radiation control and protection 
7. Radiation monitoring and personal dosimeter 

Methods : 
 Lecture 
Media : 

1. Computer and LCD projector 
2. Handout 

Evaluation : 
 Written examination (MCQ) 
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Study plan 
Subject Medical Radiation Physics 
Topic B20 Legal aspect of radiation protection establishments 
Instructor A. Rungthum 
 อาจารย รุงธรรม 
Learning objectives : At the end of the session, the student should be able to 

1. Describe the regulation for radiation workers 
2. Describe the responsibility of the director of the medical radiation establishment 
3. Describe the method to apply for the owner and usage of radioactive substance in 
 medicine 

Learning contents : 
1. Regulation for radiation workers in Thailand 
2. Responsibility for the director of the medical radiation establishment 
3. Application for the owner of medical radiation establishments 
4. Application for the import and usage of radioactive substance in medicine. 

Methods : 
 1. Lecture 
Media : 

1. Computer and LCD projector 
2. Handout 

Evaluation : 
 Written examination (MCQ) 
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Study plan 
Subject Medical Radiation Physics 
Topics :   T1 Photon beams 
Instructor : Associate  ProfessorSivalee Suriyapee 
  รองศาสตราจารย ศิวลี สุริยาป 
Learning objectives   :   At the end of the course, the student should be able to 

1. Describe the characteristic of  beam in the treatment field 
2. Explain the parameters used in radiation treatment 
3. Describe the definitions of the terms used in dose distribution 

Learning contents   : 
1. Definition of phantom, output, primary radiation, scattered radiation, builds up 
 region, electronic equilibrium, and skin sparing effect. 
2. Definitions of   PDD,BSF,TAR,SAR,TMR,TPR,SMR, 
3. Depth dose distribution: isodose curves, given dose, skin dose, exit dose, target dose 

 Methods 
 1.   Lecture 
Media : 

1. Computer and LCD projector 
2. Handout 

Evaluation  :  
 Written examination (MCQ) 
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Study plan 
Subject Medical Radiation Physics 
Topics : T2 Electron and particle beams 
Instructor :  Associate ProfessorSivaleeSuriyapee 
  รองศาสตราจารย ศิวลี สุริยาป 
Learning objectives   :   At the end of the course, the student should be able to 

1. Describe the dosimetric parameters and treatment planning of electron beams 
2. Explain the characteristic of heavy particles and their clinical used 

Learning contents : 
1. Electron beams : 
 1.1 Beam characteristics:  energy determination, depth dose, isodose curves,  
  output factors 
 1.2 Treatment planning: conventional techniques, advance techniques of total skin 
  irradiation and electron arc therapy 
2. Particle beams; fast neutron, protons and heavy particles 
 2.1 Beam characteristics 
 2.2 Experienced of using particle beams 

 Methods : 
  Lecture 
Media : 

1. Computer and LCD projector 
2. Handout Written  

Evaluation   : 
Examination (MCQ) 
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Study plan 
Subject Medical Radiation Physics 
Topics  : T3 Radiation Therapy Treatment Planning 
Instructor :  Assistant Professor SuratVinijsorn 
  ผูชวยศาสตราจารย สุรัตน วินจิสร 
Learning objectives   :   At the end of the course, the student should be able to 

1. Describe the acquisition of patient data for radiation treatment planning 
2. Explain the method of patient immobilization 
3. Describe the planning methods 

Learning contents : 
1. Acquisition of patient data 
2. Immobilization 
3. Beam modification and beam direction device 
 3.1 Shielding 
 3.2 Tissue compensator 
 3.3 Wedge filter 
 3.4 Front and back pointer 
4. Combination fields 
5. Oblique incidence and its convection 
6. Prescribing, recording and reporting 

Methods :  
 Lecture  
Media : 

1. Computer and LCD projector 
2. Handout 

Evaluation   :  
 Written examination (MCQ) 
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Study plan 
Subject Medical Radiation Physics 
Topic T4 Brachytherapy 
Instructor Assistant Professor ChiraphaTannanonta 
  ผูชวยศาสตราจารยจีระภา ตันนานนท 
Learning objectives : At the end of the session, the student should be able to 

1. Describe the definition of brachytherapy 
2. Describe the definition of low dose rate, medium dose rate and high dose rate 
 brachytherapy 
3. Describe the principal properties of the radioactive sources used for brachytherapy 
4. Describe the definition of points A and B 
5. Prescribe and report dose for brachytherapy 
6. Describe the advantages and disadvantages of the HDR brachytherapy comparing 
 with the LDR 

  7. Describe the principle of radiation protection in brachytherapy 
Learning contents: 

1. Introduction 
2. Definition of brachytherapy 
3. Techniques 
4. Brachytherapy dose rate 
5. Brachytherapy sources 
6. Dosimetry systems 
7. Radiobiological models 
8. Comparing of HDR and LDR in brachytherapy 
9. Radiation protection for brachytherapy 

Method  
 Lecture 
Media : 

1. Computer and LCD projector 
2. Handout 

Evaluation : 
 Written examination (MCQ) 
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Study plan 
Subject Medical Radiation Physics 
Topic T5  Advanced in Radiotherapy (2 hr) 
Instructor Assistant Professor Chumpot Kakanaporn 
 ผูชวยศาสตราจารย จุมพฏ คัคนาพร  
Learning objectives : At the end of the session, the student should be able to 

1. Understand the concepts of SRS, SRT,SBRT, 3D-CRT, IMRT, TBI and TSEI 
2. Describe treatment planning and delivery of SRS, SRT, SBRT, 3D-CRT, IMRT, TBI and TSEI 
3. Identify the clinical use of SRS, SRT, SBRT 3D-CRT, IMRT, TBI and TSEI 
4. Identify the treatment verification of advanced treatment technique 

 Learning contents : 
 1. Stereotactic Radiosurgery (SRS) and Stereotactic Radiotherapy (SRT) and Stereotactic 
Body Radiotherapy 
  1.1 Definition  and concept of  SRS, SRT and SBRT 
  1.2 Treatment  system  are  available  for SRS, SRT and SBRT 
  1.3 Physical  and  clinical  requirements  for SRS SRT and  SBRT 
 2. Three Dimensional Conformal Radiation Therapy (3D-CRT) and Intensity Modulated 
Radiation Therapy (IMRT) 
  2.1 Concept  of  3D-CRT and IMRT 
  2.2 Treatment planning  of  3D-CRT and IMRT 
  2.3 Treatment  delivery  and  verification  for  3D-CRT and IMRT 
  2.4 Clinical  use  of  3D-CRT and IMRT 
 3. Total Body Irradiation (TBI) and Total Skin Electron Irradiation (TSEI) 
  3.1 Physical and clinical requirement for TBI and TSEI 
  3.2 Treatment technique and equipment for TBI and TSEI 
Methods :  
 1. Lecture 
Media :  

1. Computer and LCD projector 
2. Handout 

Evaluation :    
 Written examination (MCQ) 
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Study plan 
Subject Medical Radiation Physics 
Topic T6 Image-guided radiation therapy 
Instructor Sornjarod  Oonsiri 
 อ.สรจรส อุณหศิริ 
Learning objective : At the end of the session, the student should be able to 

1. Describe the basic principle of Image-Guided Radiation Therapy (IGRT) 
2. Explain the imaging for target verification 
3. Explain the basic concept of image registration 

Learning content : 
1. Concept of Image-Guided Radiation Therapy 
2. Imaging for target verification 
3. Image registration 

Method : 
 Lecture 
Media : 

1. Computer and LCD projector 
2. Handout 

Evaluation : 
 Multiple choice question 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

73 
 



 
 

Study plan 
Subject Medical Radiation Physics 
Topic T7 Quality assurance/quality control in Radiotherapy 
Instructor Assistant Professor Chumpot  Kakanaporn 
  ผูชวยศาสตราจารย จุมพฏ คัคนาพร 
Learning objectives : At the end of the session, the student should be able to 

1. Identify the uncertainties in treatment process. 
2. Describe the concepts of Quality Assurance and Quality Control. 
3. Understand the responsibility of staff in radiation therapy 
4. Describe the implications of different treatment units and their design 
5. Identify the method of treatment verification. 

Learning contents : 
1. Error analysis of treatment process 
 1.1 Dosimetric   uncertainties 
 1.2 Geometric uncertainties 
2. QA concept and terminology 
3. Qualified staffs 
4. Equipments in radiation therapy 
5. In vivo dosimetry and portal verification 
6. Clinical implement of purchased technology 

Methods : 
 1.   Lecture 
Media : 

1. Computer and LCD projector 
2. Handout 

Evaluation : 
 Written examination (MCQ) 
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Study plan 
Subject Medical Radiation Physics 
Topic T8  Radiation Protection in Radiotherapy 
Instructor    Assistant Professor SuratVinijsorn 
 ผูชวยศาสตราจารย สุรัตน วินจิสร 
Learning objectives  :  At the end of the session, the student should be able to 

1. Describe the regulatory requirement for radiation protection. 
2. Describe structural shielding design for Cobalt-60, Linear Accelerator and 
 brachytherapy rooms 
3. Describe the radiation safety in the radiation oncology unit. 

Learning contents : 
1. Regulatory requirements 
2. Structural shielding design 
3. Operational safety guidelines 

Method: 
 Lecture 
Media:  

1. Computer and LCD projector 
2. Handout 

Evaluation : 
 Written examination (MCQ) 
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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) 
6. 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 

7. Molecular technique in radiobiology (1hr) 
8. 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 

9. Clinical application in radiobiology (2hr) 
(R’s rule, BED, EQD2, TCP, NTCP, EUD, survival curve, LQ model) 
10. Clinical application in cancer genetic (1hr) 
11. Clinical application of targeted Rx, radiosensitizers, protectors (1hr) 
12. Clinical radiation pathology (1.5hr) 
13. Biological aspect of special radiotherapy technique (SRS, SRT, brachytherapy, 
hyperthermia, photodynamic) (1hr) 
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Teaching plan 
 
Topic            Basic Cell Biology and Molecular Biology 
Student         Resident in diagnostic radiology, nuclear medicine, radiation oncology 
Duration        0.5 hour 
Lecturer   Narongchai Autsavapromporn, PhD 
Teaching Methods Lecture 
Basic Knowledge 
                       Basic knowledge of cell biology and molecular biology 
Learning Objectives At the end of the class, the student should be able to  

1. Understand the basic principle of cell biology and molecular biology 
2. Apply the basic knowledge of cell biology and molecular biology in 

radiation biology 
Learning Experiences 

1. Suggest reference publications for self-study. 
2. Review basic knowledge. 
3. Lecture and discussion in class.   

Contents 
1. Basic cell biology 
2. Molecular genetics 

Teaching Media              
1. Computer and LCD projector 
2. Handout 

Learning Resources 
1.  Lodish H., Berk A., Kaiser C.A., Krieger M., Scott M.P., Bretscher 
     A., Ploegh H., Matsudaira P. Molecular Cell Biology, 6th edition,  
 NewYork: W.H. Freeman and Co, 2007. 
2.  Lehuert S., Biomolecular action of ionizing radiation, Boca Raton:    
 Taylor and Franics Group, 2007. 

Evaluation       Written examination: multiple choice questions. 
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Topic            Interaction of Ionizing Radiation with Biology Systems  
Student         Resident in diagnostic radiology, nuclear medicine, radiation oncology 
Duration        1.5 hour 
Lecturer   Narongchai Autsavapromporn, PhD 
Teaching Methods Lecture 

Basic knowledge of radiation physics, radiation chemistry and radiation biology 
Learning Objectives At the end of the class, the student should be able to  

Explain the basic knowledge of physics, chemistry and biology of ionizing radiation 
interactions with biology systems 

Learning Experiences 
1. Suggest reference publications for self-study. 
2. Review basic knowledge. 
3. Lecture and discussion in class.   

Contents 
1. Sources and types of ionizing radiation 
2. Direct and indirection of ionizing radiation 
3. Radiolysis of water 
4. Targeted and non-targeted effects of ionizing radiation 
5. Factors affecting radiation responses 

Teaching Media              
1. Computer and LCD projector 
2. Handout 

Learning Resources 
1. Hall EJ, Gracias AJ. Radiobiology for the Radiologist, 6th edition. Philadelphia 

:Lippincott, Williams & Wilkins, 2006.  
2. Lehuert S. Biomolecular action of ionizing radiation, Boca Raton:    
 Taylor and Franics Group, 2007.   

3. Gunderson LL, Tepper JE. Clinical Radiation Oncology, 3rd edition,  
                             Philadelphia: Elsevier, 2011. 

4. Joiner MC, Van der kogal AJ. Basic clinical radiobiology,  
                             London:  Hodder Arnold, 2009. 
Evaluation       Written examination: multiple choice questions. 
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Topic            Molecular Aspects of Radiobiology 
Student         Resident in general radiology, diagnostic radiology, nuclear medicine,    
  radiation oncology 
Duration       1.5 hour 
Lecturer   Narongchai Autsavapromporn, PhD 
Teaching Methods Lecture 
Basic Knowledge 
                    Basic knowledge of molecular biology and radiation biology 
Learning Objectives At the end of the class, the student should be able to  
 1. Discuss how can radiation damage cells  
 2. Discuss how can cells repair radiation damage 
Learning Experiences 

1. Suggest reference publications for self-study. 
2. Review basic knowledge. 
3. Lecture and discussion in class.   

Contents 
1. DNA damage and its repair 
2. Consequences of unrepaired DNA damage: chromosome damage 
3. Mechanism of cell death 
4. Early and late responding gene induced by ionizing radiation 

Teaching Media              
1. Computer and LCD projector 
2. Handout 

Learning Resources 
 1. Hall EJ, Gracias AJ. Radiobiology for the Radiologist, 6th edition.   
  Philadelphia: Lippincott, Williams & Wilkins, 2006.  
 2. Lehuert S. Biomolecular action of ionizing radiation, Boca Raton:    
  Taylor and Franics Group, 2007. 
 3. Gunderson LL, Tepper JE. Clinical Radiation Oncology, 3rd edition,  
                         Philadelphia: Elsevier, 2011. 
 4. Joiner MC, Van der kogal AJ. Basic clinical radiobiology, London:   
  Hodder Arnold, 2009. 
 5. Tubina M, Dutreix J, Wambersie AW, Bewley DR. Introduction to   
  radiobiology, London: Taylor and Francis, 1990. 
Evaluation       Written examination: multiple choice questions. 
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Topic            Basic Methods of Cell and Molecular Radiobiology 
Student         Resident in general radiology, diagnostic radiology, nuclear medicine,    
  radiation oncology 
Duration        0.5 hour 
Lecturer   Narongchai Autsavapromporn, PhD 
Teaching Methods Lecture 
Basic Knowledge 
                       Basic knowledge of molecular biology, cellular biology and radiation biology 
Learning Objectives At the end of the class, the student should be able to  

Apply the basic knowledge methods of cell biology and molecular 
radiobiology in clinical practice 

Learning Experiences 
1. Suggest reference publications for self-study. 
2. Review basic knowledge. 
3. Lecture and discussion in class.   

Contents 
1. Methods of classical radiobiology: Clonogenic assay 
2. Methods of detecting damage to DNA 

Teaching Media              
1. Computer and LCD projector 
2. Handout 

Learning Resources 
 1. Hall EJ, Giaccia AJ. Radiobiology for the Radiologist, 6th edition. Philadelphia 
  :Lippincott, Williams & Wilkins, 2006. 
                    2.   Lehuert S. Biomolecular action of ionizing radiation, Boca Raton:    

 Taylor and Franics Group, 2007. 
Evaluation       Written examination: multiple choice questions. 
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Topic:  Biological basic of radiotherapy 
Students : Resident in radiation oncology, diagnostic radiology, nuclear medicine   
Duration :     1 hour 
Instructor: Nisa Chawapun, Ph.D. 
Teaching Method: Lecture   
Learning Objectives: At the end of the lecture and after self-study, the students should be 
able to describe 

1. proliferation kinetics of normal organ and their relationships with acute and 
late tissue reactions. 

2. serial and parallel organs and their relevances to radiotherapy. 
3. the differences in radiation responses between rapidly and  slowly renewing organs. 
4. factors governing normal organ radio-tolerance.  
5. parameters for defining tumor proliferation kinetics. 
6. the kinetics of tumor response to radiation. 
7. the radiobiology of tumor in relating to kinetics of tumor response and tumor 

architecture. 
8. the significance of tumor proliferation kinetic data. 
9. five R’s  and compare five R’s between normal and tumor organs. 
10. the influence of five R’s in design of conventional fractionation. 

Learning Experiences 
1. Suggest reference textbooks for self-study 
2. Review basic knowledge 
3. Lecture and discussion in class. 

Contents 
1. Proliferation kinetics and organ response 

   -  Parameters for cell kinetics; Cell cycle time, Growth fraction, Cell loss  
  factor, Potential and actual doubling time 

   -  Types of tissues; Rapid renewing system, Slow renewing system, Non- 
  renewing system, radiosensitivity 

  -  Tissue architecture and FSU organization: structurally defined and  
  undefined FSU, serial and parallel organs. 

  -   Normal organs; Kinetics of radiation responses: early responders and late 
  responders 
2. Tumor tissue kinetics and tumor organ response 

  -  Tumor organs; Tumor cell populations, Tumor growth, Tumor cell kinetics, 
    Kinetics of radiation responses: regression and regrowth 

3. Five R’s in radiotherapy 
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 -  Five R’s :Radiosensitivity, Repair, Redistribution of cycling   
  cell, Reoxygenation, Repopulation.  
 -  Five R’s in design of conventional fractionation. 
 -   Five R’s sensitize tumor while protecting normal tissue against the  
  fractionated radiation treatment. 

Teaching Media    LCD and computer, handout 
Learning Resourses: 

1. Hall EJ and Giaccia AJ Radiobiology for the Radiologist. 6th edition. Lippincott 
Williams and Wilkins: Philadelphia, 2006 

2. Joiner M and Kogel. Basic Clinical Radiobiology 4th Ed .Hodder Arnold 
Publishers: UK, 2009 

3. IAEA. Radiation Biology; A Handbook for Teachers and Students, Training 
Course Series 42, Vienna, 2010 

Evaluation:  Written examination (MCQ) 
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Topic             Radiation effects 
Student         Resident in radiation oncology, diagnostic radiology, nuclear medicine   
Duration         2 hour 
Instructor   Assoc Prof Thiti Swangsilpa;MD 
Teaching Methods  Lecture 
Basic knowledge 
                      Basic knowledge of radiobiology  
Learning Objectives  At the end of the class, the student should be able to 
 1. Describe the process of radiation effects induce genetic and epigenetic  
  change including biological radiation effects 
 2. Describe the process of hereditary effects from ionizing radiation.  
 3. List and discuss the hereditary diseases in human and probability of risk. 
 4. Describe the process of radiation carcinogenesis.  
 5. State the significance of radiation carcinogenesis in clinical practice and 
  suggest the method of prevention. 
 6. Describe the effects of ionizing radiations on embryo and fetus 
  related to gestational period.  
 7.  State the importance of radiation effects on embryo and fetus and 
  describe how to apply the concept in clinical practice and in occupational 
  exposure. 
 8. Describe the pathophysiology of cataract genesis. 
 9. State the importance of radiation cataract genesis in clinical practice. 
Learning Experiences 

1. Suggest reference textbooks for self study. 
2. Review basic knowledge. 
3. Lecture and discussion in class.   

Contents 
1. Basic knowledge of gene, chromosome, cell cycle and effects of ionizing radiation 
2. Genetic and epigenetic effects 
3. Type of biological effects from radiation (clinical) 
4. Basic knowledge of hereditary effects 
5. Radiation response in human germ cells. Effects of mutation to hereditary effects 
6. Hereditary diseases in human 
7. Estimated risk of radiation-induced hereditary effects Process of carcinogenesis 
8. Radiation-induced malignancy 
9. Mechanism of ionizing radiation-induced malignancy 
10. Prevention and Committees concerned with risk estimates and radiation protection   
11. Radiotherapy-induced malignancy 
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12. Clinical application of radiation-induced malignancy 
13. Basic knowledge of gestational development and teratogenesis 
14. Radiation effects to embryo, fetus and gestational period 
15. Medical irradiation exposure in pregnancy 
16. Occupational irradiation exposure in pregnancy 
17. Prevention and Committees concerned with risk estimates and  
 radiation protection   
18. Clinical application of radiation induced teratogenesis 
19. Mechanisms of cataract and radiation cataract genesis 
20. Ionizing radiation cataract genesis and Comittes concern  
21. Clinical practice of radiation cataract genesis 

Teaching Media              
  1.  Computer and LCD projector 

2.  Handout 
Learning Resourses 

1. Hall EJ, Giaccia AJ. Radiobiology for the Radiologist ,7th edition. 
 Philadelphia :Lippincott, Williams & Wilkins, 2011. 
2. Steel GG. Basic Clinical Radiobiology, 4th edition.Hodder Arnold., 2009. 
3. Halperin EC, Perez CA, Brady LW, editors. Principles and practice of 
 radiation oncology, 6th edition. Philadelphia: Lippincott, Williams & 
 Wilkins; 2013. 
4. Gunderson LL, Tepper JE, editors. Clinical Radiation Oncology   
 3rd edition. Philadelphia: Elsevier Churchill Livingstone; 2012. 
5. Resources suggested during lecture period 

Evaluation       Written examination : multiple choice questions. 
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Topic            Cancer hallmarks, cellular oncogenes and tumor suppressor genes 
Student         Resident in radiation oncology 
Duration        1 hour 
Lecturer   Danupon Nantajit, PhD 
Teaching Methods Lecture 
                       Basic knowledge of cancer biology and molecular biology 
Learning Objectives At the end of the class, the student should be able to  
 1. Identify characteristics and hallmarks of cancer. 
 2. Describe functions of oncogenes and tumor suppressor genes in cancer 
  initiation, promotion and progression. 
 3. Relate the knowledge of oncogenes and tumor suppressor genes to clinical 
  practice. 
Learning Experiences 
 1. Suggest reference publications for self-study. 
 2. Review basic knowledge. 
 3. Lecture and discussion in class.   
Contents 
 1. Hallmarks and characteristics of cancer cells   
 2. Microenvironment of tumor 
 3. Major oncogenes in cancer initiation 
 4. Frequently mutated tumor suppressor genes in various types of tumors 
 5. Molecular crosstalk of oncogenes and tumor suppressor genes 
Teaching Media              
 1. Computer and LCD projector 
 2. Handout 
Learning Resourses 
 1. Alberts B, Johnson A, Lewis J, Morgan D, Raff M, Roberts K, Walter P.  
  Molecular Biology of the Cell, 6th edition. New York: Garland Science, 2014.  
 2. Weinberg RA. The Biology of Cancer, 2nd edition. New York: Garland  
  Science, 2013. 
 3. Schulz WA. Molecular Biology of Human Cancers. New York: Springer  
  Science + Business Media, Inc, 2005. 
Evaluation       Written examination: multiple choice questions. 
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Topic            Cancer genetics, cancer stem cells and tumor metabolism 
Student         Resident in radiation oncology 
Duration        1 hour 
Lecturer   Danupon Nantajit, PhD 
Teaching Methods Lecture 
                    Basic knowledge of cancer biology and molecular biology 
Learning Objectives At the end of the class, the student should be able to  
 1. List certain changes of tumor genetics which can cause cell neoplastic  
  transformation 
 2. Explain characteristics of cancer stem cells 
 3. Discuss metabolic differences between normal and tumor cells 
Learning Experiences 
 1. Suggest reference publications for self-study. 
 2. Review basic knowledge. 
 3. Lecture and discussion in class.   
Contents 
 1. Germline and somatic mutations 
 2. Genetic and epigenetic alterations in cancer   
 3. Cancer stem cell theory and origins 
 4. Warburg effect 
 5. Energy requirements during cell cycle and stressed conditions 
Teaching Media              
 1. Computer and LCD projector 
 2. Handout 
Learning Resourses 
 1. Alberts B, Johnson A, Lewis J, Morgan D, Raff M, Roberts K, Walter P.  
  Molecular Biology of the Cell, 6th edition. New York: Garland Science, 2014.  
 2. Weinberg RA. The Biology of Cancer, 2nd edition. New York: Garland  
  Science, 2013. 
 3. Schulz WA. Molecular Biology of Human Cancers. New York: Springer  
  Science + Business Media, Inc, 2005. 
Evaluation       Written examination: multiple choice questions. 
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Topic            Cancer immunology, angiogenesis and metastasis 
Student         Resident in radiation oncology 
Duration        1 hour 
Lecturer   Danupon Nantajit, PhD 
Teaching Methods Lecture 
Basic Knowledge 
                       Basic knowledge of cancer biology and molecular biology 
Learning Objectives At the end of the class, the student should be able to  

1. Discuss how cancer cells evade immune destruction  
2. Identify key factors in inducing tumor vasculature 
3. Restate processes of tumor cell invasion and metastasis 

Learning Experiences 
 1. Suggest reference publications for self-study. 
 2. Review basic knowledge. 
 3. Lecture and discussion in class.   
Contents 
 1. Interactions between tumor surface ligands and T cells    
 2. Vascularization factors 
 3. Roles of hypoxia in tumor vasculature 
 4. Protease enzymes in tumor invasion 
 5. Epithelial mesenchymal transition in tumor metastasis 
Teaching Media              
 1. Computer and LCD projector 
 2. Handout 
Learning Resources 
 1. Alberts B, Johnson A, Lewis J, Morgan D, Raff M, Roberts K, Walter P.  
  Molecular Biology of the Cell, 6th edition. New York: Garland Science, 2014.  
 2. Weinberg RA. The Biology of Cancer, 2nd edition. New York: Garland  
  Science, 2013. 
 3. Schulz WA. Molecular Biology of Human Cancers. New York: Springer  
  Science + Business Media, Inc, 2005. 
 4. Hall EJ, Giaccia AJ. Radiobiology for the Radiologist, 6th edition.   
  Philadelphia :Lippincott, Williams & Wilkins, 2006. 
Evaluation       Written examination: multiple choice questions. 
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Topic            Signal transduction and tumor radioadaptive responses 
Student         Resident in radiation oncology 
Duration        1 hour 
Lecturer   Danupon Nantajit, PhD 
Teaching Methods Lecture 
Basic Knowledge 
                    Basic knowledge of radiation biology and molecular biology 
Learning Objectives At the end of the class, the student should be able to  
 1. Discuss types of signal transduction under normal and stressed conditions 
 2. List important genes and proteins in signal transduction pathways 
 3. Define functions of pro-survival genes in attaining radioadaptive responses. 
Learning Experiences 
 1. Suggest reference publications for self-study. 
 2. Review basic knowledge. 
 3. Lecture and discussion in class.   
Contents 
 1. Cell surface receptors and signal transduction   
 2. Radiation-induced signal transduction 
 3. DNA damage sensor proteins 

 4. NF-ĸB and pro-survival networks 
Teaching Media              
 1. Computer and LCD projector 
 2. Handout 
Learning Resourses 
 1. Alberts B, Johnson A, Lewis J, Morgan D, Raff M, Roberts K, Walter P.  
  Molecular Biology of the Cell, 6th edition. New York: Garland Science, 2014.  
 2. Weinberg RA. The Biology of Cancer, 2nd edition. New York: Garland  
  Science, 2013. 
 3. Hall EJ, Giaccia AJ. Radiobiology for the Radiologist, 6th edition.   
  Philadelphia :Lippincott, Williams & Wilkins, 2006. 
Evaluation       Written examination: multiple choice questions. 
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Topic  Molecular techniques in radiobiology 
Students Resident in radiation oncology 
Duration        1 hour 
Instructor        Nisa Chawapun, Ph.D. 
Teaching Method  Lecture 
Learning Objectives: At the end of the lecture and after self-study, the students should be 
able to describe 

1. common techniques using in radiobiological laboratory 
2. common techniques for studying gene expression at  RNA and protein level 
3. techniques for gene analysis 
4. principle of molecular techniques for functional imaging of cancer 

Learning Experiences 
 1. Suggest reference textbooks for self-study 
 2. Review basic knowledge 
 3. Lecture and discussion in class. 
Lecture Contents 
 1.  Techniques for the study of gene expression at RNA level 

- RNA isolation 
- Northern blot assay 
- Rnase protection assay 
- RT- PCR 
- Real time PCR 
- In situ hybridization 
- DNA microarray 

   2. Techniques for the study of gene expression at protein level 
- Western  blot assay 
- ELISA assay 
- Flow cytometry 
- Immonostaining 
- Protein array (2-D gel) 

   3. Techniques for the study of gene 
- gene cloning 
- gene analysis 

   4. Molecular techniques for functional imaging of cancer 
Teaching Media   
 1.  Computer and LCD projector 
 2.  Handout 
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Learning Recourses 
 1. Hall EJand Giaccia AJ Radiobiology for the Radiologist.6th edition.  
  Lippincott Williams and Wilkins: Philadelphia, 2006 
 2. Joiner M and Kogel. Basic Clinical Radiobiology 4th Ed .Hodder Arnold  
  Publishers: UK, 2009 
 3. IAEA. Radiation Biology; A Handbook for Teachers and Students, Training 
  Course Series 42, Vienna, 2010 
Evaluation   Written examination (MCQ) 
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Topic  Advanced biological aspect of radiotherapy 
Students Resident in radiation oncology 
Duration         2 hour 
Instructor        Nisa  Chawapun, Ph.D. 
Teaching Method  Lecture 
Learning Objectives:  At the end of the lecture and after self-study, the students should be 
able to describe 
 1. the relationship between physical absorbed dose and resulting biological response 
 2. dose response model and statistics involved 

 3.  the definitions of γ37,  γ50 and able to discuss γ50  for tumor and  
  normal tissues 
 4. how BED is derived, its usage and weakness 
 5. how EQD2  is derivedand use EQD2 in designing of altered fractionation regime 
 6. the use of power law in converting the dose-volume histogram to a single 
  value, i.e. effective volume (Veff), effective dose (Deff), and equivalent  
  uniform dose (EUD) 
 7. the characteristic of  “n”and “a” value for serial and parallel organs 
 8. the importance of oxygen 
 9. the tumor microenvironment and hypoxia response pathways 
Learning Experiences 
 1.  Suggest reference textbooks for self-study 
 2.  Review basic knowledge 
 3.  Lecture and discussion in class. 
Lecture Contents 

1.  Dose-response in Radiotherapy 
- Shape of the dose-response curve 
- Quantifying the steepness of dose response curves 

- definitions of γ37 and γ50 
- Fitting tissue specific dosimetric functions to TCP and NTCP 

2.  The linear-quadratic approach in clinical practice 
- BED, biological effective dose : derivation. 
- BED equations and usage. 
- EQD2 : derivation. 
- EQD2 equations: usage and precaution. 

3.  The volume effect in radiotherapy 
- The power law model in defining dose-volume relationship in radiotherapy. 
- The use of power law in converting the dose-volume histogram to a single 
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  value, i.e. effective volume (Veff), effective dose (Deff), and equivalent 
uniform dose (EUD). 

- The characteristic of n, the tissue specific dose volume exponent, for serial 
and parallel organs. 

4.  The tumor microenvironment and cellular hypoxia response 
- The importance of oxygen 
- The tumor microenvironment 
- Hypoxia and tumor malignancy 
- Hypoxia response pathways 

Teaching Media     
 1. Computer and LCD projector 
 2. Handout 
Learning Resourses 

1. Hall EJ and Giaccia AJ Radiobiology for the Radiologist 6th edition. 
Lippincott Williams and Wilkins: Philadelphia, 2006 

2. Joiner M and Kogel. Basic Clinical Radiobiology 4th Ed .Hodder Arnold 
Publishers: UK, 2009 

3. IAEA. Radiation Biology; A Handbook for Teachers and Students, Training 
Course Series 42, Vienna, 2010 

Evaluation   Written examination (MCQ) 
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Topic            Clinical Application in radiobiology 
Student         Resident in radiation oncology 
Duration        2 hours 
Lecturer        Assist Prof Nantakan Apiwarodom; MD 
Teaching Methods 
 Pre-test 
 Lecture 
 Post-test 
Basic Knowledge 
 Basic Radiation biology for Radiologists 
 Biological basic of radiotherapy 
 Advanced biological aspect of radiotherapy  
Learning Objectives At the end of the class, the student should be able to  
 1. Understand survival curve, LQ model and apply the knowledge to clinical practice. 
 2. Understand principle of BED, EQD2 and apply the knowledge to clinical practice. 
 3. Understand TCP, NTCP, EUD, normal tissue types and apply the knowledge 
  to clinical practice. 
 4. Understand R’s rule and apply the knowledge to clinical practice. 
Learning Experiences 
 1. Pre-test to test basic knowledge and clinical application 
 2. Lecture and interactive discussion of clinical application in radiobiology 
 3. Q&A 
 4. Post-test with explanation of the answers.   
Contents 
 1. Survival curve, LQ model and its clinical application  
 2. BED, EQD2 and its clinical application for radiotherapy time-dose-fractionation. 
 3. Application of TCP, NTCP, EUD, normal tissue biology in radiotherapy practice. 
 4. Application of R’s rule to clinical radiotherapy practice 
Teaching Media              

1. Computer and LCD projector 
2. Handout 

Learning Resources 
 1. Joiner M, Kogel A. Basic Clinical Radiobiology, 4th ed. London: Hodder Arnold, 2009. 
 2. Hall EJ, Giaccia AJ. Radiobiology for the Radiologist ,6th edition.   
  Philadelphia :Lippincott, Williams & Wilkins, 2006. 
 3. Halperin EC, Perez CA, Brady LW, editors. Principles and practice of   
  radiation oncology, 5th edition. Philadelphia: Lippincott, Williams & Wilkins; 2008. 
Evaluation       Written examination: multiple choice questions. 
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ภาคผนวกท่ี 5 ภาคผนวกท่ี 5
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ภาคผนวกท่ี 5 
หัวขอการบรรยาย สําหรับผูเขารับการฝกอบรม 

สมาคมรังสีรักษาและมะเร็งวิทยาแหงประเทศไทย 
 

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

วันท่ี 26-27  มกราคม 2562 
ณ  หองประชุม   910  ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมดานการแพทย 
และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี         

วันเสารท่ี 26  มกราคม 2562 

เวลา หัวขอ ผูบรรยาย 

8.00 - 8.20 น. ลงทะเบียน  

8.20 - 8.30 น. เปดงานประชุม ผศ.พญ.สมใจ   แดงประเสริฐ 
นายกสมาคมรังสีรักษา และมะเร็งวิทยาแหงประเทศไทย 

ผูดําเนินการอภิปราย:  รศ.พญ.จันจิรา    เพชรสุขศิริ 

8.30 - 9.20 น. Basic statistic knowledge for reading articles (Meta-
analysis and clinical practice guidelines) 

ผศ.นพ.กุลธร   เทพมงคล 

9.20 – 10.10 น. Alter fractionation in radiation therapy  อ.นพ.ภูมิพิศ   ภัทรนธุาพร 

10.10 - 10.30 น. Coffee Break  

10.30 - 11.20 น. Oropharyngeal and oral cavity carcinoma อ.พญ.ผาณิต   ฉายศิริ 

11.20 - 12.10 น. Pediatric brain tumor อ.พญ.ชนมนิภา   นันทวิทยา 

12.10 - 13.00 น. Lunch  

ผูดําเนินการอภิปราย:  ผศ.พญ.นันทกานต   อภิวโรดมภ 

13.00 – 13.50 น. Principle of palliative care รศ.นพ.เต็มศักด์ิ   พึ่งรัศม ี

13.50 - 14.40 น Alternative medicine อ.นพ.เพชร   อลิสานันท 

14.40 – 15.00 น.  Coffee Break    

15.00 – 15.50 น. Hodgkin’s disease อ.พญ.วิมรัก   ออนจันทร 

 
วันอาทิตยท่ี  27 มกราคม 2562 

เวลา หัวขอ ผูบรรยาย 

8.00 - 8.30 น. ลงทะเบียน  

ผูดําเนินการอภิปราย:  รศ.พญ. มัณฑนา    ธนะไชย 

8.30 - 9.20 น. Particle therapy : Physics and biology อ.ดร.พญ.ณปภัช    อมรวิเชษฐ 

9.20 - 10.10 น. Hepatobiliary carcinoma Pancreatic carcinoma ผศ.พญ.จิราพร   เสตกรณุกูล 

10.10 - 10.30 น. Coffee Break  

10.30 - 11.20 น. Locally advanced breast cancer ผศ.พญ.ชมพร   สีตะธน ี

11.20 - 12.10 น. Bladder tumor/ kidney อ.พญ.กีรติกานต   บญุญาวรรณ 
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ภาคผนวกท่ี 6 

1. การบริบาลผูปวย: เนื้องอกสมองในผูใหญ (Adult brain tumor) 
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 กระบวนการเรียนรู การประเมินผล R1 R2 R3 

• ซักประวัตทิี่เกี่ยวของและตรวจ
รางกายเบ้ืองตนได 

• ระบุตําแหนงทางกายวิภาคที่
เกี่ยวของได 

• จําแนกภาวะเรงดวน, ฉุกเฉิน 
หรือ เปนอนัตรายตอชีวิตได 

• ซักประวัต ิตรวจรางกายอยาง
ละเอียด และบูรณาการกับผล
การตรวจทางพยาธิวทิยา และ
รังสีวินจิฉัย; แบงระยะของโรค
และระบุปจจัยพยากรณโรคได 

• ระบุอวัยวะปกติขางเคียง, 
สามารถจัดตําแหนงผูปวยและ 
ใชอุปกรณยึดตรึงไดอยาง
เหมาะสม 

• ตระหนกัถึง ผลขางเคียงและ
อาการทีเ่กี่ยวของในผูปวยมะเร็ง
สมองในผูใหญ ที่ไดรับการฉาย
รังสี  

• อธิบายแนวทางในการรกัษาหลัก 
และทางเลือกอื่น ๆ 

• ออกแบบรูปรางอุปกรณกําบัง
รังสี,  วาดรอยโรคเปาหมาย 
และอวัยวะปกตขิางเคียงได โดย
มีความผิดพลาดเพียงเล็กนอย 

• สามารถวางแผนการดูแลรกัษา 
ผลขางเคียงและอาการที่
เกี่ยวของในผูปวยมะเร็งสมองใน
ผูใหญที่ไดรับการฉายรงัสีภายใต
การควบคุมได 

• อธิบายและใหคําแนะนํา
เกี่ยวกับแนวทางการรักษา 
อยางครอบคลุมครบถวน 
และเหมาะสม รวมทั้งอางอิง
ถึงหลักฐานทางการแพทยที่
สนับสนุนในแตละทางเลือก
ได 

• ออกแบบรูปรางอุปกรณ
กําบังรังสี,  วาดรอยโรค
เปาหมาย และอวัยวะปกติ
ขางเคียงไดอยางถูกตอง  
ประเมนิเชิงวิพากษแผนการ
ฉายรังสีได 

• สามารถวางแผนการดูแล
รักษา ผลขางเคียงและ
อาการทีเ่กี่ยวของในผูปวย
มะเรง็สมองในผูใหญที่ไดรับ
การฉายรังสีดวยตนเองได 

• ทําการวิจัยทางคลินกิได 
• พัฒนาความเชียวชาญเฉพาะ

ดานเพ่ือดูแลรักษาผูปวยที่มี
ความซับซอนได 

• พัฒนาแนวทางการดูแลรกัษา
เพ่ือลดผลขางเคียง หรอื มี
ความเขาใจเปนพิเศษในการ
จัดการผลขางเคียงเนือ่งจาก
การฉายรังสี 

• การเรียนรูในสถาน
การจริง 

• การสอนภาค
บรรยาย 

• Workplace based 
assessment 

• MCQ, MEQ, Oral 
examination 

L1/L2 L3 L4 
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2. การดูแลรักษาผูปวย: มะเร็งศีรษะและลําคอ (Head and Neck tumour) 
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 กระบวนการเรียนรู การประเมินผล R1 R2 R3 

• ซักประวัตทิี่เกี่ยวของและตรวจ
รางกายเบ้ืองตนได 

• ระบุตําแหนงทางกายวิภาคที่
เกี่ยวของได 

• จําแนกภาวะเรงดวน, ฉุกเฉิน 
หรือ เปนอนัตรายตอชีวิตได 

• ซักประวัต ิตรวจรางกายอยาง
ละเอียด และบูรณาการกับผล
การตรวจทางพยาธิวทิยา และ
รังสีวินจิฉัย; แบงระยะของโรค
และระบุปจจัยพยากรณโรคได 

• ระบุอวัยวะปกติขางเคียง, 
สามารถจัดตําแหนงผูปวยและ 
ใชอุปกรณยึดตรึงไดอยาง
เหมาะสม 

• ตระหนกัถึง ผลขางเคียงและ
อาการทีเ่กี่ยวของในผูปวย 
มะเรง็ศีรษะและลําคอ ที่ไดรับ
การฉายรังสี  

• อธิบายแนวทางในการรกัษาหลัก 
และทางเลือกอื่น ๆ 

• ออกแบบรูปรางอุปกรณกําบัง
รังสี,  วาดรอยโรคเปาหมาย 
และอวัยวะปกตขิางเคียงได โดย
มีความผิดพลาดเพียงเล็กนอย 

• สามารถวางแผนการดูแลรกัษา 
ผลขางเคียงและอาการที่
เกี่ยวของในผูปวย มะเร็งศีรษะ
และลําคอ ที่ไดรับการฉายรังสี
ภายใตการควบคุมได 

• อธิบายและใหคําแนะนํา
เกี่ยวกับแนวทางการรักษา 
อยางครอบคลุมครบถวน 
และเหมาะสม รวมทั้งอางอิง
ถึงหลักฐานทางการแพทยที่
สนับสนุนในแตละทางเลือก
ได 

• ออกแบบรูปรางอุปกรณ
กําบังรังสี,  วาดรอยโรค
เปาหมาย และอวัยวะปกติ
ขางเคียงไดอยางถูกตอง  
ประเมนิเชิงวิพากษแผนการ
ฉายรังสีได 

• สามารถวางแผนการดูแล
รักษา ผลขางเคียงและ
อาการทีเ่กี่ยวของในผูปวย 
มะเรง็ศีรษะและลําคอ ที่
ไดรับการฉายรังสีดวยตนเอง
ได 

• ทําการวิจัยทางคลินกิได 
• พัฒนาความเชียวชาญเฉพาะ

ดานเพ่ือดูแลรักษาผูปวยที่มี
ความซับซอนได 

• พัฒนาแนวทางการดูแลรกัษา
เพ่ือลดผลขางเคียง หรอื มี
ความเขาใจเปนพิเศษในการ
จัดการผลขางเคียงเนือ่งจาก
การฉายรังสี 

• การเรียนรูในสถาน
การจริง 

• การสอนภาค
บรรยาย 

• Workplace based 
assessment 

• MCQ, MEQ, Oral 
examination 

L1/L2 L3 L4 
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3. การดูแลรักษาผูปวย: มะเร็งเตานม (Breast cancer) 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 กระบวนการเรียนรู การประเมินผล R1 R2 R3 

• ซักประวัติที่เกี่ยวของและ
ตรวจรางกายเบื้องตนได 

• ระบุตําแหนงทางกายวิภาคที่
เกี่ยวของได 

• จําแนกภาวะเรงดวน, ฉุกเฉิน 
หรือ เปนอันตรายตอชีวิตได 

• ซักประวัติ ตรวจรางกายอยาง
ละเอียด และบูรณาการกับ
ผลการตรวจทางพยาธิวิทยา 
และรังสีวินิจฉัย; แบงระยะ
ของโรคและระบุปจจยั
พยากรณโรคได 

• ระบุอวยัวะปกติขางเคียง, 
สามารถจัดตําแหนงผูปวย
และ ใชอุปกรณยึดตรึงได
อยางเหมาะสม 

• ตระหนักถึง ผลขางเคียงและ
อาการที่เกีย่วของในผูปวย 
มะเร็งเตานม ที่ไดรับการฉาย
รังสี  

• อธิบายแนวทางในการรักษา
หลัก และทางเลือกอื่น ๆ 

• ออกแบบรูปรางอุปกรณกาํบัง
รังสี,  วาดรอยโรคเปาหมาย 
และอวยัวะปกติขางเคียงได 
โดยมีความผิดพลาดเพียง
เล็กนอย 

• สามารถวางแผนการดูแล
รักษา ผลขางเคียงและอาการ
ที่เกี่ยวของในผูปวย มะเร็ง
เตานม ที่ไดรับการฉายรังสี
ภายใตการควบคุมได 

• อธิบายและใหคําแนะนํา
เกี่ยวกบัแนวทางการรักษา 
อยางครอบคลุมครบถวน 
และเหมาะสม รวมทั้ง
อางอิงถึงหลักฐานทาง
การแพทยที่สนับสนุนใน
แตละทางเลือกได 

• ออกแบบรูปรางอุปกรณ
กําบังรังสี,  วาดรอยโรค
เปาหมาย และอวยัวะปกติ
ขางเคียงไดอยางถูกตอง  
ประเมินเชิงวิพากษ
แผนการฉายรังสีได 

• สามารถวางแผนการดูแล
รักษา ผลขางเคียงและ
อาการที่เกีย่วของในผูปวย 
มะเร็งเตานม ที่ไดรับการ
ฉายรังสีดวยตนเองได 

• ทําการวจิัยทางคลินิกได 
• พัฒนาความเชียวชาญ

เฉพาะดานเพือ่ดูแลรักษา
ผูปวยที่มีความซับซอนได 

• พัฒนาแนวทางการดูแล
รักษาเพื่อลดผลขางเคียง 
หรือ มีความเขาใจเปน
พิเศษในการจัดการ
ผลขางเคียงเนื่องจากการ
ฉายรังสี 

• การเรียนรูใน
สถานการจริง 

• การสอนภาค
บรรยาย 

• Workplace based 
assessment 

• MCQ, MEQ, Oral 
examination 

L1/L2 L3 L4 
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4. การดูแลรักษาผูปวย: มะเร็งปอด (Lung cancer) 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 กระบวนการเรียนรู การประเมินผล R1 R2 R3 

• ซักประวัติที่เกี่ยวของและ
ตรวจรางกายเบื้องตนได 

• ระบุตําแหนงทางกายวิภาคที่
เกี่ยวของได 

• จําแนกภาวะเรงดวน, ฉุกเฉิน 
หรือ เปนอันตรายตอชีวิตได 

• ซักประวัติ ตรวจรางกายอยาง
ละเอียด และบูรณาการกับ
ผลการตรวจทางพยาธิวิทยา 
และรังสีวินิจฉัย; แบงระยะ
ของโรคและระบุปจจยั
พยากรณโรคได 

• ระบุอวยัวะปกติขางเคียง, 
สามารถจัดตําแหนงผูปวย
และ ใชอุปกรณยึดตรึงได
อยางเหมาะสม 

• ตระหนักถึง ผลขางเคียงและ
อาการที่เกีย่วของในผูปวย 
มะเร็งปอด ที่ไดรับการฉาย
รังสี  

• อธิบายแนวทางในการรักษา
หลัก และทางเลือกอื่น ๆ 

• ออกแบบรูปรางอุปกรณกาํบัง
รังสี,  วาดรอยโรคเปาหมาย 
และอวยัวะปกติขางเคียงได 
โดยมีความผิดพลาดเพียง
เล็กนอย 

• สามารถวางแผนการดูแล
รักษา ผลขางเคียงและอาการ
ที่เกี่ยวของในผูปวย มะเร็ง
ปอด ที่ไดรับการฉายรังสี
ภายใตการควบคุมได 

• อธิบายและใหคําแนะนํา
เกี่ยวกบัแนวทางการรักษา 
อยางครอบคลุมครบถวน 
และเหมาะสม รวมทั้ง
อางอิงถึงหลักฐานทาง
การแพทยที่สนับสนุนใน
แตละทางเลือกได 

• ออกแบบรูปรางอุปกรณ
กําบังรังสี,  วาดรอยโรค
เปาหมาย และอวยัวะปกติ
ขางเคียงไดอยางถูกตอง  
ประเมินเชิงวิพากษ
แผนการฉายรังสีได 

• สามารถวางแผนการดูแล
รักษา ผลขางเคียงและ
อาการที่เกีย่วของในผูปวย 
มะเร็งปอด ที่ไดรับการ
ฉายรังสีดวยตนเองได 

• ทําการวจิัยทางคลินิกได 
• พัฒนาความเชียวชาญ

เฉพาะดานเพือ่ดูแลรักษา
ผูปวยที่มีความซับซอนได 

• พัฒนาแนวทางการดูแล
รักษาเพื่อลดผลขางเคียง 
หรือ มีความเขาใจเปน
พิเศษในการจัดการ
ผลขางเคียงเนื่องจากการ
ฉายรังสี 

• การเรียนรูใน
สถานการจริง 

• การสอนภาค
บรรยาย 

• Workplace based 
assessment 

• MCQ, MEQ, Oral 
examination 

L1/L2 L3 L4 
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5. การดูแลรักษาผูปวย: มะเร็งระบบทางเดินอาหาร (Gastrointestinal(GI) cancer) 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 กระบวนการเรียนรู การประเมินผล R1 R2 R3 

• ซักประวัติที่เกี่ยวของและ
ตรวจรางกายเบื้องตนได 

• ระบุตําแหนงทางกายวิภาคที่
เกี่ยวของได 

• จําแนกภาวะเรงดวน, ฉุกเฉิน 
หรือ เปนอันตรายตอชีวิตได 

• ซักประวัติ ตรวจรางกายอยาง
ละเอียด และบูรณาการกับ
ผลการตรวจทางพยาธิวิทยา 
และรังสีวินิจฉัย; แบงระยะ
ของโรคและระบุปจจยั
พยากรณโรคได 

• ระบุอวยัวะปกติขางเคียง, 
สามารถจัดตําแหนงผูปวย
และ ใชอุปกรณยึดตรึงได
อยางเหมาะสม 

• ตระหนักถึง ผลขางเคียงและ
อาการที่เกีย่วของในผูปวย 
มะเร็งระบบทางเดินอาหาร ที่
ไดรับการฉายรังสี  

• อธิบายแนวทางในการรักษา
หลัก และทางเลือกอื่น ๆ 

• ออกแบบรูปรางอุปกรณกาํบัง
รังสี,  วาดรอยโรคเปาหมาย 
และอวยัวะปกติขางเคียงได 
โดยมีความผิดพลาดเพียง
เล็กนอย 

• สามารถวางแผนการดูแล
รักษา ผลขางเคียงและอาการ
ที่เกี่ยวของในผูปวย มะเร็ง
ระบบทางเดินอาหาร ที่ไดรับ
การฉายรังสีภายใตการ
ควบคุมได 

• อธิบายและใหคําแนะนํา
เกี่ยวกบัแนวทางการรักษา 
อยางครอบคลุมครบถวน 
และเหมาะสม รวมทั้ง
อางอิงถึงหลักฐานทาง
การแพทยที่สนับสนุนใน
แตละทางเลือกได 

• ออกแบบรูปรางอุปกรณ
กําบังรังสี,  วาดรอยโรค
เปาหมาย และอวยัวะปกติ
ขางเคียงไดอยางถูกตอง  
ประเมินเชิงวิพากษ
แผนการฉายรังสีได 

• สามารถวางแผนการดูแล
รักษา ผลขางเคียงและ
อาการที่เกีย่วของในผูปวย 
มะเร็งระบบทางเดิน
อาหาร ที่ไดรับการฉาย
รังสีดวยตนเองได 

• ทําการวจิัยทางคลินิกได 
• พัฒนาความเชียวชาญ

เฉพาะดานเพือ่ดูแลรักษา
ผูปวยที่มีความซับซอนได 

• พัฒนาแนวทางการดูแล
รักษาเพื่อลดผลขางเคียง 
หรือ มีความเขาใจเปน
พิเศษในการจัดการ
ผลขางเคียงเนื่องจากการ
ฉายรังสี 

• การเรียนรูใน
สถานการจริง 

• การสอนภาค
บรรยาย 

• Workplace based 
assessment 

• MCQ, MEQ, Oral 
examination 

L1/L2 L3 L4 
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6. การดูแลรักษาผูปวย: มะเร็งระบบทางเดินปสสาวะ(Genitourinary(GU) cancer) 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 กระบวนการเรียนรู การประเมินผล R1 R2 R3 

• ซักประวัติที่เกี่ยวของและ
ตรวจรางกายเบื้องตนได 

• ระบุตําแหนงทางกายวิภาคที่
เกี่ยวของได 

• จําแนกภาวะเรงดวน, ฉุกเฉิน 
หรือ เปนอันตรายตอชีวิตได 

• ซักประวัติ ตรวจรางกายอยาง
ละเอียด และบูรณาการกับ
ผลการตรวจทางพยาธิวิทยา 
และรังสีวินิจฉัย; แบงระยะ
ของโรคและระบุปจจยั
พยากรณโรคได 

• ระบุอวยัวะปกติขางเคียง, 
สามารถจัดตําแหนงผูปวย
และ ใชอุปกรณยึดตรึงได
อยางเหมาะสม 

• ตระหนักถึง ผลขางเคียงและ
อาการที่เกีย่วของในผูปวย 
มะเร็งระบบทางเดินปสสาวะ 
ที่ไดรับการฉายรังสี  

• อธิบายแนวทางในการรักษา
หลัก และทางเลือกอื่น ๆ 

• ออกแบบรูปรางอุปกรณกาํบัง
รังสี,  วาดรอยโรคเปาหมาย 
และอวยัวะปกติขางเคียงได 
โดยมีความผิดพลาดเพียง
เล็กนอย 

• สามารถวางแผนการดูแล
รักษา ผลขางเคียงและอาการ
ที่เกี่ยวของในผูปวย มะเร็ง
ระบบทางเดินปสสาวะ ที่
ไดรับการฉายรังสีภายใตการ
ควบคุมได 

• อธิบายและใหคําแนะนํา
เกี่ยวกบัแนวทางการรักษา 
อยางครอบคลุมครบถวน 
และเหมาะสม รวมทั้ง
อางอิงถึงหลักฐานทาง
การแพทยที่สนับสนุนใน
แตละทางเลือกได 

• ออกแบบรูปรางอุปกรณ
กําบังรังสี,  วาดรอยโรค
เปาหมาย และอวยัวะปกติ
ขางเคียงไดอยางถูกตอง  
ประเมินเชิงวิพากษ
แผนการฉายรังสีได 

• สามารถวางแผนการดูแล
รักษา ผลขางเคียงและ
อาการที่เกีย่วของในผูปวย 
มะเร็งระบบทางเดิน
ปสสาวะ ที่ไดรับการฉาย
รังสีดวยตนเองได 

• ทําการวจิัยทางคลินิกได 
• พัฒนาความเชียวชาญ

เฉพาะดานเพือ่ดูแลรักษา
ผูปวยที่มีความซับซอนได 

• พัฒนาแนวทางการดูแล
รักษาเพื่อลดผลขางเคียง 
หรือ มีความเขาใจเปน
พิเศษในการจัดการ
ผลขางเคียงเนื่องจากการ
ฉายรังสี 

• การเรียนรูใน
สถานการจริง 

• การสอนภาค
บรรยาย 

• Workplace based 
assessment 

• MCQ, MEQ, Oral 
examination 

L1/L2 L3 L4 
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7. การดูแลรักษาผูปวย: มะเร็งระบบสืบพันธุสตรี (Gynecologic(GYN) malignancy) 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 กระบวนการเรียนรู การประเมินผล R1 R2 R3 

• ซักประวัติที่เกี่ยวของและ
ตรวจรางกายเบื้องตนได 

• ระบุตําแหนงทางกายวิภาคที่
เกี่ยวของได 

• จําแนกภาวะเรงดวน, ฉุกเฉิน 
หรือ เปนอันตรายตอชีวิตได 

• ซักประวัติ ตรวจรางกายอยาง
ละเอียด และบูรณาการกับ
ผลการตรวจทางพยาธิวิทยา 
และรังสีวินิจฉัย; แบงระยะ
ของโรคและระบุปจจยั
พยากรณโรคได 

• ระบุอวยัวะปกติขางเคียง, 
สามารถจัดตําแหนงผูปวย
และ ใชอุปกรณยึดตรึงได
อยางเหมาะสม 

• ตระหนักถึง ผลขางเคียงและ
อาการที่เกีย่วของในผูปวย 
มะเร็งระบบสืบพันธุสตรี ที่
ไดรับการฉายรังสี  

• อธิบายแนวทางในการรักษา
หลัก และทางเลือกอื่น ๆ 

• ออกแบบรูปรางอุปกรณกาํบัง
รังสี,  วาดรอยโรคเปาหมาย 
และอวยัวะปกติขางเคียงได 
โดยมีความผิดพลาดเพียง
เล็กนอย 

• สามารถวางแผนการดูแล
รักษา ผลขางเคียงและอาการ
ที่เกี่ยวของในผูปวย มะเร็ง
ระบบสืบพันธุสตรี ที่ไดรับ
การฉายรังสีภายใตการ
ควบคุมได 

• อธิบายและใหคําแนะนํา
เกี่ยวกบัแนวทางการรักษา 
อยางครอบคลุมครบถวน 
และเหมาะสม รวมทั้ง
อางอิงถึงหลักฐานทาง
การแพทยที่สนับสนุนใน
แตละทางเลือกได 

• ออกแบบรูปรางอุปกรณ
กําบังรังสี,  วาดรอยโรค
เปาหมาย และอวยัวะปกติ
ขางเคียงไดอยางถูกตอง  
ประเมินเชิงวิพากษ
แผนการฉายรังสีได 

• สามารถวางแผนการดูแล
รักษา ผลขางเคียงและ
อาการที่เกีย่วของในผูปวย 
มะเร็งระบบสืบพันธุสตรี 
ที่ไดรับการฉายรังสีดวย
ตนเองได 

• ทําการวจิัยทางคลินิกได 
• พัฒนาความเชียวชาญ

เฉพาะดานเพือ่ดูแลรักษา
ผูปวยที่มีความซับซอนได 

• พัฒนาแนวทางการดูแล
รักษาเพื่อลดผลขางเคียง 
หรือ มีความเขาใจเปน
พิเศษในการจัดการ
ผลขางเคียงเนื่องจากการ
ฉายรังสี 

• การเรียนรูใน
สถานการจริง 

• การสอนภาค
บรรยาย 

• Workplace based 
assessment 

• MCQ, MEQ, Oral 
examination 

L1/L2 L3 L4 
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8. การดูแลรักษาผูปวย: มะเร็งระบบเม็ดเลือด (Hematologic malignancy) 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 กระบวนการเรียนรู การประเมินผล R1 R2 R3 

• ซักประวัติที่เกี่ยวของและ
ตรวจรางกายเบื้องตนได 

• ระบุตําแหนงทางกายวิภาคที่
เกี่ยวของได 

• จําแนกภาวะเรงดวน, ฉุกเฉิน 
หรือ เปนอันตรายตอชีวิตได 

• ซักประวัติ ตรวจรางกายอยาง
ละเอียด และบูรณาการกับ
ผลการตรวจทางพยาธิวิทยา 
และรังสีวินิจฉัย; แบงระยะ
ของโรคและระบุปจจยั
พยากรณโรคได 

• ระบุอวยัวะปกติขางเคียง, 
สามารถจัดตําแหนงผูปวย
และ ใชอุปกรณยึดตรึงได
อยางเหมาะสม 

• ตระหนักถึง ผลขางเคียงและ
อาการที่เกีย่วของในผูปวย 
มะเร็งระบบเม็ดเลือด ที่ไดรับ
การฉายรังสี  

• อธิบายแนวทางในการรักษา
หลัก และทางเลือกอื่น ๆ 

• ออกแบบรูปรางอุปกรณกาํบัง
รังสี,  วาดรอยโรคเปาหมาย 
และอวยัวะปกติขางเคียงได 
โดยมีความผิดพลาดเพียง
เล็กนอย 

• สามารถวางแผนการดูแล
รักษา ผลขางเคียงและอาการ
ที่เกี่ยวของในผูปวย มะเร็ง
ระบบเม็ดเลือด ที่ไดรับการ
ฉายรังสีภายใตการควบคุมได 

• อธิบายและใหคําแนะนํา
เกี่ยวกบัแนวทางการรักษา 
อยางครอบคลุมครบถวน 
และเหมาะสม รวมทั้ง
อางอิงถึงหลักฐานทาง
การแพทยที่สนับสนุนใน
แตละทางเลือกได 

• ออกแบบรูปรางอุปกรณ
กําบังรังสี,  วาดรอยโรค
เปาหมาย และอวยัวะปกติ
ขางเคียงไดอยางถูกตอง  
ประเมินเชิงวิพากษ
แผนการฉายรังสีได 

• สามารถวางแผนการดูแล
รักษา ผลขางเคียงและ
อาการที่เกีย่วของในผูปวย 
มะเร็งระบบเม็ดเลือด ที่
ไดรับการฉายรังสีดวย
ตนเองได 

• ทําการวจิัยทางคลินิกได 
• พัฒนาความเชียวชาญ

เฉพาะดานเพือ่ดูแลรักษา
ผูปวยที่มีความซับซอนได 

• พัฒนาแนวทางการดูแล
รักษาเพื่อลดผลขางเคียง 
หรือ มีความเขาใจเปน
พิเศษในการจัดการ
ผลขางเคียงเนื่องจากการ
ฉายรังสี 

• การเรียนรูใน
สถานการจริง 

• การสอนภาค
บรรยาย 

• Workplace based 
assessment 

• MCQ, MEQ, Oral 
examination 

L1 L2 L3 
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9. การดูแลรักษาผูปวย: มะเร็งกระดูกและเนื้อเยื่อออน (Bone and soft tissue tumour) 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 กระบวนการเรียนรู การประเมินผล R1 R2 R3 

• ซักประวัติที่เกี่ยวของและ
ตรวจรางกายเบื้องตนได 

• ระบุตําแหนงทางกายวิภาคที่
เกี่ยวของได 

• จําแนกภาวะเรงดวน, ฉุกเฉิน 
หรือ เปนอันตรายตอชีวิตได 

• ซักประวัติ ตรวจรางกายอยาง
ละเอียด และบูรณาการกับ
ผลการตรวจทางพยาธิวิทยา 
และรังสีวินิจฉัย; แบงระยะ
ของโรคและระบุปจจยั
พยากรณโรคได 

• ระบุอวยัวะปกติขางเคียง, 
สามารถจัดตําแหนงผูปวย
และ ใชอุปกรณยึดตรึงได
อยางเหมาะสม 

• ตระหนักถึง ผลขางเคียงและ
อาการที่เกีย่วของในผูปวย 
มะเร็งกระดูกและเนื้อเยื่อ
ออน ที่ไดรับการฉายรังสี  

• อธิบายแนวทางในการรักษา
หลัก และทางเลือกอื่น ๆ 

• ออกแบบรูปรางอุปกรณกาํบัง
รังสี,  วาดรอยโรคเปาหมาย 
และอวยัวะปกติขางเคียงได 
โดยมีความผิดพลาดเพียง
เล็กนอย 

• สามารถวางแผนการดูแล
รักษา ผลขางเคียงและอาการ
ที่เกี่ยวของในผูปวย มะเร็ง
กระดูกและเน้ือเยือ่ออน ที่
ไดรับการฉายรังสีภายใตการ
ควบคุมได 

• อธิบายและใหคําแนะนํา
เกี่ยวกบัแนวทางการรักษา 
อยางครอบคลุมครบถวน 
และเหมาะสม รวมทั้ง
อางอิงถึงหลักฐานทาง
การแพทยที่สนับสนุนใน
แตละทางเลือกได 

• ออกแบบรูปรางอุปกรณ
กําบังรังสี,  วาดรอยโรค
เปาหมาย และอวยัวะปกติ
ขางเคียงไดอยางถูกตอง  
ประเมินเชิงวิพากษ
แผนการฉายรังสีได 

• สามารถวางแผนการดูแล
รักษา ผลขางเคียงและ
อาการที่เกีย่วของในผูปวย 
มะเร็งกระดูกและเนื้อเยื่อ
ออน ที่ไดรับการฉายรังสี
ดวยตนเองได 

• ทําการวจิัยทางคลินิกได 
• พัฒนาความเชียวชาญ

เฉพาะดานเพือ่ดูแลรักษา
ผูปวยที่มีความซับซอนได 

• พัฒนาแนวทางการดูแล
รักษาเพื่อลดผลขางเคียง 
หรือ มีความเขาใจเปน
พิเศษในการจัดการ
ผลขางเคียงเนื่องจากการ
ฉายรังสี 

• การเรียนรูใน
สถานการจริง 

• การสอนภาค
บรรยาย 

• Workplace based 
assessment 

• MCQ, MEQ, Oral 
examination 

L1/L2 L3 L4 
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10. การดูแลรักษาผูปวย: มะเร็งในเด็ก (Pediatric tumour) 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 กระบวนการเรียนรู การประเมินผล R1 R2 R3 

• ซักประวัติที่เกี่ยวของและ
ตรวจรางกายเบื้องตนได 

• ระบุตําแหนงทางกายวิภาคที่
เกี่ยวของได 

• จําแนกภาวะเรงดวน, ฉุกเฉิน 
หรือ เปนอันตรายตอชีวิตได 

• ซักประวัติ ตรวจรางกายอยาง
ละเอียด และบูรณาการกับ
ผลการตรวจทางพยาธิวิทยา 
และรังสีวินิจฉัย; แบงระยะ
ของโรคและระบุปจจยั
พยากรณโรคได 

• ระบุอวยัวะปกติขางเคียง, 
สามารถจัดตําแหนงผูปวย
และ ใชอุปกรณยึดตรึงได
อยางเหมาะสม 

• ตระหนักถึง ผลขางเคียงและ
อาการที่เกีย่วของในผูปวย 
มะเร็งในเด็ก ที่ไดรับการฉาย
รังสี  

• อธิบายแนวทางในการรักษา
หลัก และทางเลือกอื่น ๆ 

• ออกแบบรูปรางอุปกรณกาํบัง
รังสี,  วาดรอยโรคเปาหมาย 
และอวยัวะปกติขางเคียงได 
โดยมีความผิดพลาดเพียง
เล็กนอย 

• สามารถวางแผนการดูแล
รักษา ผลขางเคียงและอาการ
ที่เกี่ยวของในผูปวย มะเร็งใน
เด็ก ที่ไดรับการฉายรังสี
ภายใตการควบคุมได 

• อธิบายและใหคําแนะนาํเกี่ยวกับ
แนวทางการรักษา อยาง
ครอบคลุมครบถวน และ
เหมาะสม รวมทั้งอางอิงถึง
หลักฐานทางการแพทยที่
สนับสนุนในแตละทางเลือกได 

• ออกแบบรูปรางอุปกรณกาํบัง
รังสี,  วาดรอยโรคเปาหมาย 
และอวยัวะปกติขางเคียงได
อยางถูกตอง  ประเมินเชิง
วิพากษแผนการฉายรังสีได 

• สามารถวางแผนการดูแลรักษา 
ผลขางเคียงและอาการที่
เกี่ยวของใน มะเร็งในเด็ก ที่
ไดรับการฉายรังสีดวยตนเองได 

• ทําการวจิัยทางคลินิก
ได 

• พัฒนาความเชียวชาญ
เฉพาะดานเพือ่ดูแล
รักษาผูปวยที่มีความ
ซับซอนได 

• พัฒนาแนวทางการ
ดูแลรักษาเพื่อลด
ผลขางเคียง หรือ มี
ความเขาใจเปนพิเศษ
ในการจัดการ
ผลขางเคียงเนื่องจาก
การฉายรังสี 

• การเรียนรูใน
สถานการจริง 

• การสอนภาค
บรรยาย 

• Workplace based 
assessment 

• MCQ, MEQ, Oral 
examination 

L1 L2 L3 
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11. การดูแลรักษาผูปวย: การดูแลแบบประคับประคอง (Palliative care for cancer patients) 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 กระบวนการเรียนรู การประเมินผล R1 R2 R3 

• ซักประวัติที่เกี่ยวของและ
ตรวจรางกายเบื้องตนได 

• ระบุตําแหนงทางกายวิภาคที่
เกี่ยวของได 

• จําแนกภาวะเรงดวน, ฉุกเฉิน 
หรือ เปนอันตรายตอชีวิตได 

• ซักประวัติ ตรวจรางกายอยาง
ละเอียด และบูรณาการกับ
ผลการตรวจทางพยาธิวิทยา 
และรังสีวินิจฉัย; แบงระยะ
ของโรคและระบุปจจยั
พยากรณโรคได 

• ระบุอวยัวะปกติขางเคียง, 
สามารถจัดตําแหนงผูปวย
และ ใชอุปกรณยึดตรึงได
อยางเหมาะสม 

• ตระหนักถึง ผลขางเคียงและ
อาการที่เกีย่วของในนการ
ดูแลแบบประคับประคอง 
และทราบถึงแนวทางการ
ระงับปวด และ การดูแล
ผูปวยระยะสุดทาย  

• อธิบายแนวทางในการรักษา
หลัก และทางเลือกอื่น ๆ 

• ออกแบบรูปรางอุปกรณกาํบัง
รังสี,  วาดรอยโรคเปาหมาย 
และอวยัวะปกติขางเคียงได 
โดยมีความผิดพลาดเพียง
เล็กนอย 

• สามารถวางแผนการดูแล
รักษา ผลขางเคียงและอาการ
ที่เกี่ยวของในผูปวยที่ไดรับ
การฉายรังสีเพื่อบรรเทา
อาการรวมถึงการระงับปวด
ภายใตการควบคุมได 

• อธิบายและใหคําแนะนาํเกี่ยวกับ
แนวทางการรักษา อยาง
ครอบคลุมครบถวน และ
เหมาะสม รวมทั้งอางอิงถึง
หลักฐานทางการแพทยที่
สนับสนุนในแตละทางเลือกได 

• ออกแบบรูปรางอุปกรณกาํบัง
รังสี,  วาดรอยโรคเปาหมาย 
และอวยัวะปกติขางเคียงได
อยางถูกตอง  ประเมินเชิง
วิพากษแผนการฉายรังสีได 

• สามารถวางแผนการดูแลรักษา 
ผลขางเคียงและอาการที่
เกี่ยวของในผูปวยที่ไดรับการ
ฉายรังสีเพื่อบรรเทาอาการดวย
ตนเองได 

• วางแผนจัดการการระงับปวด
ดวยตนเองได 

• ทําการวจิัยทางคลินิก
ได 

• พัฒนาความเชียวชาญ
เฉพาะดานเพือ่ดูแล
รักษาผูปวยที่มีความ
ซับซอนได 

• พัฒนาแนวทางการ
ดูแลรักษาเพื่อลด
ผลขางเคียง หรือ มี
ความเขาใจเปนพิเศษ
ในการจัดการ
ผลขางเคียงเนื่องจาก
การฉายรังสี 

• การเรียนรูใน
สถานการจริง 

• การสอนภาค
บรรยาย 

• Workplace based 
assessment 

• MCQ, MEQ, Oral 
examination 

L1/L2 L3 L4 
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12. การดูแลรักษาผูปวย: โรคเนื้องอกท่ีไมใชมะเร็ง (Benign tumour) 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 กระบวนการเรียนรู การประเมินผล R1 R2 R3 

• ซักประวัติที่เกี่ยวของและ
ตรวจรางกายเบื้องตนได 

• ระบุตําแหนงทางกายวิภาคที่
เกี่ยวของได 

• จําแนกภาวะเรงดวน, ฉุกเฉิน 
หรือ เปนอันตรายตอชีวิตได 

• ซักประวัติ ตรวจรางกายอยาง
ละเอียด และบูรณาการกับ
ผลการตรวจทางพยาธิวิทยา 
และรังสีวินิจฉัย; แบงระยะ
ของโรคและระบุปจจยั
พยากรณโรคได 

• ระบุอวยัวะปกติขางเคียง, 
สามารถจัดตําแหนงผูปวย
และ ใชอุปกรณยึดตรึงได
อยางเหมาะสม 

• ตระหนักถึง ผลขางเคียงและ
อาการที่เกีย่วของในผูปวย 
โรคเนื้องอกที่ไมใชมะเร็ง ที่
ไดรับการฉายรังสี  

• อธิบายแนวทางในการรักษา
หลัก และทางเลือกอื่น ๆ 

• ออกแบบรูปรางอุปกรณกาํบัง
รังสี,  วาดรอยโรคเปาหมาย 
และอวยัวะปกติขางเคียงได 
โดยมีความผิดพลาดเพียง
เล็กนอย 

• สามารถวางแผนการดูแล
รักษา ผลขางเคียงและอาการ
ที่เกี่ยวของในผูปวย โรคเนื้อ
งอกที่ไมใชมะเร็ง ที่ไดรับการ
ฉายรังสีภายใตการควบคุมได 

• อธิบายและใหคําแนะนาํเกี่ยวกับ
แนวทางการรักษา อยาง
ครอบคลุมครบถวน และ
เหมาะสม รวมทั้งอางอิงถึง
หลักฐานทางการแพทยที่
สนับสนุนในแตละทางเลือกได 

• ออกแบบรูปรางอุปกรณกาํบัง
รังสี,  วาดรอยโรคเปาหมาย 
และอวยัวะปกติขางเคียงได
อยางถูกตอง  ประเมินเชิง
วิพากษแผนการฉายรังสีได 

• สามารถวางแผนการดูแลรักษา 
ผลขางเคียงและอาการที่
เกี่ยวของในผูปวย โรคเนื้องอกที่
ไมใชมะเร็ง ที่ไดรับการฉายรังสี
ดวยตนเองได 

• ทําการวจิัยทางคลินิก
ได 

• พัฒนาความเชียวชาญ
เฉพาะดานเพือ่ดูแล
รักษาผูปวยที่มีความ
ซับซอนได 

• พัฒนาแนวทางการ
ดูแลรักษาเพื่อลด
ผลขางเคียง หรือ มี
ความเขาใจเปนพิเศษ
ในการจัดการ
ผลขางเคียงเนื่องจาก
การฉายรังสี 

• การเรียนรูใน
สถานการจริง 

• การสอนภาค
บรรยาย 

• Workplace based 
assessment 

• MCQ 

L1 L2 L3 
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13. การดูแลรักษาผูปวย: การใสแร (Brachytherapy) 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 กระบวนการเรียนรู การประเมินผล R1 R2 R3 

ไดสังเกตผูปวยที่ไดรับการรักษา

ดวยการสอดใสแร 

สามารถเลือกผูปวย และเขาใจ

กระบวนการที่จะทาํการรักษา

ดวยการสอดใสแร และเขาใจ

การปองกันอันตรายจากรังสีจาก

การรักษาดวยการสอดใสแร 

สามารถวางแผน และแสดงการ

รักษาดวยการสอดใสแรไดอยาง

ถูกตอง ภายใตการดูแลเปนสวน

นอย 

สามารถวางแผน และแสดงการ

รักษาดวยการสอดใสแรไดอยาง

ถูกตอง ไดดวยตนเอง 

สามารถวางแผน และ

แสดงการรักษาดวยการ

สอดใสแรไดอยางถูกตอง 

อยางดีเยี่ยม 

• แพทยประจําบาน
เรียนและปฏิบัติงาน
ในสาขาวิชารังสี
รักษา  
(Authentic 

learning) 

• การสังเกตการ 
ปฏิบัติงานใน
สถานการณจริง 
(Workplace-based 
assessment) 

• Oral exam 
• Log Book 

L2 L3 L4 
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14. การดูแลรักษาผูปวย: Stereotactic Radiation Treatment; Stereotoactic Radiosurgery(SRS)/ Stereotactic Radiotherapy(SRT)/ Stereotactic Body 
 Radiotherapy(SBRT)  

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 กระบวนการเรียนรู การประเมินผล R1 R2 R3 

ไดสังเกตผูปวยที่ไดรับการรักษา

ดวยเทคนิค SRS/SBRT 

สามารถเลือกผูปวย และเขาใจ

กระบวนการที่จะทาํการรักษา

ดวยเทคนิค SRS/SBRT และ

เขาใจการปองกันอันตรายจาก

รังสีจากการรักษาดวยเทคนิค 

SRS/SBRT 

สามารถวางแผน และแสดงการ

รักษาดวยเทคนิค SRS/SBRT ได

อยางถูกตอง ภายใตการดูแล

เปนสวนนอย 

สามารถวางแผน และแสดงการ

รักษาดวยเทคนิค SRS/SBRT ได

อยางถูกตอง ไดดวยตนเอง 

สามารถสรางงานวิจยั

ทางคลินิก เกี่ยวของกับ 

การรักษาดวยเทคนิค 

SRS/SBRT 

• แพทยประจําบาน
เรียนและปฏิบัติงาน
ในสาขาวิชารังสี
รักษา  
(Authentic 

learning) 

• การสังเกตการ 
ปฏิบัติงานใน
สถานการณจริง 
(Workplace-based 
assessment) 

• Oral exam 
• Log Book 

L2 L2 L3 
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15. ความรู ความเชี่ยวชาญและความสามารถในการนําไปใชแกปญหาของผูปวยและสังคมรอบดาน: Medical Radiation Physics 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 กระบวนการเรียนรู การประเมินผล R1 R2 R3 

มีความรูเกี่ยวรูเกีย่วกับ

ความสําคัญของฟสิกสรังสีใน

รังสีรักษา 

เขาใจความรูพื้นฐานของฟสิกส

รังสี 

สามารถนําความรูเกี่ยวกับฟสิกส

รังสีไปใชในการปฏิบัติงานทาง

คลินิก 

มีความเขาใจอยางลึกซ้ึงเกี่ยวกับ

ฟสิกสรังสีเพื่อสามารถใชรังสีรักษา

อยางปลอดภัย 

สามารถนําความรูไปใช

ในการวิจยัในดานฟสิกส

การแพทยได 

• บรรยายหลักสูตร
เรียนรวม 
Medical 
Radiation 
Physics (ดู
ภาคผนวก2) 

• เรียนจากการ
ปฏิบัติงาน 

• สอบMCQ 
• สอบ Long case, 
• ประเมินขณะ

ปฏิบัติงานตาม
เกณฑ 
(Examination, 
Workplace-based 
assessment)  

L1/L2 L3 L4 
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16. ความรู ความเชี่ยวชาญและความสามารถในการนําไปใชแกปญหาของผูปวยและสังคมรอบดาน: Radiobiology and Cancer Biology 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 กระบวนการเรียนรู การประเมินผล R1 R2 R3 

มีความรูเกี่ยวรูเกีย่วกับ

ความสําคัญของชีวะรังสีและ

ชีววิทยาของมะเร็ง ในรังสีรักษา 

เขาใจความรูพื้นฐานของชีวะ

รังสีและชีววิทยาของมะเร็ง 

สามารถนําความรูเกี่ยวกับชวีะ

รังสีและชีววิทยาของมะเร็งไปใช

ในการปฏิบัติงานทางคลินิก 

มีความเขาใจอยางลึกซ้ึงเกี่ยวกับ

ชีวะรังสีและชีววิทยาของมะเร็งเพื่อ

สามารถใชรังสีรักษาอยางปลอดภยั 

สามารถนําความรูไปใช

ในการวิจยัในดานชีวะ

รังสีและชีววิทยาของ

มะเร็ง ได 

• บรรยายหลักสูตร
เรียนรวม 
Medical 
Radiation 
Physics (ดู
ภาคผนวก2) 

• เรียนจากการ
ปฏิบัติงาน 

• สอบMCQ 
• สอบ Long case, 
• ประเมินขณะ

ปฏิบัติงานตาม
เกณฑ 
(Examination, 
Workplace-based 
assessment)  

L1/L2 L3 L4 
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17. การเรียนรูจากการปฏิบัติและการพัฒนาตนเอง: มีความสามารถในการพัฒนาการเรียนรู   พัฒนาความสามารถในการประยุกตนําขอมูลทางวิทยาศาสตรท่ีมีหลักฐาน
 มาแกปญหาในการดูแลผูปวย 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 กระบวนการเรียนรู การประเมินผล R1 R2 R3 

• รับรู ขอจํากัดของตนในดาน
ความรู ความชาํนาญ 

• เขาใจความสําคัญของการต้ัง
เปาการเรียนรู และการ
พัฒนาตนเอง 

• สามารถระบุปญหาในระบบ 
และคุณภาพการดูแลผู ปวย  

• เร่ิมใชเทคโนโลยีสาระสนเทศ
เพื่อหาขอมูลทางวิทยาศาสตร
ที่สัมพันธกับปญหาสุขภาพ
ผูปวย  

• เขาใจปญหา ขอจํากัด ที่พบ
ในการดูแลผูปวย และ
สามารถรูแหลงขอมูลที่จะ
นํามาประยุกตใช 

มีความสามารถในการใช

เทคโนโลยีสาระสนเทศเพื่อหา

ขอมูลทางวิทยาศาสตรที่สัมพันธ

กับปญหาสุขภาพผูปวย   

• สามารถเรียนรูดวยตนเองได 
• ประยุกตขอมูลทางวิทยาศาสตร

มาแกปญหาสุขภาพผูปวย  
• สรางกระบวนการ พัฒนา

คุณภาพการดูแลผูปวย 

ตีพิมพงานวิจยัที่

เกี่ยวของกับการพัฒนา

คุณภาพการดูแลผูปวย 

• การบรรยาย
ความรูเกี่ยวกับ
การอาน
sceintific paper 
และการ
ประยุกตใช 

• การอานjournal 
• การประยกุตนํา 

evidence 
based 
medicine มาใช
ในการดูแลผูปวย 

• ประเมิน
ความสามารถในการ
วิพากษบทความ 

• แบบประเมินการ
ทํางาน 

L2 L3 L4 
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18. ทักษะปฏิสัมพันธ และการสื่อสาร: ตอผูปวยและญาติ 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 กระบวนการเรียนรู การประเมินผล R1 R2 R3 

ตระหนักถึงความสําคัญชองการ

ส่ือสารและใหความรูกับผูปวย

และญาติ 

สามารถส่ือสารและใหความรูกบั

ผูปวยและญาติรวมถึงสามารถ

อธิบายในเร่ืองขอบงชี้และแนว

ทางการรักษาโรคมะเร็งดวยรังสี

รักษาในเบื้องตน 

สามารถส่ือสารและใหความรูกบั

ผูปวยและญาติในเร่ืองขอบงชี้

และแนวทางการรักษาโรคมะเร็ง

ดวยรังสีรักษา โดยสามารถบง

บอกถึงเทคนิคการรักษาและ

กระบวนการทางรังสีรักษาได  

• สามารถส่ือสารและใหความรูกบั
ผูปวยและญาติในเร่ืองขอบงชี้และ
แนวทางการรักษาโรคมะเร็งดวย
รังสีรักษา โดยสามารถบงบอกถึง
เทคนิคการรักษาและกระบวนการ
ทางรังสีรักษาได และสามารถ
อธิบายถึงผลการรักษาและ
ผลขางเคียงจากการรักษาไดอยางมี
ทักษะ  

• สามารถพัฒนาจัดทาํ
แนวทางการให
คําปรึกษาแกผูปวย
และญาติ 

• สามารถเปนที่ปรึกษา
แกบุคคลากรอื่นใน
การใหคําปรึกษาแก
ผูปวยและญาติ 

• การเรียนรูใน
สถานการจริง 

• จัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการ เร่ือง 
การส่ือสารให
ขอมูลแกญาติและ
ผูปวย (ตามแตละ
สถาบันฝกอบรม) 

• Workplace based 
assessment 

• Long case 

L2 L3 L4 
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19. ทักษะปฏิสัมพันธ และการสื่อสาร: ตอผูรวมงานรวมสาขาวิชาชีพ (ฟสิกส, นักรังสีการแพทย, พยาบาล, คนงาน และเจาหนาท่ีอ่ืนๆ)/ ตอผูรวมงานในสาขาอ่ืนๆท่ี
 รวมกันรักษาผูปวย 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 กระบวนการเรียนรู การประเมินผล R1 R2 R3 

ตระหนักถึงความสําคัญของการ

ส่ือสารกับผูรวมงานในทีมรังสี

รักษา และ ในสาขาอื่นที่

เกี่ยวของ 

สามารถส่ือสารกบัผูรวมงานใน

ทีมรังสีรักษา และ ในสาขาอื่นที่

เกี่ยวของ เกี่ยวกับโรคมะเร็งที่

พบบอย และการรักษาดวยรังสี

รักษาในเบื้องตน 

สามารถส่ือสารกบัผูรวมงานใน

ทีมรังสีรักษา และ ในสาขาอื่นที่

เกี่ยวของ เกี่ยวกับโรคสวนใหญ

ที่มีบทบาทการรักษาดวยรังสี

รักษา และสามารถส่ือสาร

เกี่ยวกบัเทคนิคการรักษาและ

กระบวนการทางรังสีรักษาได 

• สามารถส่ือสารกบัผูรวมงานใน
ทีมรังสีรักษา และ ในสาขาอื่นที่
เกี่ยวของ เกี่ยวกับโรคทั้งหมดที่มี
บทบาทการรักษาดวยรังสีรักษา 
และสามารถส่ือสารเกี่ยวกับเทคนิค
การรักษา/กระบวนการทางรังสี
รักษา/ผลการรักษาและ
ผลขางเคียงจากการรักษาไดอยางมี
ประสิทธิภาพ  

สามารถใชความสามารถ 

และทักษะในการส่ือสาร 

ในกาวสูการเปนผูนําทีม

รังสีรักษา และ/หรือ ทีม

แพทยสหสาขา ในการ

ดูแลผูปวย 

• การเรียนรูใน
สถานการจริง 

• เขารวมกิจกรรม 
multidisciplinar
y tumor 
conference, 
Peer review  

• รวมอภิปรายใน 
Seminar 

• Workplace based 
assessment 

• แบบประเมินการ
ปฏิบัติงาน  

L2 L3 L4 
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20. ความเปนมืออาชีพ:คุณธรรม จริยธรรม และเจตคติอันดีตอผูปวย ญาติ ผูรวมงาน เพ่ือนรวมวิชาชีพ และชุมชน 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 กระบวนการเรียนรู การประเมินผล R1 R2 R3 

ตระหนักถึงเร่ือง คุณธรรม 

จริยธรรม และเจตคติอันดีตอ

ผูปวย ญาติ ผูรวมงาน เพื่อน

รวมวิชาชีพ และชุมชน 

แสดงออก และรวมวิเคราะหใน

ประเด็นปญหา เกีย่วกับ

คุณธรรม จริยธรรม และเจตคติ

อันดีตอผูปวย ญาติ ผูรวมงาน 

เพื่อนรวมวิชาชพี และชุมชน 

- - - • การเรียนรูใน
สถานการณจริง 

• บรรยาย ใน
หลักสูตรรวมของ
รังสีวิทยาสมาคม
แหงประเทศไทย 
วิชาการบูรณา
การทั่วไป 

• การสังเกตการ
ปฏิบัติงานใน
สถานการณจริง 
(workplace based 
assessment) 

• เขารวมการอบรม
ตามหลักสูตรกําหนด 

L1 L1 L2 
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21. การปฏิบัติงานใหเขากับระบบ: ตระหนักถึงภาระคาใชจาย การวิเคราะหประโยชนและความเสี่ยง ท้ังในระดับผูปวยเฉพาะรายและ/หรือประชากรอยางเหมาะสม 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 กระบวนการเรียนรู การประเมินผล R1 R2 R3 

ตระหนักความสําคัญใน 

ประเด็นนี ้

• นําประเด็นนี้มาพิจารณาปรับ
ใชในสถานการณ/โรคที่พบ 

- - - • การเรียนรูใน
สถานการณจริง 

• อบรมเปน core 
lecture รวมของ
สมาคมรังสีรักษา
และมะเร็งวิทยา
แหงประเทศไทย 

• workplace based 
assessment 

• เขารวมการอบรม
ตามหลักสูตรกําหนด 

 

 

 

 

L1 L2 L2 
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22. การปฏิบัติงานใหเขากับระบบ: ทํางานแบบสหวิชาชีพเพ่ือเปาหมายความปลอดภัยของผูปวย สนับสนุนและพัฒนาคุณภาพการดูแลผูปวยอยางเหมาะสม มีสวนรวม
 ในการบงชี้ขอบกพรองของระบบสาธารณสุขและนําเสนอวิธีแกไข 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 กระบวนการเรียนรู การประเมินผล R1 R2 R3 

ตระหนักความสําคัญใน 

ประเด็นนี ้

• นําประเด็นนี้มาพิจารณาปรับ
ใชในสถานการณ/โรคที่พบ 

- - - • การเรียนรูใน
สถานการณจริง 

• บรรยาย ใน
หลักสูตรรวมของ
รังสีวิทยาสมาคม
แหงประเทศไทย 
วิชาการบูรณา
การทั่วไป 
(ภาคผนวก 4) 

• อบรมเปน core 
lecture รวมของ
สมาคมรังสีรักษา
และมะเร็งวิทยา
แหงประเทศไทย 

• workplace based 
assessment:  

• เขารวมการอบรม
ตามหลักสูตรกําหนด 

L1 L2 L2 
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ภาคผนวกท่ี 7 

คูมือการสอบ long case examination 
 สมาคมรังสีรักษาและมะเร็งวิทยาแหงประเทศไทย 

หลักการและเหตุผล 
 ตามท่ีสมาคมรังสีรักษาและมะเร็งวิทยาแหงประเทศไทย ไดจัดทําหลักสูตรการฝกอบรมแพทย
ประจําบานเพ่ือวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขารังสีรักษาและมะเร็ง
วิทยา ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555 คณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบความรูความชํานาญในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม (อฝส.) สมาคมรังสีรักษาและมะเร็งวิทยาแหงประเทศไทย ไดกําหนดใหแพทยประจําบานมี
ความสามารถปฏิบัติงานทางดานรังสีรักษา คือ สามารถถามประวัติและตรวจรางกายผูปวยซ่ึงเปนมะเร็งและ
ไดสงเขารับการรักษาดวยรังสีในสาขารังสีรักษาตลอดจนแปลผลจากขอมูลท่ีไดเพ่ือเสนอในคลินิกวางแผนการ
รักษาดวยรังสี, สามารถระบุรายละเอียดของการกําหนดขอบเขต เครื่องมือและวิธีใหการรักษาดวยรังสีได, 
สามารถใหการรักษาโรคมะเร็งท่ีพบบอยและพบไดนอยในประเทศไทยดวยรังสีได และ สามารถตัดสินใจใน
การ รักษาผูปวยมะเร็งท่ีหนวยตางๆสงมาปรึกษาได และตามท่ี World Federation for Medical 
Education (WFME) Postgraduate Medical Education, The 2015 revision ไดกําหนดวาโครงรางของ
แผนการฝกอบรม/หลักสูตรตองมีภาคปฏิบัติเพ่ือท่ีจะผลิตแพทยผูเชี่ยวชาญท่ีมีคุณสมบัติตอไปนี้ คือ มีความรู
ความสามารถในเวชปฏิบัติท่ีครอบคลุมและเหมาะสมกับบริบทของสาขาวิชารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา, มี
ความสามารถในการทํางานอยางมืออาชีพ, สามารถปฏิบัติงานไดดวยตนเองอยางเต็มตัวโดยไมตองมีการกํากับ
ดูแล, มีเจตนารมณและเตรียมพรอมท่ีจะเรียนรูตลอดชีวิต และ สามารถดูแลรักษาผูปวยไดอยางเหมาะสม มี
ประสิทธิภาพ มีความเอ้ืออาทรและใสใจในความปลอดภัยเพ่ือการแกไขปญหาและการสงเสริมสุขภาพ โดย
ยึดถือผูปวยเปนศูนยกลางบนพ้ืนฐานของการดูแลแบบองครวม 
 ซ่ึงการท่ีจะประเมินความสามารถของแพทยประจําบานรังสีรักษาและมะเร็งวิทยาในหัวขอดังกลาว
ท้ังหมดนั้น เปนไปไดยากท่ีจะประเมินดวยขอสอบกระดาษหรือการสอบดวยวิธี short case examination ท่ี
เคยมีมา ดังนั้น อฝส. จึงมีความเห็นวาควรใชการประเมินผลโดยใช long case examination ซ่ึงสามารถ
ประเมินแพทยประจําบานในหัวขอขางตนได และมีขอเดนคือสามารถประเมินแพทยประจําบานในดาน
ความสามารถในการดูแลผูปวยท้ังระบบอยางองครวมและเหมาะสม ซ่ึงเปนสถานการณท่ีแพทยรังสีรักษาตอง
เจอในการประกอบวิชาชีพจริง มาเปนสวนหนึ่งในการประเมินคุณสมบัติของผูสมัครสอบเพ่ือวุฒิบัตรฯ  
 การประเมินผลโดยใชวิธี OSLER (Objective Structured Long Examination Record) ชวยให
การประเมินผลมี objectivity, validity และ reliability  โดยใชกระบวนการตางๆมาชวย เชนมีการกําหนด
รูปแบบและหัวขอการประเมินไวแลวอยางชัดเจน ใชผูประเมิน 2 คนซ่ึงเปนอิสระตอกัน เปนตน ดังนั้นทาง 
อฝส.จึงใชวิธีการประเมินท่ีดัดแปลงมาจาก OSLER เพ่ือใหเขากับบริบทของวิชาชีพรังสีรักษาและมะเร็งวิทยา
มากท่ีสุด  
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วัตถุประสงค 
 การจัดทําคูมือนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือใหกรรมการผูประเมินเขาใจตรงกันเก่ียวกับการประเมินผล long 
case examination ในประเด็น  

1. หลักการประเมิน 
2. หัวขอการประเมิน 
3. วิธีการและวัตถุประสงคในการประเมินแตละหัวขอ  
4. เกณฑการใหคะแนนและการตัดสิน 
5. การบริหารจัดการใหไดมาตรฐานเดียวกัน  

หลักการประเมิน  
 การประเมินแพทยประจําบานโดยวิธีการสอบ long case examination โดยใชวิธีท่ีดัดแปลงมา
จาก OSLER นั้น มีจุดประสงคเพ่ือประเมินความสามารถและทักษะแพทยประจําบานรังสีรักษาและมะเร็ง
วิทยา ในการดูแลผูปวยในเวชปฏิบัติจริง โดยสามารถประเมินทักษะการสื่อสารท้ังกับผูปวยและบุคลากร
ทางการแพทย เจตคติตอผูปวย การตรวจรางกาย การสงตรวจเพ่ิมเติม การดูแลรักษาผูปวยแบบองครวม การ
รักษาผูปวยดวยรังสี และปฏิภาณไหวพริบในการแกปญหาของผูปวย นอกจากนี้ยังสามารถประเมิน
ความสามารถในดานของการคนควาหาขอมูลท่ีมีคุณภาพและทันสมัย ซ่ึงสามารถแสดงถึงความสามารถในการ
เตรียมพรอมท่ีจะเรียนรูตลอดชีวิตไดดวย 
หัวขอการประเมิน 

1. Presentation of history  
 1.1. Pace/clarity  
 1.2. Communication process  
 1.3. Systemic presentation  
 1.4. Correct facts established 
2. Physical examination  
 2.1. Systematic and technique 
 2.2. Correct findings established 
3. Appropriate investigations in a logical sequence 
4. Appropriate management  
 4.1 Plan of treatment  
 4.2 Radiation planning  
5. Clinical acumen 

วิธีการและวัตถุประสงคในการประเมินแตละหัวขอ  
 1. Presentation of history  
 1.1. Pace/clarity ประเมินการสื่อสารระหวางแพทยผูเขาสอบและผูปวย 
 Pace - ประเมินจังหวะการพูดและการหยุดพูดอยางเหมาะสม 
 Clarity - ประเมินความชัดเจนของเนื้อหาท่ีไดมา สามารถแสดงปญหาของผูปวยได  
 1.2. Communication process ประเมินการสื่อสารระหวางแพทยผูเขาสอบและผูปวย 
  -  การประเมินในหัวขอนี้กรรมการคุมสอบสามารถใชขอมูลการประเมินเพ่ิมเติมใน 
   ขณะท่ีแพทยแพทยผูเขาสอบสื่อสาร/แนะนําผูปวยเรื่องการสงตรวจเพ่ิมเติม, แนว 

123 
 



 
 

   ทางการรักษา และเรื่องสาเหตุท่ีตองไดรับการฉายรังสีและผลขางเคียงของการ 
   ฉายรังสี (หัวขอท่ี 3 และ 4) 
 1.3. Systemic presentation ประเมินการสื่อสารระหวางแพทยผูเขาสอบและกรรมการคุมสอบ 
  -  ประเมินความสามารถในการนําเสนอขอมูลจากผูปวยท่ีสําคัญ ไดอยางกระชับ เปน
   ระบบ เขาใจงาย ในเวลาท่ีจํากัด 
 1.4. Correct facts established กรรมการคุมสอบประเมินแพทยผูเขาสอบ 
  -  แพทยผูเขาสอบมีความสามารถในการไดขอมูลท่ีถูกตองเพ่ือนํามาคิดวิเคราะหเพ่ือสง
   ตรวจเพ่ิมเริมและรักษาไดอยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสมในบริบททุกดานมากท่ีสุด 
 2. Physical examination กรรมการคุมสอบสังเกตและประเมินแพทยผูเขาสอบ 

 2.1  Systematic and technique  
 -  Systemic : สังเกตข้ันตอนการตรวจรางกายอยางเปนระบบ 
 -  Technique :  
  -  สังเกต psychomotor skills (ทักษะพิสัย พฤติกรรมท่ีเก่ียวกับความสามารถ 
     ในการปฏิบัติงาน) 
  -  สังเกตความม่ันใจของแพทยผูเขาสอบในการปฏิบัติตัวตอผูปวย 
  -  สังเกตความทัศนคติ (ทาทีท่ีเห็นใจ เคารพสิทธิผูปวย) ของแพทยผูเขาสอบใน 
    การปฏิบัติตัวตอผูปวย 

 2.2  Correct findings established : แพทยผูเขาสอบตรวจรางกายไดผลท่ีถูกตอง ครบถวน 
  มีความสําคัญในการแกปญหาใหผูปวยได 
 3. Appropriate investigations in a logical sequence 
  - กรรมการคุมสอบประเมินความสามารถของแพทยผูเขาสอบในการสงตรวจเพ่ิมเติมไดอยาง
   ถูกตอง มีความเหมาะสม มีความปลอดภัย และตองประเมินในดานความคุมคาและ 
   คาใชจายรวมดวย  
  - สามารถประเมินในหัวขอ 1.2 Communication process รวมดวยได เขนสังเกตการให
   ผูปวยมีสวนรวมในการตัดสินใจในการรับการตรวจเพ่ิมเติม, สังเกตการอธิบายผลประโยชน
   ของการตรวจเพ่ิมเติมในกับผูปวย หรือสังเกตการอธิบายข้ันตอนการตรวจ เปนตน  
  - การใหขอมูลเพ่ิมเติมกับแพทยผูเขาสอบนั้น กรรมการคุมสอบท้ังสองทานตองมีการกําหนด
   และตกลงกันไวลวงหนาแลว วาจะใหขอมูลสวนไหนเพ่ิมเติม 
 4. Appropriate management  
  4.1  Plan of treatment : กรรมการคุมสอบประเมินแพทยผูเขาสอบในดานความสามารถใน
   การวางแผนการรักษาท่ีถูกตอง เหมาะสม และชัดเจนโดยคํานึงถึงผูปวยเปนศูนยกลาง  
  4.2  Radiation planning : กรรมการคุมสอบประเมินแพทยผูเขาสอบในดานความสามารถ
   ในการวางแผนการรักษาโดยรังสีในทุกกระบวนการ  
  4.3  Evidence base approach : กรรมการคุมสอบประเมินแพทยผูเขาสอบในดาน 
   ความสามารถในการรักษาดวยขอมูลท่ีทันสมัย เหมาะสมกับบริบท และ มีหลักฐานทาง
   วิชาการท่ีนาเชื่อถือสนับสนุน 
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 5. Clinical acumen  
  ประเมินภาพรวมของแพทยผูเขาสอบในดานไหวพริบ ปฏิภาณ ความเฉียบคม วามี
ความสามารถในการเก็บรวมรวบขอมูลท่ีสําคัญมาวิเคราะห จัดลําดับความสําคัญของปญหาไดถูกตอง มี
ประสิทธิภาพ มีความสามารถในการหาขอมูลท่ีทันสมัย เหมาะสมกับบริบท และ มีหลักฐานทางวิชาการท่ี
นาเชื่อถือสนับสนุน และสามารถแกปญหาโดยยึดผูปวยเปนศูนยกลาง 
 
เกณฑการใหคะแนนและการตัดสิน 

• Case difficulty การกําหนดความยากงายของผูปวยท่ีนํามาสอบแบงเปน 3 ระดับ 
1. Standard cases : ผูปวยมี 1 ปญหา  
2. Difficult cases : ผูปวยมี 2-3 ปญหา 
3. Very difficult cases : ผูปวยมีมากกวา 3 ปญหา 
อยางไรก็ตามมีความเปนไปไดท่ีผูปวยท่ีมี 1 ปญหาอาจเปน very difficult cases ได  

 กรรมการคุมสอบตองมีการตกลงรวมกันท้ัง 2 ทาน วาจะจัดผูปวยยอยูในระดับไหน 
โดยการประเมินความยากงายของผูปวยตองทํากอนสอบ 

• Grading and Marking  
 Grading (performance grade)  

 แบงเปน 3 ระดับ 
 P+ very good/excellent  
 P pass/bare pass  
 P- below pass  
 กรรมการคุมสอบตองพิจารณาให grade ในแตละหัวขอ และหลังจากนั้นตองสรุป 

grade รวม 
 Marking  

 เปนการใหคะแนนโดยรวม (มีคําอธิบายการใหคะแนนตามรูปภาพท่ี 2) 

❖ กรรมการคุมสอบแตละทาน (individual examiner) ตองให grade และ mark แกแพทยผู
เขาสอบใหเสร็จสิ้นกอน จึงคอยมาพิจารณารวมกับกรรมการคุมสอบอีกทานหนึ่ง (co-
examiner) เพ่ือสรุป agreed grade and mark  

• เกณฑการตัดสิน  
 เกณฑการสอบไมผานมี 2 กรณี (เขากับเกณฑใดเพียงเกณฑหนึ่งถือวาสอบไมผาน)  

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

 หากสอบไมผาน ใหแพทยผูเขาสอบมีโอกาสสอบซอมไดหนึ่งครั้ง และตองเปลี่ยน
สถาบันสอบ ภายใน 1 เดือน ถาสอบไมผานสองครั้ง ตองสอบซอมในปถัดไป โดยไม
มีสิทธิ์สอบสอบเพ่ือวุฒิบัตรฯในปท่ีสอบ long case examination ไมผาน 
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การบริหารจัดการใหไดมาตรฐานเดียวกัน  
1. กรรมการคุมสอบ 2 ทาน ประเมินแพทยผูเขาสอบจากตางสถาบัน 1 คน  

❖ แพทยผูเขาสอบตองไมสอบในสถาบันการฝกอบรมของตัวเอง  
2. อาจารยแพทยรังสีรักษาในแตละสถาบันจะตองรับผิดชอบเตรียมผูปวย สถานท่ี เครื่องมือใหครบถวนและ

เหมาะสม  
 ผูปวย  

 -  เปนผูปวยท่ีไมซับซอนมาก เจอไดบอยในเวชปฏิบัติทางรังสีรักษา  
 -  ผูปวยตองไดรับการแนะนําและไดยินยอมอยางเต็มใจมาเปนผูปวยจําลอง และตองรวมมือในการ
  สอบทุกข้ันตอน 
 -  ผูปวยตองไมอยูในภาวะวิกฤต ท้ังทางรางกายและจิตใจ 
 -  ถาเปนไปไดควรจะมีผลการตรวจท่ีครบถวน พรอมท่ีจะรับการรักษาดวยรังสีรักษา 

▪ สถานท่ี  
 -  สามารถใหกรรมการคุมสอบสังเกตการณและไดยินการสนทนาไดอยางชัดเจน 
 -  มีเครื่องมือการตรวจรางกายพ้ืนฐาน 
 -  มีอุปกรณในการดูภาพ imaging  
 -  มีคอมพิวเตอรและระบบการวางแผนการฉายรังสี 
3. คําแนะนําสําหรับกรรมการคุมสอบ  
 -  ทําความรูจักและเตรียมผูปวยในการใหขอมูลกับแพทยผูสอบ 
 -  ศึกษาขอมูลของผูปวย  
 -  ศึกษาทําความเขาใจในการใหคะแนน รวมถึงเกณฑการสอบไมผาน 

❖ กรรมการคุมสอบแตละทาน (individual examiner) ตองให grade และ mark แกแพทยผู
เขาสอบใหเสร็จสิ้นกอน จึงคอยมาพิจารณารวมกับกรรมการคุมสอบอีกทานหนึ่ง  
(co-examiner) เพ่ือสรุป agreed grade and mark  

❖ การใหคะแนนควรใชระดับความยากงายของผูปวยมาชวยตัดสินดวย  
  - กรรมการคุมสอบตองไมขัดจังหวะหรือแกไขขอมูลท่ีแพทยผูสอบรายงาน เนื่องจาก
   การสอบนี้ตองการประเมินกระบวนการ ความสามารถ และการแกปญหาของผูปวย
   โดยรวม โดยตองการใหใกลเคียงกับการรักษาในเวชปฏิบัติจริงมากท่ีสุด  
  -  เม่ือเสร็จสิ้นกระบวนการ long case examination ไมตองแจงผลสอบใหแพทยผูเขา
   สอบทราบ  
  -  การ feedback ข้ึนกับดุลพินิจของกรรมการคุมสอบ แตถาแพทยผูเขาสอบปฏิบัติ 
    ผิดพลาดอยางรายแรง (critical error) ซ่ึงจะสงผลเสียตอผูปวยไดในอนาคต สมควรท่ี
   จะ feedback แกแพทยผูเขาสอบใหทราบ 
  -  สงแบบประเมินท่ี อฝส.ของสถาบันท่ีจัดสอบนําสงสมาคมรังสีรักษาเพ่ือพิจารณาผล
   การสอบตอไป  
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4. ข้ันตอนการสอบ  

บุคคลท่ีอยูในหองสอบ บทบาทหนาท่ี เวลา 

แพทยผูเขาสอบ - อานประวัติท่ีเก่ียวของกับผูปวยท้ังหมดท่ีตางแผนกปรึกษามา 
- วิเคราะหขอมูล  
*อนุญาตใหหาขอมูลเพ่ิมเติมไดจากทุกแหลงขอมูล 

60 นาที 

กรรมการคุมสอบ 2 
ทานผูปวย  
แพทยผูเขาสอบ 

แพทยผูเขาสอบ 
- ซักประวัติ ตรวจรางกาย  
- สื่อสารและแนะนําผูปวยในทุกดาน เชน การสงตรวจเพ่ิมเติม
(ถาจําเปน)และการรักษา (เปาหมายการรักษา ผลดี/ผลขางเคียง
ของการฉายรังส ีกระบวนการรักษาโดยการฉายรังส ี) เปนตน 

20 -30 นาที 

กรรมการคุมสอบ  
- ใหขอมูลเพ่ิมเติม(ถามี) เชนผลการสงตรวจเพ่ิมเติม 
- สังเกตการณ และ ประเมินแพทยผูเขาสอบ 

แพทยผูเขาสอบ - รวบรวมปญหา หาขอมูลเพ่ิมเติม วิเคราะหขอมูลท้ังหมด  
*อนุญาตใหหาขอมูลเพ่ิมเติมไดจากทุกแหลงขอมูล 

15 นาที 

กรรมการคุมสอบ 2 
ทาน แพทยผูเขาสอบ 

แพทยผูเขาสอบ 
- อภิปรายขอมูลท่ีสําคัญของผูปวย และวางแผนการรักษา
โดยรวม และวางแผนการรักษาโดยการฉายรังสีอยางละเอียด  
- แสดงการรักษาโดยการใหรักสีรักษา (radiation planning 
process) 

30 นาที 

กรรมการคุมสอบ  
- ใหขอมูลสําหรับการวางแผนการรักษาโดยการฉายรังสีเชน CT 
simulation image หรือ plain film เปนตน  
- สังเกตการณ และ ประเมินแพทยผูเขาสอบ 

 

 

Reference  

1. F Gleeson. Assessment of clinical competence using the objective Structured Long 
Examination Record (OSLER). Association for Medical Education in Europe (AMEE) 
Educational guide No.9 
 

 

127 
 



 
 

LONG EXAMINATION RECORD

 

 

วันท่ี………………………………………..  สถานท่ีสอบ…………………..…………………… 

ชื่อ-สกุล แพทยผูสอบ :  
สถาบันท่ีแพทยผูสอบฝกอบรม :  
กรรมการคุมสอบ (individual examiner) ตองให GRADE ในแตละ
หัวขอดานลาง และประเมิน overall GRADE และ MARK ในเสร็จสิ้น
กอนท่ีจะไปพิจารณากับกรรมการผูคุมสอบอีกทาน (co-examiner) 
 
GRADES     MARKS (See over page for specific mark details) 
P+ = VERY GOOD/EXCELLENT  (60-80+) 
P = PASS/BORDERLINE PASS  (50-55) 
P- = BELOW PASS   (35-45) 
 
ADDITIONAL COMMENTS; 
 
Please Tick (x) for CASE DIFFICULTY  

 Individual 

Examiner 

 Agreed Case 

Difficulty 

 INDIVIDUAL 

EXAMINER 

 PAIR OF EXAMINERS 

 Standard      OVERALL 

GRADE 

MARK  AGREED 

GRADE 

AGREED 

MARK 
Difficult      

Very 

difficult 

         

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

PRESENTATION OF HISTORY  GRADE  AGREED 

GRADE 

PACE/CLARITY       

COMMUNICATION PROCESS     

SYSTEMATIC PRESENTATION     

CORRECT FACTS ESTABLISHED      

PHYSICAL EXAMINATION     

SYSTEMATIC AND TECHNIQUE     

CORRECT FINDINGS  ESTABLISHED     

     

APPROPRIATE INVESTIGATIONS IN  A LOGICAL 

SEQUENCE 

    

APPROPRIATE MANAGEMENT      

PLAN OF TREATMENT      

RADIATION PLANNING      

     

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

EXTENDED 

CRITERION 

REFERENCED 

GRADING SCHEME 

EXTENDED MARKING SCHEME 

 

P+ 

80 Outstandingly clear and factually correct presentation of the 

patient’s history, demonstration of physical signs and organization 

of the case management. Clearly a candidate displaying 

outstanding communication skills and clinical acumen. First class 

honors. 

75  Excellent overall case presentation, communication skills, 

examination technique and demonstration of the correct facts and 

physical signs of the case. The candidate may even display 

outstanding attributes in some but not all measurable criteria. First 

class honors. 

70  Excellent in most respects of overall case presentation, 

communication skills, examination technique and demonstration of 

the correct facts and physical signs of the case; Also excellent 

communicator and demonstrates the ability to investigate and 

appropriately manage the patient with a very well developed 

clinical acumen. First class honors. 

65 Very good overall presentation covering all major aspects; few 

omissions, good priorities. Very clearly an above average candidate 

in terms of communication and clinical acumen. Second class 

honor, division 1. 

60  Very good in most respects of presentation and communication 

but not in all aspects. However, a good solid performance in most 

areas assessed with a well developed clinical acumen. Second 

class honor, division 2. 
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P  55 Good sound overall presentation and communication of the case 

without displaying any attributes out of ordinary. The candidate 

displays an overall adequate standard of examination technique. 

The patient’s problems are identified and a reasonable 

management outline suggested. 

50 Adequate presentation of the case and communication ability. 

Nothing to suggest more than just reaching an acceptable standard 

in physical examination and identification of the patient’s problems 

and their management. Clinical acumen just reaching an 

acceptable standard. Safe borderline candidate who just reaches a 

pass standard. 

P- 45 Poor performance in terms of case presentation, communication 

with the patient and demonstration of physical signs. Inadequate 

attempt at a clear identification of the patient’s problem. The 

candidate may display some adequate attributes but does not 

reach an acceptable pass standard overall. 

35 Veto mark. 

The candidate’s performance in terms of case presentation, clinical 

and communication sills is so poor that the standard required is 

not even remotely approached. Quite clearly this candidate 

requires a further period of trainings. 
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ภาคผนวกท่ี 8 
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3002844  กุมารเวชศาสตรโรคเลือด  
PEDIATRIC HEMATOLOGY  

2(0-6-2)  

3006925  ปฏิบัติการนิติพิษวิทยา  
PRACTICE IN FORENSIC TOXICOLOGY  

2(0-6-2)  

3009706  เซลลพยาธิวิทยา  
CYTOPATHOLOGY  

1(1-0-3)  

3009834  จุลพยาธิวิทยาอิเล็กตรอน  
UTRASTRUCTURAL PATHOLOGY  

1(1-0-3)  

3009885  เซลลพยาธิวิทยาวินิจฉัย 1  
DAGNOSTIC CYTOPATHOLOGY I  

2(0-6-2)  

3013906  โครงการพิเศษของพยาธิวิทยาคลนิิก  
SPECIAL PROJECT OF CLINICAL 
PATHOLOGY  

3(0-9-3)  

3013907  สัมมนาพยาธิวิทยาคลินิก 1  
SEMINAR IN CLINICAL PATHOLOGY I  

2(2-0-6)  

3013908  สัมมนาพยาธิวิทยาคลินิก 2  
SEMINAR IN CLINICAL PATHOLOGY IIt  

2(2-0-6)  

3014707  สถิติทางการแพทย  
MEDICAL STATISTICS  

2(1-3-4)  

3020773  โลหิตวิทยาทางคลินิกสาหรับอายรุแพทย  
CLINICAL HEMATOLOGY FOR 
INTERNIST  

2(1-3-4)  

3020887  โรคระบบตอมไรทอทางคลินิกสาหรับอายุร
แพทย  
CLINICAL ENDOCRINOLOGY FOR 
INTERNIST  

2(1-3-4)  

3020893  โรคตดิเช้ือทางคลินิกสาหรับอายรุแพทย  
CLINICAL INFECTIOUS DISEASES FOR 
INTERNIST  

2(1-3-4)  

 แขนงวิชารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา (Radiation Oncology)  

3009870 ความสัมพันธเปรียบเทียบพยาธิ – 
รังสีวิทยา  
Radio-Pathological 
Correlation  

2(0-6-2)  

3011717  โครงการวิจัย 2  
Research Project II  

2(2-0-6)  

* รายวิชาใหม  
** นิสิตทุกคนตองลงทะเบียนเรียนวิชาน้ี และประเมินผลเปน S/U โดยนับหนวยกิต  
*** นิสิตทุกคนตองลงทะเบียนเรียนวิชาน้ี และประเมินผลเปน S/U โดยไมนับหนวยกิตใหเปนสวนหน่ึงของ
หลักสตูร  
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3011718  ทฤษฎีการตรวจถายภาพระดับโมเลกุล  
Molecular Imaging Theory  

1(1-0-3)  

3011738  ฟสิกสในการรักษาแบบระยะใกล  
Physics in Brachytherapy  

1(1-0-3)  

3011740  มะเร็งวิทยาคลินิก 3  
Clinical Oncology III  

3(0-9-3)  

3011757  เอกซเรยคอมพิวเตอรและการตรวจดวยคลื่น
สะทอนในสนามแมเหล็กพ้ืนฐาน  
Basic Whole Body CT and MRI  

1(0-3-1)  

3011771  ฟสิกสในการรักษาแบบระยะไกล  
Physics in Teletherapy  

2(1-3-4)  

3011773  มะเร็งวิทยาคลินิก 1  
Clinical Oncology I  

4(1-9-6)  

3011774  รังสีรักษาคลินิก1  
Clinical Radiotherapy I  

4(0-12-4)  

3011775  มะเร็งวิทยาคลินิก 2  
Clinical Oncology II  

4(1-9-6)  

3011776  ฟสิกสข้ันสูง  
Advanced Physics  

2(1-3-4)  

3011778  รังสีรักษาระยะใกล  
Brachytherapy  

2(0-6-2)  

3011779  รังสีรักษาคลินิก 2  
Clinical Radiotherapy II  

4(0-12-4)  

3011797  การดูแลผูปวยโรคมะเร็งแบบองครวม  
Holistic approach in cancer care  

2(0-6-2)  

3011854  ฟสิกสทางรังสีวิทยา  
Radiation Physics  

2(2-0-6)  

3011855  รังสีชีววิทยา  
Radiobiology  

1(1-0-3)  

3011867  รังสีรักษา  
Radiation Oncology  

3(1-6-5)  

* รายวิชาใหม  
** นิสิตทุกคนตองลงทะเบียนเรียนวิชาน้ี และประเมินผลเปน S/U โดยนับหนวยกิต  
*** นิสิตทุกคนตองลงทะเบียนเรียนวิชาน้ี และประเมินผลเปน S/U โดยไมนับหนวยกิตใหเปนสวนหน่ึงของ
หลักสตูร  
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3011869  รังสีวิทยาวินิจฉัย 1  
Diagnostic Imaging I  

3(3-0-9)  

3011870  รังสีวิทยาวินิจฉัย 2  
Diagnostic Imaging II  

3(0-9-3)  

3011795  ทฤษฏีเวชศาสตรนิวเคลยีร  
Nuclear Medicine Theory  

1(1-0-3)  

3011796  เวชศาสตรนิวเคลยีรปฏิบัต ิ 
Nuclear Medicine Practice  

2(0-6-2)  

3011894*  พ้ืนฐานการวิจัย  
Fundamental research  

1(1-0-3)  

นอกจากน้ี นิสิตอาจเลือกไปดูงานในหนวยงานหรือสถาบันอ่ืนท่ีเก่ียวของกับการศึกษาท่ีตนมุงเนน  
เพ่ือเสรมิความรูได โดยความเห็นชอบของหัวหนาภาควิชารังสีวิทยา ท้ังน้ีรวมเวลาแลวตองไมเกิน 1 เดือน  

 แขนงวิชารังสีวิทยาวินิจฉัย (Diagnostic Imaging and Inteventional Radiology) 

3007994*  โครงการพิเศษ 2  
Special Project II  

4(0-0-16)  

3009870  ความสัมพันธเปรียบเทียบพยาธิ – รังสีวิทยา  
Radio-Pathological Correlation  

2(0-6-2)  

3011709  รังสีรวมรักษาพ้ืนฐาน  
Basic Interventional Radiology  

1(1-0-3)  

3011713  รังสีรวมรักษาข้ันสูง  
Advanced Interventional Radiology  

2(1-3-4)  

3011717  โครงการวิจัย 2  
Research Project II  

2(2-0-6)  

3011718  ทฤษฎีการตรวจถายภาพระดับโมเลกุล  
Molecular Imaging Theory  

1(1-0-3)  

3011720  การวินิจฉัยโรคดวยภาพทางการแพทย
พ้ืนฐานในเด็ก  
Basic pediatric diagnostic imaging  

1(1-0-3)  

* รายวิชาใหม  
** นิสิตทุกคนตองลงทะเบียนเรียนวิชาน้ี และประเมินผลเปน S/U โดยนับหนวยกิต  
*** นิสิตทุกคนตองลงทะเบียนเรียนวิชาน้ี และประเมินผลเปน S/U โดยไมนับหนวยกิตใหเปนสวนหน่ึงของ
หลักสตูร  
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ภาคผนวกท่ี 9 

เนื้อหาของแผนงานฝกอบรมฯ 
อางอิงตามหลักสูตรกลางของสมาคมรังสีรักษาและมะเร็งวิทยาแหงประเทศไทย 

ซ่ึงผานการรับรองโดยแพทยสภา เดือนธันวาคม 2560 
 

1. ความรู 

 
1.1 ความรูพ้ืนทางดานวิทยาศาสตรการแพทย  
 1.1.1  กายวิภาคศาสตรพ้ืนฐานและประยุกต  
 -  มีความรูทางกายวิภาคศาสตร ของอวัยวะตางๆใน ของรางกายและสื่อสารไดถูกตอง รูและ
  ความสัมพันธของอวัยวะตางๆ กับอวัยวะใกลเคียงในทุกระดับของรางกาย  
 -  สามารถบงบอกถึงความผิดปกติ ท่ีพบจากการตรวจรางกาย และการตรวจทางรังสีและการ
  วินิจฉัยอ่ืนๆ ได  
 1.1.2  สรีรวิทยา  
 - มีความรูทางดานสรีรวิทยาของอวัยวะตางๆ ของรางกายและเขาใจการเปลี่ยนแปลงทาง 
  สรีรวิทยาเม่ือเกิดพยาธิสภาพ  
 1.1.3  พยาธิวิทยา  
 -  มีความรูความเขาใจหลักการเก่ียวกับวิธีการเตรียมชิ้นเนื้อ การอานชิ้นเนื้อ และการรายงาน
  ผลชิ้นเนื้อ  
 1.1.4  เภสัชวิทยา  
 -  มีความรูพ้ืนฐานดานเภสัชวิทยาเก่ียวกับยาท่ีใชรักษาโรคมะเร็ง และยาอ่ืนๆท่ีใชในการรักษา
  ผูปวยโรคมะเร็ง  
 -  มีความรูและเขาใจในวิชาแพทยทางคลินิกแขนงอ่ืนท่ี เก่ียวของกับผูปวยมะเร็ง ในวิชา 
  อายุรศาสตร ศัลยศาสตร สูตินรีเวชศาสตร กุมารเวชศาสตร และจักษุ โสต นาสิก ลาริงซ  
  เวชศาสตรชุมชน และอ่ืนๆ  
1.2 มีความรูพ้ืนฐานทางฟสิกส ชีวรังสี และการปองกันอันตรายจากรังสี (ซ่ึง หลักสูตรนี้ไดกลาวรายละเอียด
ในเรื่องของรังสีวิทยา Medical Radiation Physics & Radiobiology ดูภาคผนวกท่ี 2-3) (หลักสูตรของราช
วิทยาลัย)  
1.3 Clinical Oncology คือมีความรูเก่ียวกับโรคมะเร็งในเรื่อง Natural history โดยละเอียด ในมะเร็งท่ีพบ
บอยในประเทศไทย และมะเร็งชนิดอ่ืนๆ และใน เรื่อง  
 1.3.1. Definition  
 1.3.2. Etiology  
 1.3.3. Epidemiology  
 1.3.4. Tumor spreading  
 1.3.5. Tumor grading  
 1.3.6. Method of investigation  
 1.3.7. Classification of tumor  
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 1.3.8. Staging of tumor  
 1.3.9. Prognosis  
 1.3.10. Molecular Biology  
 1.3.11. Methods of treatment  
 1.3.12. และอ่ืนๆ  
1.4 Clinical Radiation Oncology  
 1.4.1. รู Radiation effects ตอเนื้อเยื่อปกติและเนื้องอกมะเร็ง  
 1.4.2. รูหลักการ, ขอบงชี้ และสามารถรักษามะเร็งตางๆ โดยรังสี  
 1.4.3. สามารถเลือกใชเทคนิคทางรังสีรักษา ในการรักษาผูปวยแตละคน ไดอยางเหมาะสม  
 1.4.4. รูผลแทรกซอนจากการรักษาทางรังสี วิธีการปองกันและวิธีใหการ รักษาท่ีถูกตองได  
 1.4.5. รูวิธีการประเมินผลการรักษาติดตามโรค  
 1.4.6. รูวิธีการคนหาขอมูลและวิธีการรักษาของโรคมะเร็งจากวารสาร การแพทยและทางอ่ืนๆ 
   อยางเหมาะสม  
 1.4.7. รูวิธีการเก็บขอมูลของผูปวยท่ีรักษาอยางเปนระบบ (data registry) โดยใชคอมพิวเตอรและ 
  สามารถคนหามาใชงานได  
 1.4.8. รูวิธีการรักษาดวยเทคนิคข้ันสูงของรังสีรักษา เชน Advanced simulation technique,  
  Stereotactic radiosurgery and radiotherapy, SBRT, IMRT, VMAT, IORT, TBI, Particle 
  Beam therapy, IGRT เปนตน  
 

2. ความสามารถปฏิบัติงานทางดานรังสีรักษา 

 
2.1 สามารถตรวจและวนิิจฉัยมะเร็งระยะเริ่มแรกได  
2.2 สามารถใหการรักษาโรคมะเร็งท่ีมีขอบงชี้ดวยรังสีได  
2.3  สามารถซักประวัติและตรวจรางกายผูปวยซ่ึงเปนมะเร็ง และไดสงเขารับการ รักษาดวยรังสีตลอดจนแปล
 ผลจากขอมูลท่ีได เพ่ือนาเสนอในคลินิก และ วางแผนการรักษาดวยรังสีอยางเหมาะสม  
2.4 สามารถเขียนรายงานและกรอกขอมูลในแฟมประวัติการรักษาผูปวยดวยรังสี รวมท้ังรายละเอียดของการ
 กําหนดขอบเขต เครื่องมือ และวิธีใหการรักษาดวย รังสี  
2.5 สามารถทาหัตถการทางรังสีรักษา เชน ใสแรในมะเร็งปากมดลูก เยื่อบุมดลูก และอ่ืนๆ ได  
2.6 สามารถใหคาแนะนาทางรังสีรักษา แกแพทยท่ัวไป และบุคลากรทางการแพทย และเลือกการรักษาผูปวย
 มะเร็งท่ีหนวยตางๆ สงมาปรึกษาได  
2.7 สามารถใหคาปรึกษาและแนะนาเก่ียวกับโรคมะเร็ง วิธีการรักษาทางรังสี ผลการรักษา และผลขางเคียง 
 รวมท้ังการดูแลตนเองใหกับผูปวยและญาติอยาง เหมาะสม  
2.8 สามารถประเมินผล และติดตามผลการรักษาทางรังสี รวมท้ังแกปญหาเม่ือมี การกลับเปนซํ้าของโรคได  
2.9 สามารถปองกันและรักษาผลแทรกซอนจากการรักษาทางรังสีได  
2.10 สามารถสงตอผูปวยมะเร็งเพ่ือการรักษาเพ่ิมเติมไดอยางเหมาะสม  
2.11 สามารถจัดการข้ันตนในการคนหา ตรวจสอบ เก็บ และปองกันอันตรายจาก รังสีได รวมท้ังการจัดการ
 ปองกันสารกัมมันตรังสีท่ีเหลือใชจากผูปวย  
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3. หัตถการทางดานรังสีรักษา 

 
3.1 2D Simulator planning อยางนอย 50 ราย/หลักสูตร  
3.2 3-D Conformal Radiotherapy อยางนอย 200 ราย/หลักสูตร  
3.3 IMRT/VMAT อยางนอย 50 ราย/หลักสูตร  
3.4 Image verification อยางนอย 50 ราย/หลักสูตร  
3.5  Brachytherapy-intracavitary (2D/3D) อยางนอย 40 ราย/หลักสูตร  
3.6  Implantation หรือ Intraluminal มีสวนรวมสังเกตการณหรือทาเอง อยาง นอย 2 หลักสูตร  
3.7  TBI/TMI (มีสวนรวมสังเกตการณ) อยางนอย 1 ราย/หลักสูตร  
3.8  SRS, SRT, SBRT (มีสวนรวมสังเกตการณ) อยางนอย 2 ราย/หลักสูตร  
3.9  อ่ืนๆ เชน IORT/ TSEI/TLI  
3.10 Counselling/ Truth telling อยางนอย 2 ราย/ หลักสูตร  
3.11 Radiotherapy consent อยางนอย 2 ราย/ หลักสูตร  
 

4. วิชา Radiation Therapy 

 
มีความรูและเขาใจทางฟสิกสและชีวรังสี ท่ีเก่ียวของกับรังสีรักษา  
4.1  Radiation Dosage and Units ตองรูจักชื่อ และคาของหนวยตางๆ ท่ีใชใน การกําหนดขนาดรังสีท่ีใช 
 รักษารวมท้ังตัวประกอบท่ีเก่ียวของ การคํานวณ ขนาดของรังสีและแบบฟอรม ตารางคาตางๆ  
 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 เรียนรูเก่ียวกับเครื่องกําเนิดและเครื่องมือ เครื่องใชในการปฏิบัติการ
 รังสีรักษาทุกอยางท่ีใชในการรักษาโรคได รวมท้ังสาร กัมมันตรังสีท่ีเปนประโยชน ซ่ึงนามาใช ในทาง
 แพทย และเครื่องประกอบ เครื่องมือ ฉายรังสีชนิดตางๆ อยางละเอียด โดยแบงเครื่องมือฉายรังสีเปน 
 ประเภท ดังตอไปนี้  
 4.2.1  Simulation  
  -  Conventional simulator  
  -  CT simulator  
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  -  MR simulator  
  -  Respiratory monitor devices  
 4.2.2  Teletherapy ตองเรียนรูเครื่องมือตางๆ ท้ังจาก Generator และ Radioisotope รูจักกลไก
  การทางานการใหกําเนิดรังสีและ สวนประกอบตางๆ และคุณสมบัติในการใชงาน ไดแก  
  Teletherapy 40-100 cm FSD or SSD  
  -  Superficial radiation , Orthovoltage radiation  
  -  Megavoltage X-ray ไดแก Co-60 Teletherapy Unit. , Linear accelerator  
  -  Particle beam therapy เชน Electron, Neutron , Proton และ Heavy ion therapy อ่ืนๆ  
 4.2.3  Brachytherapy ตองเรียนรูตนกําเนิดรังสีชนิด  
  -  High Dose Rate (HDR) Source  
  -  Medium Dose Rate (MDR) Source  
  -  Low Dose Rate (LDR) Source  
  รูจัก Brachythrerapy treatment ตางๆ ขอบงใช ขอดี ขอเสีย วิธีการใส วิธีคานวณ และ
ผลขางเคียงการรักษา ไดแก  
   1.  Surface mould  
   2.  Intracavitary/intraluminal Brachytherapy  
   3.  Interstitial Brachytherapy  
 4.2.4  เครื่องประกอบการฉายรังสีชนิดตางๆ ไดแก  
  -  Collimators (Fixed/Movable)  
  -  Beam direction pointer  
  -  Front and back pointer  
  - Pin and arc  
  -  Isocentric beam  
  -  Immobilization devices  
  -  Beam modification เชน  
  -  Shielding  
  -  Beam Flattening 

 -  Tissue Compensator, Electronic Tissue Compensator  
 -  Wedge Filter – Wedge Angle, - Hinge Angle, Dynamic Wedge  
 -  Multileaf Collimator  
 -  Tissue equivalent material (bolus) 
4.3  Techniques of Radiation Therapy  
 4.3.1  Simulation  
  - Conventional simulation  
   -  Positioning, Immobilization  
   -  Treatment field, size, beam geometry  
   -  SSD/ SAD technique  
  - CT simulation  
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   -  Positioning, Immobilization  
   -  Motion management เชน swallowing, respiration, bowel, and bladder เปนตน  
   -  Contrast media  
   -  Image acquisition and evaluation  
  - MR simulation  
   -  Image acquisition and evaluation  
   -  Contrast media  
  - อ่ืนๆ เชน PET/CT simulation  
 4.3.2  Treatment planning for teletherapy  
  -  Treatment field, size, shape  
  -  Measurement of field size in various shapes  
  -  Effect of body inhomogeneity lung, bone, soft tissue  
  -  2D 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 output measurement  
  -  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, radiation protection, further mechanical tests  
  - Radiation tests – Pin hole pictures. HVL and trimmer problems, alignment of 
   light and radiation beams  
  -  Out put calibration  
  -  Periodic checks  
 4.3.6  Treatment Verification  
  -  Portal Film Verification  
  -  EPID (Electronic Portal Imaging)  
  -  KV/MV CT  
  -  KV X-ray Verification  

140 
 



 
 

  -  Optical guidance technology  
  -  etc. 
 

5. Clinical Oncology  
 

5.1 Natural history  
5.2  Definition  
5.3  Etiology  
5.4  Principal of molecular biology  
5.5  Epidemiology  
5.6 Spreading of tumor  
5.7  Grading of tumor  
5.8  Method of investigation  
5.9  Classification of tumor  
5.10 Staging of tumor  
5.11 Methods of treatment  
5.12 Result and Prognosis  
5.13 Acute and late side-effects  
5.14 Palliative care in oncology  
5.16 Practice medicine in accordance with evidence based medicine, medical ethics and 
 patient rights (Institutional level) 
 

6. Clinical Radiation Oncology 

 
6.1  Principles of radiation therapy  
 -  Radio sensitivity of tumor and classification  
 -  Factor effecting radiosensitivity such as cell type, differentiation, Size of tumor, tumor 
  bed, nutrition , oxygen . time dose volume relationship. RBE, LET, OER  
 -  Aim of treatment and indication, curative, palliative, preoperative, postoperative,  
  intraoperative radiotherapy  
 -  Factors effecting the treatment: - cell type, stage of the disease, general condition of 
  the patient  
 -  Tissue tolerance, criticality of tolerance  
 -  Possible complication and sequelae, prevention of sequelae  
 -  Expected end result and method to improve the end result  
6.2  Treatment planning for cancer  
 -  Imaging and target volume  
  -  Imaging modalities, procedures and technology  
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  -  Disease oriented imaging  
  -  Image handling in radiotherapy  
  -  Target volume determination in clinical practice  
  -  GTV, CTV, PTV and relevant ICRU recommendations  
  -  Developments in imaging  
 -  Use of Simulators  
 -  Determination of beam quality  
 -  Radiation beam arrangement, determination of field sizes  
 -  Conventional fractionation and altered fractionation schedules  
 -  2D radiation therapy, 3D Conformal radiation therapy and IMRT, VMAT  
 -  Stereotactic radiosurgery and radiotherapy  
 -  Intraoperative radiotherapy  
 -  Total body irradiation, hemi body irradiation  
 -  Choice and method of treatment techniques 

6.3  Radiation therapy for cancer of specific organs  
 6.3.1  Skin cancer  
  -  Basal cell Ca, Squamous cell Ca  
  -  Malignant melanoma  
 6.3.2  Alimentary tract cancer  
  -  Esophagus cancer  
  -  Colon cancer, rectum cancer anal cancer  
  -  Stomach cancer  
  -  Hepatobiliary tumors, pancreatic cancer  
 6.3.3  Head and neck tumor :  
  -  Oral cavity : Lip, buccal mucosa, tongue. Floor of mouth, gum, hard palate  
  -  Oropharynx : soft palate, tonsil. Base of tongue  
  -  Nasopharynx  
  -  Hypopharynx : pyriform sinus, post cricoid. Posterior pharyngeal wall  
  -  Larynx: supra glottic, glottic, sub glottic  
  -  Salivary gland  
  -  Sinonasal cancer  
  -  Thyroid cancer  
  -  Management of the neck and the unknown primary site  
 6.3.4  Eye tumor :  
  - Tumor of lid and conjunctiva  
  -  Intraocular tumor, lacrimal gland tumor  
  -  Retinoblastoma  
  -  Melanoma  
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 6.3.5  Respiratory tract cancer:  
  -  Lung cancer  
  -  Mediastinal tumor  
  -  Thymoma  
 6.3.6  Breast cancer  
 6.3.7  Cancer of endocrine glands  
  -  Thyroid cancer  
  -  Cancer of adrenal gland 
 6.3.8  Gynecologic cancer  
  -  Carcinoma of cervix  
  -  Endometrium  
  -  Ovary, fallopian tube  
  -  Vulva and vagina  
 6.3.9  Genitourinary cancer  
  -  Testicular cancer, scrotal cancer. penis  
  -  Kidney and urethral cancer  
  -  Bladder and urethra  
  -  Prostate  
 6.3.10  Bone and soft tissue tumor  
  -  Osteosarcoma, Chondrosarcama. Fibrosarcoma,  
  -  Multiple myeloma, plasmacytoma  
  -  Ewing’s sarcoma  
  -  Giant cell tumor  
  -  Metastatic bone tumor  
  -  Soft tissue sarcoma  
 6.3.11  Central nervous system (adult and pedriatric)  
  -  Primary brain tumor  
  -  Glia cell tumor : gliomas, astrocytoma, oligodendroglioma,  
  -  Pilocytic Astrocytoma  
  -  PNET : medulloblastoma, ependymoblastoma  
  -  Pineal tumor  
  -  Ependymoma  
  -  Metastatic brain tumor  
  -  Spinal cord tumor  
  -  Benign central nervous systemic disease  
  -  Craniopharyngioma  
  -  Meningiomas  
  -  Pituitary adenoma  
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  -  Acoustic neuroma  
  -  Arteriovenous malformation 

 6.3.12  Rare benign brain tumors  
  -  Chordomas  
  -  Hemangioblastoma  
  - Temporal bone Chemodectoma  
 6.3.13  Hematologic malignancy  
  -  Malignant Lymphoma: Hodgkin lymphoma, non-Hodgkin lymphoma  
  -  Leukemia  
  -  Polycythemia vera  
  -  Multiple myeloma, plasmacytoma  
  -  Extramedullary hematopoietic  
 6.3.14  Common pediatric solid tumor :  
  -  Neuroblastoma  
  -  Wilms’ tumor  
  -  Teratoma  
  -  Soft tissue and bone tumors  
  -  Retinoblastoma  
6.4  Management of disseminated cancer and palliative care  
6.5  Radiotherapy of benign diseases  
6.6  Palliative Radiotherapy  
6.7  Radiation oncologic emergency  
 -  Spinal cord compression  
 -  Bleeding tumor  
 -  Superior vena cava obstruction  
 -  Etc.  
6.8  Chemotherapy, hormone therapy, targeted therapy with radiation therapy  
 -  Mechanism of action  
 -  Route of Administration  
 -  Principles of treatment  
 -  Neoadjuvant  
 -  Concurrent  
 -  Adjuvant  
6.9  Radiation modifiers  
6.10 Radiosensitizer, radioprotector, hyperthermia, hyperbaric oxygen therapy 
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7. Related knowledge for Radiation Oncologist 

 
7.1  Related alternative Medicine  
7.2  Cancer-related rational drug uses  
7.3  Cancer Registry  
7.4  National Service profile: Cancer and referral system  
7.5  การบูรณาการท่ัวไปทางรังสี (ดูภาคผนวก 4)  
 

8. Related knowledge for physician 

 
8.1จรรยาบรรณทางการแพทย  
 - ความสัมพันธระหวางแพทยกับผูปวย การรักษาความลับของผูปวย การ อนุญาตหรือยินยอมรับการ
  ตรวจรักษา การรักษาผูปวยระยะสุดทายของชีวิต  
 - การปฏิบัติตอเพ่ือนรวมวิชาชีพและสังคมโดยสวนรวม ไดแก การรายงาน แพทยท่ีบกพรองตอหนาท่ี 
  การประชุมทบทวนผลการรักษาเพ่ือพิจารณา ปรับปรุงวิธีการรักษาอยางตอเนื่อง ขอขัดแยงในเรื่อง
  ผลประโยชนท่ีอาจ เกิดข้ึนจากการประกอบวิชาชีพเวชกรรม การใชทรัพยากรทางการแพทย อยาง
  คุมคา และ ขอพิจารณาดานจริยธรรมในการทางานทางการแพทย  
8.2 Clinical Teaching Skills  
8.3  Communication Skills  
8.4  การประเมินคุณภาพ การปรับปรุงคุณภาพ การปองกันความเสี่ยง และความ คุมคาของการรักษาพยาบาล  
8.5  องคกรเพ่ือสุขภาพ การบริหารดานการเงินในงานการรักษาพยาบาล  
8.6  การศึกษาเพ่ิมเติมดวยตนเอง  
 - ทักษะและวิธีการในการคนหาขอมูลตางๆ ทางวิชาการ (medical literature) การใช internet  
 - การประเมินการศึกษาวิจัย การออกแบบการวิจัย และการใชวิจารณญาณใน การยอมรับผลการ 
  ศึกษาวิจัยตางๆ  
 - การตัดสินใจในขอมูลตางๆ ทางการแพทย และการนามาปฏิบัติในงานดูแล ผูปวย 
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