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ประมวลรายวิชา 3011670: รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา 
Course Syllabus: Therapeutic Radiology and Oncology 

นิสิตแพทยปท่ี 6 
Sixth Year Medicine Students 

 

1. รหสัรายวิชา (Course Number) 3011670 

2. จํานวนหนวยกิต 2 (0-4-2) 
 Course Credit 2 (0-4-2) 

3. ช่ือวิชา รังสีรักษาและมะเรง็วิทยา 
 Course Title Therapeutic Radiology and Oncology 

4. คณะ/ภาควิชา แพทยศาสตร/รังสีวิทยา 
 Faculty/Department Medicine/Radiology 

5. ภาคการศึกษา ตน 
 Semester  First 

6. ปการศึกษา (Academic year) 2014 

7. ช่ือผูสอน (รายวิชาที่มีผูสอนหลายคน ระบุช่ืออาจารยผูรวมสอนทุกคน) 
 Academic (อาจารยประจํา) 
  7.1 รองศาสตราจารยแพทยหญงิกาญจนา  โชติเลอศักด์ิ 
   Associate Professor Kanjana Shotelersuk, M.D. 
  7.2 ผูชวยศาสตราจารยนายแพทยชลเกียรติ  ขอประเสริฐ 
   Assistant Professor Chonlakiat Khorprasert, M.D. 
  7.3 รองศาสตราจารยนายแพทยชวลิต  เลิศบุษยานุกูล 
   Associate Professor Chawalit Lertbutsayanukul, M.D. 
  7.4 อาจารย นายแพทยทัศนพงศ  รายยวา 
   Tassapong  Raiyawa, M.D. 
  7.5 อาจารย นายแพทยจักรพงษ  จักกาบาตร 
   Chakkapong  Chakkabat, M.D. 
  7.6 อาจารย แพทยหญงิณปภัช  อมรวิเชษฐ 
   Napapat Amornwichet, M.D. 
  7.7 อาจารย แพทยหญงิดนิตา  กานตนฤนิมิต 
   Danita Kannarunimit, M.D. 
  7.8 อาจารย แพทยหญงิกิตตวดี  ศักด์ิศรชัย 
   Kitwadee Saksornchai, M.D. 
  7.9 อาจารย นายแพทยเพชร  อลสิานันท 
   Petch Alisanant, M.D. 
  7.10 อาจารย แพทยหญงิอนุสสรา  สงทอง 
   Anussara Songthong, M.D. 
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8. เงื่อนไขรายวิชา (Condition) 
  8.1 วิชาที่ตองเรียนมากอน (Prerequisite) ผานปที่ 5 หลักสูตรแพทยศาสตร 
  8.2 วิชาบังคับรวม (Corequisite) 
  8.3 วิชาควบ (Concurrent) 

9. สถานภาพของวิชา (Status) วิชาเลือก 

10. ช่ือหลักสูตร  แพทยศาสตรบัณฑิต 
 Curriculum  Doctor of Medicine 

11. วิชาระดับ  ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต 
 Degree  Doctor of Medicine 

12. จํานวนช่ัวโมงที่สอน/สปัดาห 35 ช่ัวโมง/สัปดาห x 2 สัปดาห 
 Hours/week  35 hours/week x 2 weeks 

13. เน้ือหารายวิชา 
 Course Description 
  Basic knowledge of equipments in radiation treatment and methods of application; 

biological effects of radiation, radiation protection; treatment planning; principles of 
cancer treatment; patient management of common cancers before and after 
irradiation; radiation complications. 

14. ประมวลการเรียนรายวิชา (Course Outline) 
  14.1 วัตถุประสงคทั่วไปและ/หรอืวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม  

  (Learning Objectives/Behavioral Objectives) 
   At the end of the course, the students should be able to: 

14.1.1 describe the application of appropriate radiation treatment machines 
for any particular cancer patients and the techniques used 

14.1.2 describe the properties of various types of radiation and their 
biological effects of radiation 

14.1.3 apply basic radiation physics and biology to clinical radiation 
oncology 

14.1.4 apply the principle of radiation safety to personals, patients and the 
general public  

14.1.5 manage patients before, during and after radiation treatment 
14.1.6 describe the presenting signs, symptoms, physical findings, relevant 

investigations, management and referral of cancer patients describe 
the plan of radiation treatment in common cancers. 
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  14.2 เน้ือหารายวิชาตอสัปดาห (Learning Contents) 
   Learning contents:  2 weeks 
   14.2.1 Introduction to radiation oncology and basic parameters 
    14.2.1.1 General management of cancer 
    14.2.1.2 Preoperative and postoperative radiotherapy 
    14.2.1.3 Chemotherapy and radiation 
    14.2.1.4 Factors modifying effects of radiation 
   14.2.2 Radiotherapy equipment 
    14.2.2.1 Teletherapy 
    14.2.2.2 Brachytherapy 
    14.2.2.3 Computed treatment planning system 
    14.2.2.4 Immobilization devices for aids of treatment 
    14.2.2.5 Conventional simulator and CT simulator 
    14.2.2.6 3-Dimensional conformal irradiation therapy 
    14.2.2.7 Intensity Modulated Radiation Therapy (IMRT) 
   14.2.3 Iridium therapy 
    14.2.3.1 Intracavitary insertion using Iridium-192 in cervical cancers 
    14.2.4 Physics in radiotherapy 
    14.2.4.1 Radiation unit 
    14.2.4.2 The principle of teletherapy and brachytherapy machines 
    14.2.4.3 Isodose distribution 
   14.2.5 Radiation hazard and protection 
    14.2.5.1 Biological effects 
    14.2.5.2 Radiation hazards 
    14.2.5.3 Radiation protection guideline 
    14.2.5.4 Radiation protection to personnel  
    14.2.5.5 Radiation protection for patients 
   14.2.6 Common cancers 
    14.2.6.1 Presenting signs and symptoms 
    14.2.6.2 Pathological classification and prognostic factors 
    14.2.6.3 Modalities and indications of treatment  
    14.2.6.4 Complications of treatment 
   14.2.7 Tumor clinic and follow-up clinic 
    14.2.7.1 Comprehensive evaluation and treatment of new cancer 

patients and case follow up 
    14.2.7.2 Natural history of cancer 
    14.2.7.3 Follow up case during and after treatment 
    14.2.7.4 Early detection and treatment of complication 
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  14.3 วิธีจัดการเรียนการสอน (Method) 
    การบรรยาย  ช่ัวโมง/ครั้ง/คาบ/รอยละ 
    การบรรยายเชิงอภิปราย ช่ัวโมง/ครั้ง/คาบ/รอยละ 
    การระดมสมอง และการอภิปรายกรณีศึกษา 
    เพื่อใหรูจกัการวิเคราะห และการแกปญหา 

   14.3.1 Tumor clinic discussion 12 hours 
     Students will participate in tumor clinic, ENT conference, Breast 

conference the various types of cancer patients will be presented, 
the appropriate treatment modalities will be discussed 

    การสรุปประเด็นสําคัญ หรอืการนําเสนอ ช่ัวโมง/ครั้ง/คาบ/รอยละ 
    ผลของการสืบคนหรอืผลของงานที่ไดรบัมอบหมาย 
    อื่นๆ 35 ช่ัวโมง/ครั้ง/คาบ/รอยละ100 

   14.3.2 Treatment of cancer patients 24 hours 
     Students will participate in treatment of cancer with Radiation 

including treatment planning, simulation, teletherapy and 
brachytherapy treatment. 

   14.3.3 Inpatient service and Outpatient clinic  24 hours 
     Students will participate in taking care of patient with group of 

residents and staff at Wongvanich building. 
 

  14.4 สื่อการสอน (Media) 
    แผนใสและแผนทบึ 
    สื่อนําเสนอในรปูแบบ PowerPoint 
    สื่ออิเล็กทรอนิกส/ เว็บไซด 
    อื่นๆ CD-ROM, ตํารา, ผูปวย, เครื่องฉายรงัสี, เครื่องวางแผนการรกัษาดวยคอมพิวเตอร 

  14.5 การมอบหมายงานผานระบบเครือขาย (Assignment through Network System) 

  14.6 การวัดผลการเรียน (Evaluation) 
   14.6.1 การประเมินความรูทางวิชาการ รอยละ  40 
   14.6.2 การประเมินการทํางานหรือกิจกรรมในช้ันเรียน รอยละ  60 
   14.6.3 การประเมินผลงานที่ไดมอบหมาย รอยละ 
   14.6.4 อื่นๆ.............................................. รอยละ 
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15. รายช่ือหนังสืออานประกอบ (Reading List) 
  15.1 หนังสือบงัคับ 
   15.1.1 หนังสือเอกสารคําสอน เรียบเรียงโดยอาจารยผูสอน 
   15.1.2 Perez CA, Brady LW. Principles and Practice of Radiation Oncology. JB 

Lippincott Co. Philadelphia 4th edition 2004 
   15.1.3 Devita VT. Cancer: Principles and Practice of Oncology. JB Lippincott 

Co. Philadelphia 7th edition 2005 
  15.2 หนังสืออานเพิ่มเติม (Supplementary Texts) 
  15.3 บทความวิจัย/บทความวิชาการ (ถามี) Research Articles/ Academic Articles (If any) 
   15.4.1 www.chulacancer.net 
   15.4.2 www.NCCN.org 
   15.4.3 www.cancer.gov 

16. การประเมินผลการเรียนการสอน (Teacher Evaluation) 
  16.1 ใชแบบการประเมินการสอนรปูแบบที่ 11 ใหม (การสอนแบบบรรยายเชิงปฏิบัติ) 
  16.2 การปรับปรงุจากผลการประเมินการสอนครัง้ทีผ่านมา  

(Changes made in accordance with the previous evaluation) 
   ปรับปรงุ เน้ือหา สื่อการสอน วิธีการสอน (Adjustments in content, teaching media, teaching 

method) 
  16.3 การอภิปรายหรือการวิเคราะหทีเ่สริมสรางคุณลักษณะที่พงึประสงคของบัณฑิต จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย (Discussion or analysis which creates desirable qualifications of 
Chulalongkorn University graduates) 

    เปนการสอนที่สงเสรมิดานสติปญญาและวิชาการ ทักษะและวิชาชีพ คุณธรรม และ
สังคม (Intellectual and academic knowledge, skills and professional 
knowledge, ethics, and social responsibility) 
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แผนการสอน (Lesson Plan) 
 

วิชา (Subject) : รังสีรักษาทางคลินิกวิทยาในมะเร็ง (Clinical Radiation Oncology) 
ผูสอน (Instructor) 1. ผูชวยศาสตราจารยนายแพทยนพดล  อัศวเมธา 
    2. ผูชวยศาสตราจารยนายแพทยชลเกียรติ  ขอประเสริฐ 
    3. รองศาสตราจารยแพทยหญิงกาญจนา  โชติเลอศักดิ์ 
    4. รองศาสตราจารยนายแพทยชวลิต  เลิศบุษยานุกูล 
    5. อาจารย นายแพทยทัศนพงศ  รายยวา 
    6. อาจารย นายแพทยจักรพงษ  จักกาบาตร 
    7. อาจารย แพทยหญิงณปภัช  อมรวิเชษฐ 
    8. อาจารย แพทยหญิงดนิตา  กานตนฤนิมิต 
    9. อาจารย แพทยหญิงกิตตวดี  ศักดิ์ศรชัย 
    10. อาจารย นายแพทยเพชร  อลิสานันท 
    11. อาจารย แพทยหญิงอนุสสรา  สงทอง 
 
วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม (Behavior objectives) 
 เม่ือจบการเรียนการสอนนิสิตสามารถ 

1. อธิบายหลักการรักษาโรคมะเร็งดวยรังสีรักษา ตลอดจนหลักการและเหตุผลของการใชรังสีรักษารวมกับการรักษา
อ่ืนๆ แบบผสมผสาน ไดแก การผาตัดและเคมีบําบัด 

2. อธิบายถึงแนวทางปฏิบัติทั่วไปของการใหรังสีรักษา ทั้งการใหรังสีระยะไกลและระยะใกล 
3. อธิบายแนวทางการรักษาโรคมะเร็งที่สําคัญและพบบอย ตลอดจนบทบาทของรังสีรักษาในโรคมะเร็งน้ันๆ 
4. อธิบายการดูแลผูปวยกอน ระหวาง และหลังการรักษาดวยรังสี. 

การจัดประสบการณ การเรียนรู (Learning experiences) 
 1. เขารวมประชุม Tumor Clinic, Breast Conference ENT Conference 12 ชั่วโมง 
 2. รวมออกตรวจผูปวยนอก   19 ชั่วโมง 
 3. รวมออกตรวจผูปวยใน     5 ชั่วโมง 
 4. เขารวมการวางแผนการรักษาดวยรังสี (Simulation)  20 ชั่วโมง 
 5. เขาหองใสแร      4 ชั่วโมง 

ส่ือการสอน (Education Media) 
1. CD-ROM, ผูปวย, เครื่องฉายรังสี, เครื่องวางแผนการรักษาดวยคอมพิวเตอร 
2. ตํารา 
 2.1 หนังสือเอกสารคําสอน เรียบเรียงโดยอาจารยผูสอน 
 2.2 Perez CA, Brasy LW. Principles and Practice of Radiation Oncology. JB Lippincott Co. 

Philadelphia 4th edition 2004 
 2.3 Devita VT. Cancer: Principles and Practice of Oncology. JB Lippincott Co. Philadelphia 7th 

edition 2005 
3. ส่ืออิเล็กทรอนิกส หรือ เว็บไซดที่เก่ียวของ (Electronic Media or Websites) 
 3.1 www.chulacancer.net 
 3.2 www.NCCN.org 
 3.3 www.cancer.gov 
 

การประเมินผล (Evaluation) 
 1. การประเมินความรูทางวิชาการ รอยละ 40 
 2. การประเมินการทํางานหรือกิจกรรมในชั้นเรียน รอยละ 60 


