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เกณฑ์หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ใช้ทุนและแพทย์ประจ าบ้าน 

เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

สาขาวิชารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา 

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 

 

 

1. ชื่อหลักสูตร 

(ภาษาไทย)  หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ใช้ทุนและแพทย์ประจ าบ้านเพ่ือวุฒิบัตรแสดงความรู้ 

ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม  สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา 

     (ภาษาอังกฤษ) Residency Training in Radiation Oncology 

 

2. ชื่อวุฒิบัตร 

    ชื่อเต็ม 

    (ภาษาไทย)   วุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขารังสีรักษา   

                                และมะเร็งวิทยา 

    (ภาษาอังกฤษ) Diploma, Thai Board of Radiation Oncology 

     

    ชื่อย่อ 

     (ภาษาไทย)  วว. รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา 

     (ภาษาอังกฤษ) Dip. Radiation Oncology 

     

    ค าแสดงวุฒิการฝึกอบรมท้ายชื่อ   

     (ภาษาไทย)  วว. รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา 

     (ภาษาอังกฤษ) Diplomat, Thai Board of Radiation Oncology หรือ             

        Dip., Thai Board of Radiation Oncology 

 

3. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

     หน่วยรังสรีักษาและมะเร็งวิทยา ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 

4. พันธกิจของแผนการฝึกอบรม/หลักสูตร 

    4.1 พันธกิจ:  

ที่มาของพันธกิจจากการประชุมสรุปหลักสูตรในวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ได้ก าหนดพันธกิจซึ่งค านึงถึง

ความต้องการด้านสุขภาพของชุมชนและสังคม มุมมองด้านความรับผิดชอบต่อสังคม นโยบาย ตลอดจนวิสัยทัศน์ของ



 

2 

 

คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ภาคผนวก: ที่มาของพันธกิจ) สรุปพันธกิจของหลักสูตรรังสีรักษาและมะเร็ง

วิทยา ภาควิชารังสีวิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดังนี้   

จัดการฝึกอบรม ผลิตแพทย์รังสีรักษาที่มีคุณภาพและคุณธรรม มีความเป็นสากล มีขีดความสามารถตาม

มาตรฐานผู้มีความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา เพ่ือตอบสนองความ

ต้องการด้านสุขภาพทางรังสีรักษาและมะเร็งวิทยาของประชาชนในภาคเหนือและประเทศไทย โดยจัดให้มี

ประสบการณ์การเรียนรู้อย่างครบถ้วนจากทั้งในและนอกสถาบันฝึกอบรม โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง สามารถ

เรียนรู้ได้ด้วยตนเองและพร้อมที่จะเรียนรู้ตลอดชวีิต กระบวนการฝึกอบรมจะเพ่ิมพูนประสบการณ์ทั้งความรู้ ทักษะ 

โดยมีการบูรณาการฝึกฝนด้าน non-technical skill ส่งเสริมให้มีการท างานแบบมืออาชีพ การสื่อสารและการปฏิบัติ

ตนตลอดจนปฏิบัติงานเป็นทีม ร่วมกันกับสหวิชาชีพต่างๆ ได้ โดยยึดวัฒนธรรมความปลอดภัย การบริบาลด้วยความ

เอ้ืออาทร เหมาะสมกับบริบทในระบบสุขภาพของตนเอง  

 

5. ผลลัพธ์ของแผนการฝึกอบรม/หลักสูตร 

เนื่องจากการฝึกปฏิบัติงานเป็นความส าคัญของการพัฒนาความเป็นวิชาชีพ โดยแพทย์ใช้ทุนและแพทย์

ประจ าบ้านที่ส าเร็จการฝึกอบรมเป็นแพทย์เฉพาะทางสาขาสาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา ต้องสามารถปฏิบัติงาน

ทางด้านรังสีรักษาและมะเร็งวิทยาได้ด้วยตนเองอย่างมีประสิทธิภาพในสถาบันการศึกษาหรือสถานพยาบาลทั่วไปที่

ตนสังกัด โดยต้องมีคุณสมบัติและความรู้ความสามารถขั้นต่ าตามแนวทางมาตรฐานของราชวิทยาลัยรังสีแพทย์ฯ 

(อ้างอิงเกณฑ์หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านเพ่ือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพ

เวชกรรมสาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา ราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทยหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561, ข้อ 

5,  ผลลัพธ์ของการฝึกอบรม/หลักสูตร, ภาคผนวก 1, http://www.thastro.org) ตามสมรรถนะหลักท้ัง 6 ด้าน

ดังนี้ 

1. การดูแลรักษาผู้ป่วย (Patient Care)  

1) มีความรู้และทักษะในการรักษาด้วยรังสี การวางแผนการฉายรังสีและใส่แร่ด้วยเทคนิคต่างๆ 

ตลอดจนน าเทคนิคทางรังสีรักษาท่ีทันสมัยไปใช้ได้เหมาะสมกับผู้ป่วย  

2) เข้าใจถึงอันตรายและภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นจากการรักษารวมทั้งวิธีการป้องกัน หรือแก้ไข

ภาวะนั้น ๆ และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการดูแลผู้ป่วย  

3) มีความรู้และทักษะในการวางแผนดูแลรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งแบบสหสาขาวิชาชีพ  

4) มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถให้การรักษาอ่ืนที่ใช้ร่วมกันกับการรักษาทางรังสี รักษาเพ่ือ

เสริมผลการรักษาทางรังสีรักษา  

2. ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และความสามารถในการนาไปใช้แก้ปัญหาของผู้ป่วยและสังคมรอบด้าน 

(Medical knowledge and Skills)  

1) รู้ข้อบ่งชี้ ข้อห้าม ข้อดี ข้อเสีย และข้อจ ากัดในการให้การรักษาด้วยรังสี เลือกวิธีการทางรังสี

รักษาต่างๆ ได้ถูกต้องเหมาะสมและมีผลแทรกซ้อนน้อยที่สุด  
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2) เข้าใจวิทยาศาสตร์การแพทย์พ้ืนฐานด้านฟิสิกส์รังสี และชีวรังสี สามารถน าไปประยุกต์ใช้กับ

ผู้ป่วยได ้ 

3) มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับโรคมะเร็งและโรคที่มีบทบาทของรังสีรักษาในการรักษา โรค  

4) มีทักษะในการใช้เครื่องมือทางรังสี ทั้งการฉายรังสีในโรคต่างๆ และการใส่แร่ในโรคที่พบบ่อย  

3. การเรียนรู้จากการปฏิบัติและการพัฒนาตนเอง (Practice-based Learning and 

Improvement)  

1) สามารถน าความรู้ที่มีไปประยุกต์ใช้ในภาคปฏิบัติได้  

2) มีความรู้ในการท างานวิจัย และสามารถท าวิจัยที่เก่ียวเนื่องกับงานที่ท าได้  

3) สามารถน าความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมไปพัฒนาต่อยอดในด้านองค์ความรู้ใหม่ ความก้าวหน้า

ทางวิชาการ และเทคโนโลยีทางรังสีรักษา โดยมีการทบทวนและพัฒนา ความรู้อย่างต่อเนื่อง  

4. ทักษะปฏิสัมพันธ์ และการสื่อสาร (Interpersonal and Communication Skills)  

1) มีทักษะในการสื่อสารเพ่ือให้ข้อมูลกับผู้ป่วย ญาติ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง โดยตระหนัก ถึง

ข้อก าหนดทางเพศ วัฒนธรรมและ ศาสนา  

2) น าเสนอข้อมูลผู้ป่วย และอภิปรายปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ  

3) สามารถสื่อสาร และร่วมงานกับทีมงานรังสีรักษา ได้แก่ พยาบาล นักฟิสิกส์รังสี นักรังสีเทคนิค

ได้ มีความเป็นผู้น า มีความเข้าใจเพ่ือนร่วมงาน สร้างความยอมรับจากทีมได้  

4) สามารถสื่อสาร ปฏิสัมพันธ์ และท างานร่วมกับสหสาขาวิชาชีพที่ร่วมในการดูแลผู้ป่วย มะเร็ง 

เข้าใจบทบาทของตนเอง และมีทักษะในการน าเสนอบทบาทที่เหมาะสม 

5. ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)  

1) มีคุณธรรมจริยธรรมและเจตคติอันดีต่อผู้ป่วย ญาติ ผู้ร่วมงาน และเพ่ือนร่วมวิชาชีพ  

2) มีความสนใจใฝ่รู้และสามารถพัฒนาไปสู่ความเป็นผู้เรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิต (Continuous 

Professional Development)  

3) มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย 

4) มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ รวมทั้งความรู้ความสามารถทางวิชาชีพตามเกณฑ์มาตรฐาน 

ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภา (ภาคผนวก 2) 

5) รับทราบและปฏิบัติกับผู้ป่วยตามมาตรา 7, 8 ของพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 

และ ค าประกาศ "สิทธิ" และ "ข้อพึงปฏิบัติ" ของผู้ป่วย (ภาคผนวก 3) 

6. การปฏิบัติงานให้เข้ากับระบบ (System-based Practice)  

1) มีความรู้เกี่ยวกับระบบสุขภาพของประเทศ  

2) มีความรู้เกี่ยวกับระบบพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผู้ป่วยมะเร็ง และการท าทะเบียนมะเร็ง  

3) เข้าใจและค านึงถึงการใช้ทรัพยากรสุขภาพอย่างเหมาะสม (Cost Consciousness Medicine)  

4) รักษาผู้ป่วยให้เข้ากับบริบทของการบริการสาธารณสุขได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ  
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หมายเหตุ : สมรรถนะหลักท้ัง 6 ด้านดังกล่าวเมื่อจบการฝึกอบรมแล้ว ผู้เข้ารับการฝึกอบรมอาจมีจุดเด่นใน

แต่ละสมรรถนะแตกต่างกันไปตามสภาวะการปฏิบัติงานที่จะต้องพบในสถานการณ์จริง  ซ่ึงผู้เข้ารับการฝึกอบรมแต่

ละคนจะต้องฝึกหัดศึกษาเพ่ิมเติมเพ่ือเพ่ิมพูนความสามารถในแต่ละสมรรถนะด้วยตนเอง เช่น การปฏิบัติงานใน

โรงพยาบาลประจ าจังหวัด อาจต้องศึกษาเพ่ิมเติมการปฏิบัติงานให้เข้ากับระบบให้มากขึ้น ส่วนการปฏิบัติงานใน

สถาบันการแพทย์อาจต้องศึกษาเพ่ิมเติมความรู้  ความเชี่ยวชาญ  และความสามารถในการน าไปใช้แก้ปัญหาของ

ผู้ป่วยและสังคมรอบด้านและการพัฒนาการเรียนรู้ให้มากข้ึน และการปฏิบัติงานในโรงเรียนแพทย์อาจต้องศึกษา

เพ่ิมเติมในด้านการท าวิจัย สร้างองค์ความรู้ใหม่ เพ่ือความก้าวหน้าทางวิชาการ 

 

6. แผนการฝึกอบรม/หลักสูตร 

6.1 วิธีการฝึกอบรม  

(อ้างอิงเกณฑ์หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านเพ่ือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบ

วิชาชีพเวชกรรมสาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา ราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทยหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 

2561, ข้อ 6.1, วิธีการฝึกอบรม/หลักสูตร, ภาคผนวก 1, www.thastro.org) 

1. การบรรยาย  

1) หลักสูตรรวมของรังสีวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย (Medical Radiation Physics, Radiobiology

และวิชาการบูรณาการทั่วไป)  

2) การบรรยายรวม ของสมาคมรังสีรักษาและมะเร็งวิทยาแห่งประเทศไทย ผ่าน การอบรม Refresher 

course ของสมาคมรังสีรักษาและมะเร็งวิทยาแห่ง ประเทศไทย โดยการอบรมจัดปีละ 1 ครั้ง เป็น

การอบรม 1.5 วัน เป็น ระยะเวลาประมาณ 10.5 ชั่วโมง/ ปีการศึกษา หัวข้อเน้นการทบทวนความรู ้

ที่จ าเป็นสาหรับแพทย์ประจ าบ้านสาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา  

3) การบรรยายในสาขาวิชาของหน่วยรังสีรักษา  

4) การบรรยายในสาขาวิชาอ่ืนที่เกี่ยวข้อง เช่น 

   - ความรู้พื้นฐานรังสีวิทยา (การสอนของภาควิชาในกระบวนวิชา ป.บัณฑิตชั้นสูง) (ภาคผนวก 6) 

   - การสอนรายวิชาความรู้ด้านบูรณาการทั่วไปที่จัดโดยราชวิทยาลัยฯ (ภาคผนวก 7)  

   - การสอนของคณะฯในกระบวนวิชาเพ่ิมพูนทักษะวิชาชีพส าหรับแพทย์ประจ าบ้าน (ภาคผนวก 8)  

   - Advance Cardiovascular Life Support (ACLS) (การสอนของคณะฯ) (ภาคผนวก 8) 

2. ร่วมอภิปรายใน Seminar, Journal Club, New case conference 

3. เข้าร่วมกิจกรรม multidisciplinary tumor conference และอ่ืนๆ 

4. ฝึกปฏิบัติใน  

1) Oncologic patient care unit Inpatient Department, Outpatient Department  

2) Radiotherapy Planning and Treatment Section  

   1. Medical Physics  

   2. Teletherapy  

   3. Brachytherapy 
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 5. ศึกษาด้วยตนเอง  

1) การเข้าร่วมประชุมวิชาการทางรังสีรักษาและโรคมะเร็ง รวมทั้งการเข้าร่วมการประชุมสัมมนาในที่

ประชุมประจ าปีสมาคมรังสีรักษาและมะเร็งวิทยาแห่งประเทศไทย ที่มุ่งเน้นความรู้ใหม่ๆที่เก่ียวข้อง

กับแพทย์รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา และการประชุมกลางปีของสมาคมรังสีรักษาและมะเร็งวิทยาแห่ 

ประเทศไทย ที่มุ่งเน้นการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีทางรังสีรักษาและสาขาที่เกี่ยวข้องโดย

เป็นการประชุมพัฒนาและเป็นการเรียนรู้ร่วมกันกับนักฟิสิกส์รังสีนักรังสีเทคนิค และพยาบาลรังสี

รักษา 

2) ศึกษาด้วยตนเองจากสื่อต่างๆ 

 

จ าแนกวิธีการฝึกอบรม และแนวทางการประเมินผลตาม competency ในการเรียนรู้ดังนี้ 

1. การดูแลรักษาผู้ป่วย (Patient Care) 

หัวข้อการเรียนรู้ วิธีการฝึกอบรม แนวทางการประเมินผล 

 

(1) มีความรู้และทักษะในการ 

รักษาด้วยรังสี การวางแผนการ 

ฉายรังสีและใส่แร่ด้วยเทคนิค

ต่างๆ ตลอดจนน าเทคนิคทาง

รังสีรักษาที่ทันสมัยไปใช้ได้

เหมาะสมกับ ผู้ป่วย  

 

 

 

 

- การบรรยายในสาขาวิชา 

- การฝึกปฏิบัติใน 

Radiotherapy Planning and 

Treatment Section  

- การเก็บcase ลงใน Log Book  

 

 

- ประเมินความสามารถด้วย

แบบประเมิน (ภาคผนวก 20) 

ตาม EPA (ภาคผนวก 4) เป็น

ระยะ และพบอาจารย์ที่ปรึกษา

เพ่ือประเมินความก้าวหน้าทุก 4 

เดือน 

- การสอบวัดความรู้รายโรคทุก 2 

เดือน 

- สอบรายยาว (long case 

exam) กลางปี 3  

- Log Book ส่งสมาคมรังสีรักษา 

และมะเร็งวิทยา ปลายปี 3  

- สอบภาคปฏิบัติ contouring 

ตอน Oral exam ปลายปี 3  
 

(2) เข้าใจถึงอันตรายและ 

ภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นจาก 

การรักษารวมทั้งวิธีการป้องกัน 

หรือแก้ไขภาวะนั้น ๆ และ 

สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการ 

ดูแลผู้ป่วย  

 

- การบรรยายรวม ตามหลักสูตร 

Medical Radiation Physics/ 

วิชาบูรณาการทั่วไป  

- การบรรยายในสาขาวิชา 

- การฝึกปฏิบัติใน Oncologic 

patient care unit  

 

- การสังเกตการปฏิบัติงานใน 

สถานการณ์จริง  

- การสอบวัดความรู้รายโรคทุก 2 

เดือน 

- ประเมินผลตาม EPA 

(ภาคผนวก 4) ด้วยการสอบวัด
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 ความรู้เพื่อเลื่อนชั้นปีในเดือน

มีนาคม 

- สอบรายยาว (long case 

exam) กลางปี 3  

- สอบ Oral exam./MCQ/MEQ 

ปลายปี3  
 

(3) มีความรู้และทักษะในการ 

วางแผนดูแลรักษาผู้ป่วย

โรคมะเร็งแบบสหสาขาวิชาชีพ  

 

 

- การบรรยายรวม ผ่านการ

อบรมวิชาการ Refresher 

Course  

- การบรรยายในสาขาวิชา 

- การฝึกปฏิบัติใน Oncologic 

patient care unit  

- ร่วมอภิปรายใน Seminar, 

Journal Club, Conference 

- เข้าร่วมกิจกรรม 

multidisciplinary tumor 

conference และอ่ืนๆ  

 

 

- การสังเกตการปฏิบัติงานใน 

สถานการณ์จริง  

- การประเมินน าเสนอข้อมูล 

ผู้ป่วย และอภิปราย ปัญหาใน 

morning conference และ 

multidisciplinary tumor 

conference 

- การสอบวัดความรู้รายโรคทุก 2 

เดือน 

- ประเมินผลตาม EPA 

(ภาคผนวก 4) ด้วยการสอบวัด

ความรู้เพื่อเลื่อนชั้นปีในเดือน

มีนาคม 

- สอบรายยาว (long case 

exam) กลางปี 3  

- สอบ Oral exam./MCQ/MEQ 

ปลายปี 3  
 

(4) มีความรู้ ความเข้าใจ และ 

สามารถให้การรักษาอ่ืนที่ใช้ 

ร่วมกันกับการรักษาทางรังสี

รักษา เพ่ือเสริมผลการรักษาทาง

รังสีรักษา  

 

 

- การบรรยายรวม ผ่านการ

อบรมวิชาการ Refresher 

Course  

- การบรรยายพิเศษจากอาจารย์

ในสาขาวิชาอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  

- การเข้าร่วมประชุมวิชาการทาง 

รังสีรักษาและโรคมะเร็ง  

- เข้าร่วมกิจกรรม 

multidisciplinary tumor 

conference และอ่ืนๆ  

 

- การประเมินน าเสนอข้อมูล 

ผู้ป่วย และอภิปราย ปัญหาใน 

morning conference และ 

multidisciplinary tumor 

conference  

- การสังเกตการปฏิบัติงานใน 

สถานการณ์ จริง เช่น ในการเข้า

ร่วมกิจกรรม multidisciplinary 

tumor conference 

- การสอบวัดความรู้รายโรคทุก 2 
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เดือน 

- ประเมินผลตาม EPA 

(ภาคผนวก 4) ด้วยการสอบวัด

ความรู้เพื่อเลื่อนชั้นปีในเดือน

มีนาคม 

 

2. ความรู้ ความเชี่ยวชาญและความสามารถในการนาไปใช้แก้ปัญหาของผู้ป่วยและสังคมรอบด้าน  

(Medical knowledge and Skills)  

หัวข้อการเรียนรู้ วิธีการฝึกอบรม แนวทางการประเมินผล 

 

(1) รู้ข้อบ่งชี้ ข้อห้าม ข้อดี 

ข้อเสีย และข้อจากัดในการให้

การรักษาด้วยรังสี เลือกวิธีการ

ทางรังสี รักษาต่างๆ ได้ถูกต้อง

เหมาะสม และมีผลแทรกซ้อน

น้อยที่สุด  

 

 

- การบรรยายรวม ผ่านการ

อบรมวิชาการ Refresher 

Course  

- การบรรยายในสาขาวิชา  

- การฝึกปฏิบัติใน Oncologic 

patient care unit  

- ร่วมอภิปรายใน Seminar, 

Journal Club, Conference 

- เข้าร่วมกจิกรรม 

multidisciplinary tumor 

conference และอ่ืนๆ  

 

การสังเกตการปฏิบัติงานใน 

สถานการณ์จริง 

- การประเมินน าเสนอข้อมูล 

ผู้ป่วย และอภิปราย ปัญหาใน 

morning conference และ 

multidisciplinary tumor 

conference  

- การสอบวัดความรู้รายโรคทุก 2 

เดือน 

- ประเมินผลตาม EPA 

(ภาคผนวก 4) ด้วยแบบประเมิน 

mini CEX (ภาคผนวก 20) และ

การสอบวัดความรู้เพ่ือเลื่อนชั้นปี

ในเดือนมีนาคม   

- สอบรายยาว (long case 

exam) กลางปี 3  

- สอบ Oral exam./MCQ/MEQ 

ปลายปี 3  

 

(2) เข้าใจวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

พ้ืนฐานด้านฟิสิกส์รังสี และชี

วรังสี สามารถน าไปประยุกต์ใช้

กับผู้ป่วย ได้  

 

 

- การบรรยายรวม ตามหลักสูตร 

Medical Radiation Physics/ 

Radiobiology  

- การบรรยายในสาขาวิชา  

- การบรรยายรวม ผ่านการ

 

- สอบ MCQ ป1ี ตามหลักสูตร 

Medical Radiation Physics/ 

Radiobiology  

- การสังเกตการปฏิบัติงานใน 

สถานการณ์จริง  
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อบรม วิชาการ Refresher 

Course  

- การฝึกปฏิบัติใน 

Radiotherapy Planning and 

Treatment Section  

- สอบ MCQ ปลายปี3  

 

 

 

(3) มีความรู้ ความเข้าใจ 

เกี่ยวกับโรคมะเร็ง และโรคที่มี

บทบาทของรังสีรักษาในการ

รักษาโรค  

 

 

- การบรรยายรวม ผ่านการ

อบรม วิชาการ Refresher 

Course  

- การบรรยายในสาขาวิชา  

- การฝึกปฏิบัติใน Oncologic 

patient care unit   

- ร่วมอภิปรายใน Seminar, 

Journal Club, conference 

- เข้าร่วมกิจกรรม  

multidisciplinary tumor 

conference และอ่ืนๆ  

  

 

- การสังเกตการปฏิบัติงานใน 

สถานการณ์จริง  

- การประเมินน าเสนอข้อมูล 

ผู้ป่วย และอภิปราย ปัญหาใน 

morning conference และ 

multidisciplinary tumor 

conference 

- การสอบวัดความรู้รายโรคทุก 2 

เดือน 

- ประเมินผลตาม EPA 

(ภาคผนวก 4) ด้วยแบบประเมิน 

mini CEX (ภาคผนวก 20) การ

สอบวัดความรู้เพ่ือเลื่อนชั้นปีใน

เดือนมีนาคม   

- สอบ MCQ ปลายปี 2  

- สอบ Oral exam./MCQ/MEQ  

ปลายปี3  

 

(4) มีทักษะในการใช้เครื่องมือ

ทางรังสี ทั้งการฉายรังสีในโรค

ต่างๆ และการใส่แร่ในโรคที่พบ

บ่อย  

 

 

- การบรรยายในสาขาวิชา  

- การฝึกปฏิบัติใน 

Radiotherapy Planning and 

Treatment Section  

- การเก็บcase ลงใน Log Book  

 

 

- การสังเกตการปฏิบัติงานใน 

สถานการณ์จริง 

- ประเมินความสามารถตาม 

EPA (ภาคผนวก 4) เป็นระยะ 

และพบอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือ

ประเมินความก้าวหน้าทุก 4 

เดือน  

- ประเมินผลตาม EPA 

(ภาคผนวก 4) ด้วยการสอบ 

long case ในชั้นปีที่ 2 ในเดือน
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มีนาคม 

- สอบรายยาว (long case 

exam) กลางปี 3  

- Log Book ส่งสมาคมรังสีรักษา 

และมะเร็งวิทยา ปลายปี 3  

- สอบภาคปฏิบัติ contouring 

ตอน Oral exam ปลายปี 3  

 

3. การเรียนรู้จากการปฏิบัติและการพัฒนาตนเอง (Practice-based Learning and Improvement) 

หัวข้อการเรียนรู้ วิธีการฝึกอบรม แนวทางการประเมินผล 

 

(1) สามารถน าความรู้ที่มีไป 

ประยุกต์ใช้ในภาคปฏิบัติได้  

 

- การฝึกปฏิบัติใน Oncologic 

patient care unit  

- การฝึกปฏิบัติใน 

Radiotherapy Planning and 

Treatment Section  

- เข้าร่วมกิจกรรม 

multidisciplinary tumor 

conference  

 

 

- การสังเกตการปฏิบัติงานใน 

สถานการณ์จริง 

- ประเมินความสามารถด้วยแบบ

ประเมิน (ภาคผนวก 20) ตาม 

EPA (ภาคผนวก 4) เป็นระยะ 

และพบอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือ

ประเมินความก้าวหน้าทุก 4 

เดือน 

- ประเมินผลตาม EPA 

(ภาคผนวก 4) ด้วยการสอบวัด

ความรู้เพื่อเลื่อนชั้นปีในเดือน

มีนาคม 

- สอบรายยาว (long case 

exam) กลางปี 3  
 

(2) มีความรู้ในการท างานวิจัย 

และสามารถท าวิจัยที่เก่ียวเนื่อง 

กับงานท่ีท าได้  

 

 

- แพทย์ประจ าบ้านต้องเรียนรู้ 

และรับการอบรมการท าวิจัย 

- แพทย์ประจ าบ้านต้องท างาน 

วิจัย 1 เรื่อง ตามข้อก าหนดของ 

หลักสูตร  

- มีการเสนอ proposal ต่อ 

คณะอนุกรรมการสอบบอร์ดของ

สมาคมรังสีรักษาและมะเร็งวิทยา 

 

- การประเมินวิพากษ์บทความ 

และงานวิจัยทางการแพทย์ ใน 

Journal Club  

- การสอบงานวิจัย เกณฑ์ผ่านคือ 

60% กรณีสอบไม่ผ่านต้องรอ 

แก้ไข และสอบใหม่ในปีต่อไป  
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ตอนต้นปี 2  

- มีการส่ง manuscript งานวิจัย 

และน าเสนอผลการวิจัยให้ 

อนุกรรมการสอบบอร์ดปลายปี 3  

- กิจกรรม Journal Club  
 

(3) สามารถน าความรู้ที่ได้จาก

การ ฝึกอบรมไปพัฒนาต่อยอดใน

ด้านองค์ความรู้ใหม่ 

ความก้าวหน้าทางวิชาการและ

เทคโนโลยีทางรังสีรักษา โดยมี

การทบทวนและพัฒนาความรู้

อย่างต่อเนื่อง  

 

- การเข้าร่วมประชุมวิชาการทาง 

รังสีรักษาและโรคมะเร็ง  

- ร่วมอภิปรายใน Seminar, 

Journal Club  

- การศึกษา ค้นความรู้ใหม่ด้วย 

ตนเองโดยการค้นคว้าจากสื่อ 

ต่างๆ  

 

- การประเมินวิพากษ์บทความ 

และงานวิจัยทางการแพทย์  

- การสังเกตการปฏิบัติงานใน 

สถานการณจ์ริง  

- การประเมินการอภิปราย 

ปัญหา และแนวทางการรักษาใน 

morning conference และ 

multidisciplinary tumor 

conference 

 

4. ทักษะปฏิสัมพันธ์ และการสื่อสาร (Interpersonal and Communication Skills) 

หัวข้อการเรียนรู้ วิธีการฝึกอบรม แนวทางการประเมินผล 

 

(1) มีทักษะในการสื่อสารเพ่ือให้ 

ข้อมูลกับผู้ป่วย ญาติ และ 

บุคลากรที่เกี่ยวข้อง โดยตระหนัก 

ถึงข้อก าหนดทางเพศ วัฒนธรรม 

และ ศาสนา  

 

 

- การสังเกตการณ์กับอาจารย์ 

และการฝึกปฏิบัติใน Oncologic 

patient care unit  

 

 

- การสังเกตการปฏิบัติงานใน 

สถานการณ์จริง 

- ประเมินผลตาม EPA 

(ภาคผนวก 4) ด้วยแบบประเมิน 

mini CEX (ภาคผนวก 20)   

- ประเมินการปฏิบัติงาน

(ภาคผนวก 13) และพบอาจารย์

ที่ปรึกษาเพ่ือรับทราบผลทุก 4 

เดือน 

- สอบรายยาว (long case 

exam) กลางปี 3  
 

(2) น าเสนอข้อมูลผู้ป่วย และ 

อภิปรายปัญหาอย่างมี 

ประสิทธิภาพ  

 

 

- การฝึกปฏิบัติใน Oncologic 

patient care unit  

- เข้าร่วมกิจกรรม 

multidisciplinary tumor 

 

- การสังเกตการปฏิบัติงานใน 

สถานการณ์จริง 

- ประเมินผลตาม EPA 

(ภาคผนวก 4) ด้วยแบบประเมิน 
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conference  

- ฝึกการน าเสนอรายงานผู้ป่วย 

ใน New Case conference, 

Chart round, Ward round 

mini CEX (ภาคผนวก 20)  

- ประเมินผลตาม EPA 

(ภาคผนวก 4) ด้วยการสอบวัด

ความรู้เพื่อเลื่อนชั้นปีในเดือน

มีนาคม 

- สอบรายยาว (long case 

exam) กลางปี 3  
 

(3) สามารถสื่อสารและร่วมงาน 

กับทีมงานรังสีรักษา ได้แก่ 

พยาบาล นักฟิสิกส์รังสี 

นักรังสีเทคนิคได้ มีความเป็นผู้น า 

มีความเข้าใจเพ่ือนร่วมงาน สร้าง 

ความยอมรับจากทีมได้  

 

 

- บรรยาย ในหลักสูตรรวมของ 

รังสีวิทยาสมาคมแห่งประเทศ 

ไทย วิชาการบูรณาการทั่วไป 

(ภาคผนวก 7)  

- การฝึกปฏิบัติใน Oncologic 

patient care unit  

- การฝึกปฏิบัติใน 

Radiotherapy Planning and 

Treatment Section  

 

- การสังเกตการปฏิบัติงานใน 

สถานการณ์จริง  

- ประเมินการปฏิบัติงาน

(ภาคผนวก 13) และพบอาจารย์

ที่ปรึกษาเพ่ือรับทราบผลทุก 4 

เดือน 

 

(4) สามารถสื่อสาร ปฏิสัมพันธ์ 

และท างานร่วมกับสหสาขา

วิชาชีพ ที่ร่วมในการดูแลผู้ป่วย

มะเร็ง เข้าใจบทบาทของตนเอง 

และมี ทักษะในการน าเสนอ

บทบาทท่ีเหมาะสม  

 

- เข้าร่วมกิจกรรม 

multidisciplinary tumor 

conference  

- ร่วมอภิปรายใน Seminar, 

New case conference  

 

- การสังเกตการปฏิบัติงานใน 

สถานการณ์จริง  

- ประเมินการปฏิบัติงาน

(ภาคผนวก 13) และพบอาจารย์

ที่ปรึกษาเพ่ือรับทราบผลทุก 4 

เดือน 

5. ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism) 

หัวข้อการเรียนรู้ วิธีการฝึกอบรม แนวทางการประเมินผล 

 

(1) มีคุณธรรมจริยธรรมและเจต 

คติอันดีต่อผู้ป่วย ญาติ ผู้ร่วมงาน 

และเพ่ือนร่วมวิชาชีพ  

 

 

- บรรยาย ในหลักสูตรรวมของ 

รังสีวิทยาสมาคมแห่งประเทศ 

ไทย วิชาการบูรณาการทั่วไป 

(ภาคผนวก 7)  

 

- เข้าร่วมการอบรมตามหลักสูตร 

ก าหนด  

 

 

(2) มีความสนใจใฝ่รู้และสามารถ 

พัฒนาไปสู่ความเป็นผู้เรียนรู้ 

 

- การมอบหมายงานให้แพทย์ 

ประจ าบ้านท าการศึกษา ค้น 

 

- การประเมินน าเสนอข้อมูล และ 

อภิปราย งานที่ได้รับมอบหมาย  
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ต่อเนื่องตลอดชีวิต (Continuous 

Professional Development)  

 

ความรู้ใหม่ด้วยตนเองโดยการ 

ค้นคว้าจากสื่อต่างๆ  

- การท างานวิจัย  

 

- การติดตามการด าเนินงานวิจัย 

ตามเป้าหมาย และเวลา  

 

 

(3) มีความรับผิดชอบต่องานที่ 

ได้รับมอบหมาย  

 

 

- การฝึกปฏิบัติใน Oncologic 

patient care unit  

- การฝึกปฏิบัติใน 

Radiotherapy Planning and 

Treatment Section  

- การท ากิจกรรม topics 

review/ new case 

presentation/ journal club/ 

chart round 

 

- การสังเกตการปฏิบัติงานใน 

สถานการณ์จริง  

- ประเมินการปฏิบัติงาน

(ภาคผนวก 13) และพบอาจารย์

ที่ปรึกษาเพ่ือรับทราบผลทุก 4 

เดือน 

6. การปฏิบัติงานให้เข้ากับระบบ (System-based Practice) 

หัวข้อการเรียนรู้ วิธีการฝึกอบรม แนวทางการประเมินผล 

 

(1) มีความรู้เกี่ยวกับระบบ

สุขภาพของประเทศ  

 

 

- บรรยาย ในหลักสูตรรวมของ 

รังสีวิทยาสมาคมแห่งประเทศ 

ไทย วิชาการบูรณาการทั่วไป 

(ภาคผนวก 7)  

 

- เข้าร่วมการอบรมตามหลักสูตร 

ก าหนด  

 

 

(2) มีความรู้เกี่ยวกับระบบพัฒนา 

คุณภาพการดูแลรักษาผู้ป่วย

มะเร็ง และการท าทะเบียนมะเร็ง  

 

 

- ดูแลระบบการส่งต่อผู้ป่วยทาง 

online  

- ท าการเก็บข้อมูลวิจัยร่วมกับ

หน่วยทะเบียนมะเร็ง  

 

- การสังเกตการปฏิบัติงานใน 

สถานการณ์จริง 

 

 

(3) เข้าใจและค านึงถึงการใช้ 

ทรัพยากรสุขภาพอย่างเหมาะสม 

(Cost Consciousness 

Medicine)  

 

- การฝึกปฏิบัติใน Oncologic 

patient care unit  

 

 

- การสังเกตการปฏิบัติงานใน 

สถานการณ์จริง  

 

 

(4) รักษาผู้ป่วยให้เข้ากับบริบท 

 

- ดูแลผู้ป่วยที่ได้รับมอบหมาย 

 

- การสังเกตการปฏิบัติงานใน 
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ของการบริการสาธารณสุขได้

ตามมาตรฐานวิชาชีพ  

 สถานการณ์จริง  

 

หมายเหตุ: การให้การฝึกอบรมที่อ้างอิงตามสมรรถนะหลักทั้ง 6 ด้านดังกล่าวแสดงถึงความมีปฏิสัมพันธ์กับการ 

ศึกษาระดับแพทยศาสตร์บัณฑิตดังแสดงเปรียบเทียบในตาราง ดังนี้  

 

เกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมของ 

แพทยสภา พ.ศ. 2555 

 

เกณฑ์หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน 

เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญ 

ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาวิชา 

รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา 

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 

1. พฤตินิสัย เจตคติคุณธรรม และจริยธรรมแห่งวิชาชีพ 

(Professional habits, attitudes, moral and 

ethics) 

เทียบเท่าข้อ 5 ความเป็นมืออาชีพ 

(Professionalism) 

2. ทักษะการสื่อสารและการสร้างสัมพันธภาพ 

(Communication and interpersonal skills) 

เทียบเท่าข้อ 4 ทักษะปฏิสัมพันธ์ และการสื่อสาร 

(Interpersonal and Communication Skills) 

3. ความรู้พื้นฐานทางการแพทย์ 

(Scientific knowledge of medicine) 

เทียบเท่าข้อ 2 ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และ

ความสามารถในการนาไปใช้แก้ปัญหาของผู้ป่วย

และสังคมรอบด้าน (Medical knowledge and 

Skills) 

4. การบริบาลผู้ป่วย (Patient care) 
เทียบเท่าข้อ 1 การดูแลรักษาผู้ป่วย (Patient 

Care) 

5. การสร้างเสริมสุขภาพ และระบบบริบาล 

สุขภาพ: สุขภาพของบุคคล ชุมชน และ 

ประชาชน (Health promotion and 

health care system : individual, 

community and population health) 

เทียบเท่าข้อ 6 การปฏิบัติงานให้เข้ากับระบบ 

(System-based Practice) 

6. การพัฒนาความรู้ความสามารถทางวิชาชีพ 

อย่างต่อเนื่อง (Continuous professional 

development) 

เทียบเท่าข้อ 3 การพัฒนาการเรียนรู้ 

(Learning and Improvement) 
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วิธีการให้การฝึกอบรม Non-Technical skill 

Non –technical skills เป็นทักษะกระบวนการคิดท่ีอยู่ภายในสมองของผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งอาจเกิด

จากประสบการณ์การเรียนรู้ด้วยตนเอง อาจถ่ายทอดการเรียนรู้จากรุ่นสู่รุ่นอย่างไม่เป็นทางการและไม่เป็นระบบ 

โดยมีความมุ่งหวังหลักคือท าให้เกิดความปลอดภัยกับผู้ป่วย (patient safety)  ซึ่งทักษะกระบวนการดังกล่าวจะ

ช่วยลดความผิดพลาดทางการแพทย์ โดยเฉพาะกรณีท่ีสาเหตุของความผิดพลาดเกิดจากปัจจัยมนุษย์ นอกจากนี้ยัง

สามารถช่วยค้นหาความผิดพลาด ลดความรุนแรงจากผลกระทบเมื่อมีความผิดพลาดเกิดข้ึน ซึ่งส่งผลต่อความ

ปลอดภัยของผู้ป่วยรวมทั้งประสิทธิภาพในการดูแลผู้ป่วย สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยามีการปรับวิธีการให้การ

ฝึกอบรม Non-Technical skill ให้เหมาะสมกับวิชาชีพโดยอ้างอิงจาก American Board of Radiology 

(https://www.theabr.org/sites/all/themes/abr-media/pdf/NCS-final-09152015.pdf) ซึ่งผู้เข้ารับการ

ฝึกอบรมจะได้รับการเรียนรู้ที่สอดแทรกอยู่ในการปฏิบัติในสถานการณ์จริง (on the job training) ทุกวันโดยมี

อาจารย์ปฏิบัติเป็นแบบอย่าง (Role model teaching) ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้รับประสบการณ์ที่หลากหลาย

จาก แต่ละอาจารย์และสถานการณ์ในห้วงเวลาการฝึกอบรม และจะต้องปฏิบัติด้วยตนเองได้อย่างเหมาะสมในห้วง

เวลาท้ายปลายปีการอบรม โดยพื้นฐานแล้ว Non–technical skills เป็นทักษะที่ประยุกต์ใช้สมรรถนะหลัก                 

ทั้ง 6 ด้าน ซึ่งเป็นคุณสมบัติและความรู้ความสามารถขั้นต่ าตามแนวทาง มาตรฐานของราชวิทยาลัยรังสีแพทย์ฯของ

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่ระบุไว้แล้วนั่นเอง 

 

6.2 เนื้อหาของการฝึกอบรม/หลักสูตร 

               เนื้อหาของการฝึกอบรม/หลักสูตร จัดแบ่งดังนี้ 

       1. ความรู้ 

1) ความรู้พื้นทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

1.1 กายวิภาคศาสตร์พ้ืนฐานและประยุกต์ 

- มีความรู้ทางกายวิภาคศาสตร์ ของอวัยวะต่างๆใน ของร่างกายและสื่อสารได้ถูกต้อง รู้

ถึงความสัมพันธ์ของอวัยวะต่างๆ กับอวัยวะใกล้เคียงในทุกระดับของร่างกาย 

 - สามารถบ่งบอกถึงความผิดปกติ ที่พบจากการตรวจร่างกายและการตรวจทางรังสีและ

การวินิจฉัยอ่ืนๆได้ 

1.2 สรีรวิทยา 

 - มีความรู้ทางด้านสรีรวิทยาของอวัยวะต่างๆ ของร่างกายและเข้าใจการเปลี่ยนแปลงทาง

สรีรวิทยาเมื่อเกิดพยาธิสภาพ 

1.3 พยาธิวิทยา 

 - มีความรู้ความเข้าใจหลักการเก่ียวกับวิธีการเตรียมชิ้นเนื้อการอ่านชิ้นเนื้อ และการ

รายงานผลชิ้นเนื้อ 

1.4 เภสัชวิทยา 

 - มีความรู้พ้ืนฐานด้านเภสัชวิทยาเก่ียวกับยาที่ใช้รักษาโรคมะเร็ง และยาอ่ืนๆที่ใช้ในการ

รักษาผู้ป่วยโรคมะเร็ง 

https://www.theabr.org/sites/all/themes/abr-media/pdf/NCS-final-09152015.pdf
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 - มีความรู้และเข้าใจในวิชาแพทย์ทางคลินิกแขนงอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วยมะเร็งในวิชา

อายุรศาสตร์ ศัลยศาสตร์ สูตินรีเวชศาสตร์ กุมารเวชศาสตร์ และจักษ ุโสต นาสิก ลาริงซ ์

เวชศาสตร์ชุมชน และอ่ืนๆ 

2) มีความรู้พ้ืนฐานทางฟิสิกส์ ชีวรังสี และการป้องกันอันตรายจากรังสี (อ้างอิงเกณฑ์หลักสูตรการ

ฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านเพ่ือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวช

กรรมสาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา ราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทยหลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2561, ภาคผนวก 2 และ 3 หลักสูตร Medical Radiation Physics, Radiobiology, 

ภาคผนวก 1, www.thastro.org) 

3)  Clinical Oncology คือมีความรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็งในเรื่อง Natural history โดยละเอียด ใน

มะเร็งที่พบบ่อยในประเทศไทย และมะเร็งชนิดอ่ืนๆ และในเรื่อง 

1. Definition  

2. Etiology  

3. Epidemiology  

4. Tumor spreading  

5. Tumor grading  

6. Method of investigation  

7. Classification of tumor  

8. Staging of tumor  

9. Prognosis 

10. Molecular Biology  

11. Methods of treatment  

12. และอ่ืนๆ  

4) Clinical Radiation Oncology 

1. รู้ Radiation effects ต่อเนื้อเยื่อปกติและเนื้องอกมะเร็ง 

2. รู้หลักการ, ข้อบ่งชี้ และสามารถรักษามะเร็งต่างๆ โดยรังสี 

3. สามารถเลือกใช้เทคนิคทางรังสีรักษา ในการรักษาผู้ป่วยแต่ละคนได้อย่างเหมาะสม 

4. รู้ผลแทรกซ้อนจากการรักษาทางรังสี วิธีการป้องกันและวิธีให้การรักษาที่ถูกต้องได้ 

5. รู้วิธีการประเมินผลการรักษาติดตามโรค 

6. รู้วิธีการค้นหาข้อมูลและวิธีการรักษาของโรคมะเร็งจากวารสารการแพทย์และทางอ่ืนๆ 

อย่างเหมาะสม 

7. รู้วิธีการเก็บข้อมูลของผู้ป่วยที่รักษาอย่างเป็นระบบ (data registry) โดยใช้คอมพิวเตอร์และ

สามารถค้นหามาใช้งานได้ 

8. รู้วิธีการรักษาด้วยเทคนิคขั้นสูงของรังสีรักษา เช่น Advanced simulation technique, 

Stereotactic radiosurgery and radiotherapy, SBRT, IMRT, VMAT, IORT, TBI, 

Particle Beam therapy, IGRT เป็นต้น  
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2. ความสามารถปฏิบัติงานทางด้านรังสีรักษา  

1) สามารถตรวจและวินิจฉัยมะเร็งระยะเริ่มแรกได้  

2) สามารถให้การรักษาโรคมะเร็งที่มีข้อบ่งชี้ด้วยรังสีได้  

3) สามารถซักประวัติและตรวจร่างกายผู้ป่วยซึ่งเป็นมะเร็ง และได้ส่งเข้ารับการรักษาด้วยรังสี

ตลอดจนแปลผลจากข้อมูลที่ได้ เพ่ือน าเสนอในคลินิก และวางแผนการรักษาด้วยรังสีอย่าง

เหมาะสม  

4) สามารถเขียนรายงานและกรอกข้อมูลในแฟ้มประวัติการรักษาผู้ป่วยด้วยรังสี รวมทัง้

รายละเอียดของการก าหนดขอบเขต เครื่องมือ และวิธีให้การรักษาด้วยรังสี  

5) สามารถท าหัตถการทางรังสีรักษา เช่น ใส่แร่ในมะเร็งปากมดลูก เยื่อบมุดลูก และอ่ืนๆ ได ้ 

6) สามารถให้ค าแนะน าทางรังสีรักษา แก่แพทย์ทั่วไป และบุคลากรทางการแพทย์ และเลือกการ

รักษาผู้ป่วยมะเร็งที่หน่วยต่างๆ ส่งมาปรึกษาได้  

7) สามารถให้ค าปรึกษาและแนะน าเกี่ยวกับโรคมะเร็ง วิธีการรักษาทางรังสี ผลการรักษา และ

ผลข้างเคียง รวมทั้งการดูแลตนเองให้กับผู้ป่วยและญาติอย่างเหมาะสม  

8) สามารถประเมินผล และติดตามผลการรักษาทางรังสี รวมทั้งแก้ปัญหาเมื่อมีการกลับเป็นซ้ าของ

โรคได้  

9) สามารถป้องกันและรักษาผลแทรกซ้อนจากการรักษาทางรังสีได้  

10) สามารถส่งต่อผู้ป่วยมะเร็งเพ่ือการรักษาเพ่ิมเติมได้อย่างเหมาะสม  

11) สามารถจัดการข้ันต้นในการค้นหา ตรวจสอบ เก็บ และป้องกันอันตรายจากรังสีได้ รวมทั้งการ

จัดการป้องกันสารกัมมันตรังสีที่เหลือใช้จากผู้ป่วย 

  

3. หัตถการทางด้านรังสีรักษา  

1) 2D Simulator planning อย่างน้อย 50 ราย/หลักสูตร  

2) 3-D Conformal Radiotherapy อย่างน้อย 200 ราย/หลักสูตร  

3) IMRT/VMAT อย่างน้อย 50 ราย/หลักสูตร  

4) Image verification อย่างน้อย 50 ราย/หลักสูตร  

5) Brachytherapy-intracavitary (2D/3D) อย่างน้อย 40 ราย/หลักสูตร  

6) Implantation หรือ Intraluminal มีส่วนร่วมสังเกตการณ์หรือท าเอง อย่างน้อย 2 ราย/

หลักสูตร  

7) TBI/TMI (มีส่วนร่วมสังเกตการณ์) อย่างน้อย 1 ราย/หลกัสูตร  

8) SRS, SRT, SBRT (มีส่วนร่วมสังเกตการณ์) อย่างน้อย 2 ราย/หลักสูตร  

9) อ่ืนๆ เช่น IORT/ TSEI/TLI  

10) Counseling/ Truth telling อย่างน้อย 2 ราย/ หลักสูตร  

11) Radiotherapy consent อย่างน้อย 2 ราย/ หลักสูตร  
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4. วิชา Radiation Therapy  

มีความรู้และเข้าใจทางฟิสิกส์และชีวรังสี ที่เก่ียวข้องกับรังสีรักษา 

1) Radiation Dosage and Units ต้องรู้จักชื่อ และค่าของหน่วยต่างๆ ที่ใช้ใน การก าหนดขนาด

รังสีที่ใช้ รักษารวมทั้งตัวประกอบที่เกี่ยวข้อง การค านวณ ขนาดของรังสีและแบบฟอร์ม ตาราง

ค่าต่างๆ 

1.1 Units of radiation dosage  

1.2 Factors affecting intensity of radiation  

1.3 KV, mA, Distance, filtration, Time  

1.4 Dosage in radiotherapy Exposure dose or air dose, skin dose, factor 

influencing the percentage of backscatter tissue or tumor dose  

1.5 Absorbed dose  

1.6 Percentage depth dose  

1.7 Factors affecting the percentage depth dose  

1.8 Exit dose  

1.9 Integral dose  

1.10 Isodose Chart  

1.11 Biological dosage  

2) Radiation Therapy Equipment เรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องก าเนิดและเครื่องมือเครื่องใช้ในการ

ปฏิบัติการรังสีรักษาทุกอย่างที่ใช้ในการรักษาโรคได้ รวมทั้งสารกัมมันตรังสีที่เป็นประโยชน์ ซ่ึง

นามาใช้ ในทางแพทย์ และเครื่องประกอบ เครื่องมือ ฉายรังสีชนิดต่างๆ อย่างละเอียด โดย

แบ่งเครื่องมือฉายรังสีเป็นประเภท ดังต่อไปนี้  

2.1 Simulation 

- Conventional simulator  

- CT simulator  

- MR simulator  

- Respiratory monitor devices 

2.2 Teletherapy ต้องเรียนรู้เครื่องมือต่างๆ ทั้งจาก Generator และ Radioisotope รู้จัก

กลไกการท างานการให้ก าเนิดรังสี และส่วนประกอบต่างๆ และคุณสมบัติในการใช้งาน 

ได้แก่  

- Teletherapy 40-100 cm FSD or SSD  

- Superficial radiation, Orthovoltage radiation  

- Megavoltage X-ray ได้แก่ Co-60 Teletherapy Unit. , Linear accelerator  

- Particle beam therapy เช่น Electron, Neutron, Proton และ Heavy ion 

therapy อ่ืนๆ 

2.3 Brachytherapy ต้องเรียนรู้ต้นก าเนิดรังสีชนิด  
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- High Dose Rate (HDR) Source  

- Medium Dose Rate (MDR) Source  

- Low Dose Rate (LDR) Source  

รู้จัก Brachythrerapy treatment ต่างๆ ข้อบ่งใช้ ข้อดี ข้อเสีย วิธีการใส่ วิธีค านวณ และ

ผลข้างเคียงการรักษา ได้แก่  

1. Surface mould  

2. Intracavitary/intraluminal Brachytherapy  

3. Interstitial Brachytherapy 

2.4 เครื่องประกอบการฉายรังสีชนิดต่างๆ ได้แก่  

- Collimators (Fixed/Movable)  

- Beam direction pointer  

- Front and back pointer  

- Pin and arc  

- Isocentric beam  

- Immobilization devices  

- Beam modification เช่น Shielding, Beam Flattening   

- Tissue Compensator, Electronic Tissue Compensator  

- Wedge, Filter–Wedge Angle, Hinge Angle, Dynamic Wedge  

- Multileaf Collimator  

- Tissue equivalent material (bolus) 

3) Techniques of Radiation Therapy 

3.1 Simulation  

3.1.1 Conventional simulation  

- Positioning, Immobilization  

- Treatment field, size, beam geometry  

- SSD/ SAD technique  

3.1.2 CT simulation  

- Positioning, Immobilization  

- Motion management เช่น swallowing, respiration, bowel and bladder 

movement เป็นต้น  

- Contrast media  

- Image acquisition and evaluation  

3.1.3 MR simulation  

- Image acquisition and evaluation  

- Contrast media  
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3.1.4 อ่ืนๆ เช่น PET/CT simulation 

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  

3.3 Treatment planning for brachytherapy  

- 2D brachytherapy  

- 3D image-guided brachytherapy  

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  

3.5 Calibration and acceptance test  

- Commissioning test initial mechanical, radiation protection, further 

mechanical tests  

- Radiation tests – Pinhole pictures, HVL and trimmer problems, alignment 

of light and radiation beams  

- Output calibration  

- Periodic checks  

3.6 Treatment Verification  

- Portal Film Verification  

- EPID (Electronic Portal Imaging)  

- KV/MV CT  

- KV X-ray Verification  

- Optical guidance technology  
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5. Clinical Oncology คือ มีความรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็งในด้าน  

1) Natural history  

2) Definition  

3) Etiology  

4) Principal of molecular biology  

5) Epidemiology  

6) Spreading of tumor  

7) Grading of tumor  

8) Method of investigation  

9) Classification of tumor  

10) Staging of tumor  

11) Methods of treatment  

12) Result and Prognosis  

13) Acute and late side-effects  

14) Palliative care in oncology 

15) Practice medicine in accordance with evidence based medicine, medical ethics 

and patient rights (Institutional level) 

 

6. Clinical Radiation Oncology  

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  

2) Treatment planning for cancer  

- Imaging and target volume  

- Imaging modalities, procedures and technology  

- Disease oriented imaging  

- Image handling in radiotherapy  
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- 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    

3) Radiation therapy for cancer of specific organs  

3.1 Skin cancer  

- Basal cell Ca, Squamous cell Ca  

- Malignant melanoma  

3.2 Alimentary tract cancer  

- Esophagus cancer  

- Colon cancer, rectum cancer anal cancer  

- Stomach cancer  

- Hepatobiliary tumors, pancreatic cancer  

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: supraglottic, glottic, subglottic  

- Salivary gland  

- Sinonasal cancer  

- Thyroid cancer  

- Management of the neck and the unknown primary site 

3.4 Eye tumor  

-Tumor of lid and conjunctiva  

- Intraocular tumor, lacrimal gland tumor  

- Retinoblastoma  
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- Melanoma  

3.5 Respiratory tract cancer:  

- Lung cancer  

- Mediastinal tumor  

- Thymoma  

3.6 Breast cancer  

3.7 Cancer of endocrine glands  

    - Thyroid cancer  

- Cancer of adrenal gland 

3.8 Gynecologic cancer  

- Carcinoma of cervix  

- Endometrium  

- Ovary, fallopian tube  

- Vulva and vagina  

3.9 Genitourinary cancer  

- Testicular cancer, scrotal cancer. penis  

- Kidney and urethral cancer  

- Bladder and urethra  

- Prostate  

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  

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  
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- Benign central nervous systemic disease  

- Craniopharyngioma  

- Meningiomas  

- Pituitary adenoma  

- Acoustic neuroma  

- Arteriovenous malformation 

3.12 Rare benign brain tumors  

- Chordomas  

- Hemangioblastoma  

-Temporal bone Chemodectoma  

3.13 Hematologic malignancy  

- Malignant Lymphoma: Hodgkin lymphoma, non-Hodgkin lymphoma  

- Leukemia  

- Polycythemia vera  

- Multiple myeloma, plasmacytoma  

- Extramedullary hematopoietic  

3.14 Common pediatric solid tumor   

- Neuroblastoma  

- Wilms’ tumor  

- Teratoma  

- Soft tissue and bone tumors  

- Retinoblastoma 

4) Management of disseminated cancer and palliative care  

5) Radiotherapy of benign diseases  

6) Palliative Radiotherapy  

7) Radiation oncologic emergency  

- Spinal cord compression  

- Bleeding tumor  

- Superior vena cava obstruction  

- Etc.  

8) Chemotherapy, hormone therapy, targeted therapy with radiation therapy  

- Mechanism of action  

- Route of Administration  

- Principles of treatment  

- Neoadjuvant  
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- Concurrent  

- Adjuvant 

9) Radiation modifiers  

10) Radiosensitizer, radioprotector, hyperthermia, hyperbaric oxygen therapy 

 

7. Related knowledge for Radiation Oncologist  

1) ความรู้พื้นฐานรังสีวิทยา (การสอนของภาควิชาในกระบวนวิชา ป.บัณฑิตชั้นสูง) (ภาคผนวก 6) 

2) การบูรณาการทั่วไปทางรังสี ซ่ึงจัดการสอนโดยราชวิทยาลัยฯ (ภาคผนวก 7) 

3) Advance Cardiovascular Life Support (ACLS) (การสอนของคณะฯ) (ภาคผนวก 8) 

4) Related alternative Medicine  

5) Cancer-related rational drug uses  

6) Cancer Registry  

7) National Service profile: Cancer and referral system  

 

8. Related knowledge for physician  

การสอนรายวิชาความรู้ด้านบูรณาการทั่วไปที่จัดโดยราชวิทยาลัยฯ (ภาคผนวก 7) และ

การสอนของคณะฯในกระบวนวิชาเพ่ิมพูนทักษะวิชาชีพส าหรับแพทย์ประจ าบ้าน (ภาคผนวก 8) 

เพ่ือให้แพทย์ประจ าบ้านมีความรู้และเกิดทักษะในเรื่องต่อไปนี้  

1) จรรยาบรรณทางการแพทย์  

- ความสัมพันธ์ระหว่างแพทย์กับผู้ป่วย การรักษาความลับของผู้ป่วย การอนุญาตหรือยินยอม

รับการตรวจรักษา การรักษาผู้ป่วยระยะสุดท้ายของชีวิต  

- การปฏิบัติต่อเพ่ือนร่วมวิชาชีพและสังคมโดยส่วนรวม ได้แก่ การรายงานแพทย์ที่บกพร่องต่อ

หน้าที่ การประชุมทบทวนผลการรักษาเพ่ือพิจารณา ปรับปรุงวิธีการรักษาอย่างต่อเนื่อง ข้อ

ขัดแย้งในเรื่องผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นจากการประกอบวิชาชีพเวชกรรม การใช้ทรัพยากร

ทางการแพทย์ อย่างคุ้มค่า และ ข้อพิจารณาด้านจริยธรรมในการท างานทางการแพทย์  

2) Clinical Teaching Skills  

3) Communication Skills  

4) การประเมินคุณภาพ การปรับปรุงคุณภาพ การป้องกันความเสี่ยง และความคุ้มค่าของการ

รักษาพยาบาล  

5) องค์กรเพ่ือสุขภาพ การบริหารด้านการเงินในงานการรักษาพยาบาล  

6) การศึกษาเพ่ิมเติมด้วยตนเอง  

- ทักษะและวิธีการในการค้นหาข้อมูลต่างๆ ทางวิชาการ (medical literature) การใช้

internet  

- การประเมินการศึกษาวิจัย การออกแบบการวิจัย และการใช้วิจารณญาณในการยอมรับผล

การศึกษาวิจัยต่างๆ  
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- การตดัสินใจในข้อมูลต่างๆ ทางการแพทย์ และการน ามาปฏิบัติในงานดูแลผู้ป่วย 

 

9. เนื้อหาความรู้วิชารังสีวินิจฉัย (Diagnostic Imaging) 

  ส าหรับแพทย์ประจ าบ้านรังสีรักษาจะเน้นเกี่ยวกับ tumor imaging โดย ultrasound, 

CT scan และ MRI 

1) Ultrasonography 

1.1 Basic physics และหลักการเบื้องต้นของเครื่อง ultrasound 

1.2 Clinical application, indication, limitation 

1.2 Normal anatomy ในภาพ ultrasound 

1.4 แปลผลการตรวจที่มีพยาธิสภาพอย่างง่ายๆ โดยเฉพาะเนื้องอกของระบบอวัยวะต่างๆ ได้ 

2) Computed Tomography (CT scan) 

2.1 Basic physics และหลักการเบื้องต้นของเครื่อง CT scan, Clinical application, 

indication. Contraindication, limitation 

2.2 Normal anatomy ของอวัยวะทุกระบบในภาพ CT scan 

2.3 แปลผลการตรวจที่มีพยาธิสภาพอย่างง่ายๆ โดยเฉพาะเนื้องอกของระบบอวัยวะต่างๆ จาก

ภาพ CT scan ได้ 

2.4 New technology in CT scan 

3) Magnetic resonance Imaging (MRI) 

3.1 Basic physics และหลักการเบื้องต้นของเครื่อง MRI ได ้

3.2 Clinical application, indication. Limitation 

3.3 Normal anatomy ของอวัยวะทุกระบบในภาพ MRI 

3.4 แปลผลการตรวจที่มีพยาธิสภาพอย่างง่ายๆ โดยเฉพาะเนื้องอกของระบบอวัยวะต่างๆ จาก

ภาพ MRI 

3.6 ข้อดี ข้อเสียของการตรวจอวัยวะต่างๆ เมื่อเปรียบเทียบกับการตรวจ CT scan 

3.6 New technology in MRI 

4) การตรวจด้านรังสีวินิจฉัยอื่นๆ ของระบบอวัยวะต่างๆ โดย plain film, contrast study 

4.1 Clinical application, indication, limitation 

4.2 Normal anatomy 

4.3 แปลผลการตรวจอวัยวะต่างๆ ที่มีพยาธิสภาพอย่างง่ายๆ โดยเฉพาะเนื้องอกได้ 

 

10. เนื้อหาความรู้วิชาเวชศาสตร์นิวเคลียร์ (Nuclear Medicine)  

1) Basic Physics 

1.1  Atomic structures 

1.2  Radioactivity 

- Nature of radiations 
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- Artificial and induced radioactivity 

- Characteristic of radioactive disintegration 

- Disintegration law 

- Half life 

- Unit of radioactivity 

- Carrier, specific activity 

1.3 Photon interaction with matters 

- Compton scattering 

- Photoelectric absorption 

- Pair production 

1.4 Production of radionuclides 

- Reactor – produced radionuclides 

- Accelerator – produced radionuclides 

1.5 และอ่ืนๆ 

2) Instrumentations 

-  Dosimeter 

-  Survey meter 

-  Scanner 

-  Gamma detector 

-  Gamma camera 

-  SPECT 

-  PET 

-  Well Counter 

-  Liquid Scintillation Counter 

-  Data processor and Computer 

- Semiconductor detector 

- Liquid scintillation counter 

3) Statistics of radioactivity measurement 

3.1 Radiation Protection 

- Radiation hazard and their control 

- Safe handling of radionuclide 

- Decontamination and disposal or radioactive 

- Maximum permissible dose of radiation 

- Radiation monitoring (Radiation safety instrument) 

- Laws and regulations 
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3.2 Radiopharmaceutical 

- Preparation and storage 

- Quality control 

- Selection, dosage, mechanism of action 

3.3 และอ่ืนๆ 

4) Clinical Nuclear Medicine 

4.1 Diagnostic 

4.1.1 Functional studies and 

4.1.2 Organ imaging (Static and Dynamic) on 

-  Central nervous system                              - Cardiovascular system 

-  Respiratory system                                     - Gastro-intestinal system 

-  Genitourinary system                                 - Skeletal system 

-  Hematological system                                 - Lymphatic system 

-  Endocrine system 

-  Miscellaneous: - tumor, monoclonal antibodies tumor, infection etc.  

4.2 Therapeutic clinical application, indication, contraindication, complication 

ของการรักษา โดย radionuclides บางตัว เช่น I-131, Sm-153, P-32, Au-198 etc. 

5) Skill (Technical and Judgment) 

5.1 Usage of Radiation Detector 

5.2 Radionuclide selection judgment for each examination 

5.3 Image interpretation 

5.4 Protection and elimination of radioactive agents 

    

6.3 การท างานวิจัย 

1. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมต้องท างานวิจัยอย่างน้อย 1 เรื่อง โดยถูกต้องตามมาตรฐานการท างานวิจัย (อ้างอิง

เกณฑ์หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านเพ่ือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบ

วิชาชีพเวชกรรมสาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา ราชวิทยาลัยรังสีแพทย์ แห่งประเทศไทย หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2561, ข้อ 6.3, การท าวิจัย, ภาคผนวก 1, www.thastro.org) ซึ่งสามารถน ามาใช้เป็น 

Thesis ในการประเมินเพ่ือรับวุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขา

รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา  

2. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมต้องแจ้งต่อแพทย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรว่าต้องการท าการวิจัยเรื่องใด และต้อง

น าเสนอ proposal และความคืบหน้าของงานวิจัยในหน่วยงานและสมาคมฯ  

3. ต้องมีการน าเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการของสมาคมฯ หรือได้รับการตีพิมพ์ 
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วิธีการท างานวิจัย 

1. แพทย์ประจ าบ้านชั้นปีที่ 1 หาอาจารย์ที่ปรึกษาผู้ควบคุมงานวิจัยอย่างน้อย 1 คน ตามที่สถาบันก าหนด 

2. แพทยป์ระจ าบ้านและอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมกันก าหนดหัวข้อ งานวิจัย และร่างระเบียบวิธีวิจัย 

3. แพทย์ประจ าบ้านชั้นปีที่ 2 น าเสนอร่างงานวิจัย ค าถามงานวิจัย ระเบียบวิธีวิจัย การใช้สถิติในงานวิจัย 

ตารางการเก็บข้อมูล ก าหนดระยะเวลาในการทางานวิจัย และประโยชน์ที่จะได้รับต่อการวิจัยต่อ

อนุกรรมการสอบบอร์ดของสมาคมรังสีรักษาและมะเร็งวิทยาแห่งประเทศไทยเพ่ือร่วมกันชี้แนะ แก้ไข 

4. แพทย์ประจ าบ้านน าเสนอร่างงานวิจัยต่อคณะกรรมการจริยธรรมของสถาบันฝึกอบรม 

5. แพทย์ประจ าบ้าน ด าเนินงานวิจัย 

6. แพทย์ประจ าบ้านชั้นปีที่ 3 ส่งเอกสารงานวิจัยให้แก่อนุกรรมการสอบบอร์ดของสมาคมรังสีรักษาและ

มะเร็งวิทยาแห่งประเทศไทย 

7. แพทย์ประจ าบ้านชั้นปีที่ 3 ปลายปี น าเสนอผลงานวิจยัแก่อนุกรรมการสอบบอร์ดของสมาคมรังสีรักษา

และมะเร็งวิทยาแห่งประเทศไทย โดยการเสนองานวิจัยเป็นคะแนนส่วนหนึ่งในการสอบวุฒิบัตรรังสี

รักษา 

 

6.4 จ านวนปีการฝึกอบรม 

หลักสูตรการฝึกอบรมมีระยะเวลาอย่างน้อย 3 ป ี(36 เดือน) 

ปีการฝึกอบรมที ่1 : 

- ฝึกอบรมในสาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา ระยะเวลา 6 เดือน 

- ฝึกอบรมในสาขารังสีวินิจฉัย ระยะเวลา 4 เดือน (CT, MRI, US, Mammography) 

- ฝึกอบรมในสาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์ ระยะเวลา 2 เดือน (รวม PET/CT) 

- เข้าร่วมการเรียนหลักสูตรMedical Physics และ Radiation Biology และวิชาการบูรณาการ 

  ทั่วไป 

ปีการฝึกอบรมที ่2 : 

- ฝึกอบรมในสาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา ระยะเวลา 10 เดือน 

- ฝึกอบรมในสาขาพยาธิวิทยา ระยะเวลา 2 สัปดาห์ 

- ฝึกอบรมในสาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยาที่สถาบันอ่ืนระยะเวลา 1 เดือน* (ต้องเป็นสถาบันในระดับ 

ภูมิภาคที่ไม่ใช่สถาบันฝึกอบรม อย่างน้อย 1 สัปดาห์) 

- ฝึกอบรมในสาขาวิชาเลือก ระยะเวลา 2 สัปดาห์ วิชาที่เลือกได้ คือ ENT ,Gynecology, 

Hematology, Surgery, Pediatric หรือ สาขาที่เกีย่วข้อง 

ปีการฝึกอบรมที ่3 : 

- ฝึกอบรมในสาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา ระยะเวลา 10 เดือน 

- ฝึกอบรมในสาขาวิชา Medical Oncology ระยะเวลา 1 เดือน 

- ฝึกอบรมในสาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยาที่สถาบันอ่ืน ระยะเวลา 1 เดือน* 

*สามารถเลือกสถาบันได้ทั้งในและต่างประเทศ โดยมีหนังสือรับรองการฝึกอบรมจากสถาบันนั้นๆ 
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6.5 การบริหารการจัดการฝึกอบรม 

6.5.1 อาจารย์แพทย์ได้รับการสรรหาตามเกณฑ์ของคณะฯ (ภาคผนวก 9) 

6.5.2 ภาควิชาฯ มีอาจารย์ฝ่ายการศึกษา ที่รับผิดชอบด้านการฝึกอบรม (ภาคผนวก 10)   

6.5.3 จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม (ศักยภาพ) สามารถรับผู้เข้าฝึกอบรมได้ไม่เกิน 3 คนต่อปี  

         ทั้งนี้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทยก าหนด 

6.5.4 ระบบการบริหาร การจัดการฝึกอบรมโดยคณะกรรมการ  

 6.5.4.1 ก าหนดพันธกิจวิสัยทัศน์ หลักการและเหตุผล ของแผนการฝึกอบรม โดยก าหนด

เป้าหมายของผู้ที่จะจบการฝึกอบรม จากสาขาวิชาให้เป็นไปตามเกณฑ์การฝึกอบรม 

ของราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย (ภาคผนวก 1) และตอบสนองนโยบาย

สาธารณสุขสาธารณสุขของประเทศ 

6.5.4.2 ก าหนดผลลัพธ์ของแผนการฝึกอบรม ให้เป็นไปตามสมรรถนะหลัก Entrustable 

Professional Activity และ Milestones  

6.5.4.3 กระบวนการท างาน 

ก. สร้างเกณฑ์หลักสูตรการฝึกอบรม รายละเอียดให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ของผู้เข้ารับ  

การฝึกอบรมตามล าดับชั้นปีการศึกษา  

ข. ก าหนดคุณสมบัติ ศักยภาพของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

ค. รับสมัคร และคัดเลือก ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ตามคุณสมบัติ 

ง. ด าเนินกระบวนการฝึกอบรม ทั้งหมดให้เป็นไปตาม เป้าหมายที่ก าหนด โดยยึดตาม 

สมรรถนะหลัก Entrustable Professional Activity/Milestones และการประเมิน 

จนเสร็จสิ้นการฝึกอบรม 

หมายเหตุ : ระบบการบริหารจัดการ จะมีการทบทวนทุก 1 ปีโดยคณะอนุกรรมการเพ่ือพิจารณาปรับปรุง

แก้ไขให้เหมาะสมกับผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามแนวทางแผนการประเมินหลักสูตรการฝึกอบรม 

 

สภาวะการปฏิบัติงาน 

1. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีสิทธิและหน้าที่ตามที่คณะฯ, ภาควิชาฯระบุไว้ (ภาคผนวก 11, 12)        

2. การปฏิบัติงานของแพทย์ประจ าบ้านสาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา 

2.1 การตรวจผู้ป่วยนอก (OPD)  

 ก.  ตรวจผู้ป่วย OPD ตั้งแต่เวลา 8.00 – 12.00 น. ในวันจันทร์และอังคาร  

 ข.  ในเวลาตรวจผู้ป่วยนอก ถ้าไม่มผีู้ป่วยควรอยู่ในที่ที่สามารถตามตัวได้ หรือแจ้งกับ 

พยาบาลห้องตรวจไว้ว่าอยู่ที่ใด    

 ค. กรณีมีผู้ป่วยเด็กท่ีต้องการหัตถการทางวิสัญญีร่วมดว้ย แพทย์ประจ าบ้านต้อง

รับผิดชอบดูแลทุกตามแนวทางปฏิบัติของหน่วย 

2.2 การรับผู้ป่วยใหม่  
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ก. การรับผู้ป่วยใหม่ OPD หรือจาก Ward หลังจากได้น า case ไปปรึกษาอาจารย์

แพทย์แล้ว ให้แบ่งรับ case ตามล าดับชื่อแพทย์  โดยดูได้จากบันทึกการแจกผู้ป่วย

ใหม ่และให้วันนัดการจ าลองการฉายรังสีตามความเหมาะสม  

ข. ลงบันทึกข้อมูลผู้ป่วยที่ตนเองรับผิดชอบทั้งหมดในเวชระเบียนรังสีรักษาให้ครบถ้วน   

สมบูรณ์มากที่สุด พร้อมทั้งลงค าสั่งการจ าลองรังสีให้ถูกต้อง 

ค. หากม ี Case ด่วน (Urgency) หรือต้องการค าปรึกษา ให้ปรึกษาหัวหน้าแพทย์ 

                     ประจ าบ้านก่อน และน าไปปรึกษาอาจารย์ต่อไป   

2.3 การดูแลผู้ป่วยใน 

ก.  Round ผู้ป่วยในทุกวันราชการพร้อมกับอาจารย์แพทย์ ให้เสร็จก่อนเวลา 9.00 น. 

เขียนบันทึก Progress note ในเวชระเบียนผู้ป่วยใน และเวชระเบียนหน่วยฯ พร้อมทั้ง

เซ็นชื่อลงเลขรหัสประจ าตัวด้วยลายมือที่อ่านง่าย และควรรายงานการเปลี่ยนแปลงหรือ

ความคืบหน้าที่ส าคัญของผู้ป่วยให้อาจารย์แพทย์ ให้ทราบในระหว่างวันด้วย 

ข. หัวหน้าแพทย์ประจ าบ้านเป็นผู้จัดเวรการดูแลผู้ป่วยใน 

2.4 Conference, Topic และ Journal: แพทย์ใช้ทุนและแพทย์ประจ าบ้าน เข้าร่วม 

Conference, Topic และ Journal ตามตารางที่จัดไว้ให้ ของสาขาวิชารังสีรักษาและมะเร็ง

วิทยา ถ้าต้องการเข้า Conference ของรังสีวินิจฉัย เวลา 8.00 – 9.00 น. หรือเข้าร่วมการ

ประชุมนอกแผนก ให้ขออนุญาตอาจารย์ที่ปฏิบัติงานด้วยเป็นครั้งๆ ไป และแพทย์ต้อง

หมุนเวียนท าหัวข้อ Topic และ Journal ทางสาขาวิชารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา สัปดาห์ละ 1 

ครั้ง (รายละเอียดในคู่มือการปฏิบัติงานแพทย์ประจ าบ้านสาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา, 

ภาคผนวก 12, www.med.cmu.ac.th/dept/radiology/2015/en/wfme.htm) 

2.5 ข้อปฏิบัติการอยู่เวรเวรของแพทย์ประจ าบ้านสาขาวิชารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา ก าหนดให้มี

แพทย์ใช้ทุนและแพทย์ประจ าบ้าน อยู่เวรครั้งละ 2 คน (first และ second call) มีหน้าที่ดูแล

ผู้ป่วยในของหน่วยรังสีรักษา รวมถึงรับปรึกษาจากต่างภาควิชา ห้องตรวจฉุกเฉิน และห้อง

ตรวจนอกเวลา 

เวลาอยู่เวร  16.00-08.00 น. ของวันต่อไป (วันราชการ) 

08.00-08.00 น. ของวันต่อไป (วันหยุดราชการ) 

ก. เวรนอกเวลาราชการ  มีหน้าที่ดูแลผู้ป่วยในของหน่วย, รับปรึกษาปัญหาจาก  

     แผนกฉุกเฉินผู้ป่วยและผู้ป่วยใน แพทย์ประจ าบ้านจะต้องปฏิบัติงานและรับ   

     ปรึกษาทางโทรศัพท์เคลื่อนที่  

ข. เวรวันหยุดราชการ มีหน้าที ่ round และดูแลผู้ป่วยในของหน่วย รับปรึกษาดูแล

ผู้ป่วยจากทั้งตึกฉุกเฉินและผู้ป่วยใน 

ค. ไม่อนุญาตให้มีชื่ออยู่เวรนอกเวลาราชการซ้ าซ้อน 

ง. แพทย์ประจ าบ้านที่มีชื่ออยู่เวรต้องพกโทรศัพท์เคลื่อนที่ และสามารถติดต่อได้ใน 10 

นาท ีและสามารถมาดูแลผู้ป่วยในหอผู้ป่วยได้ใน 20 นาที 

http://www.med.cmu.ac.th/dept/radiology/2015/en/wfme.htm
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จ. ตารางเวรแพทย์ประจ าบ้านแผนกรังสีรักษา ให้หัวหน้าแพทย์ประจ าบ้านเป็น

ผู้รับผิดชอบจัดตารางเวรให้ธุรการรังสีรักษาด าเนินการส่งไปให้ ทางภาควิชารังสี

วิทยา และส่งไปปิดประกาศที่ห้องตรวจต่างๆ และหอผู้ป่วย 

ฉ. การแลกเวรสามารถท าได้โดยให้มาแก้ไขชื่อที่ธุรการรังสีรักษา และแก้ไข  

                     รายชื่อที่ปิดประกาศ แต่ถ้าไม่มีคนมารับเวร แพทย์ประจ าบ้านที่ชื่ออยู่เวรตาม 

                     ตารางที่ปิดประกาศจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ 

ช. กรณีพบปัญหาหรือกรณีท่ีมีความเสี่ยงสูง (กรณีที่อาจเกิดการฟ้องร้องได้) ให้ 

                     ปรึกษาหัวหน้าแพทย์ประจ าบ้านเป็นผู้ด าเนินการแก้ไขก่อน ถ้าเกินความสามารถ 

                     ให้แจ้งอาจารย์ที่เก่ียวข้องเพื่อปรึกษาด าเนินการต่อไป 

ญ. การแต่งกายและการปฏิบัติตัวระหว่างอยู่เวร ให้อ้างอิงตามประกาศคณะฯ 

3. มีการแต่งตั้งอาจารย์แพทย์ 1 ท่าน เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของแพทย์ใช้ทุนและแพทย์ประจ าบ้านแต่

ละคน เพ่ือท าหน้าที่ให้ค าปรึกษาทั่วไปทั้งเรื่องการเรียน การท างานและอ่ืนๆ, ตรวจ ความก้าวหน้า

ของ port folio และให้ข้อมูลเพื่อปรับปรุง รวมถึงเป็นที่ปรึกษาในการท างานวิจัยด้วย (ภาคผนวก 

21 ค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา) 

4. มีการแต่งตั้งหัวหน้าแพทย์ประจ าบ้าน เพ่ือท าหน้าที่ก ากับดูแลความเรียบร้อยในการท างาน โดยท า

หน้าที่จัดตารางเวร ตารางกิจกรรมวิชาการ (topic & Journal) และตารางดูงานต่างแผนกและต่าง

สถาบันของแพทย์ประจ าบ้านทุกคน 

 5. ระเบียบการฝึกปฏิบัติงานของแพทย์ใช้ทุนและประจ าบ้าน 

5.1 ระยะเวลาในการฝึกอบรมต้องไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 ของระยะเวลาในการฝึกอบรม 3 ป ี

5.2 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีสิทธิ์ลาทุกประเภทรวมกันต้องไม่เกิน 20 วันท าการต่อปี ตามระเบียบ

ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

5.3 หากในกรณีท่ีมีการลาคลอดบุตร การเกณฑ์ทหาร การถูกเรียกฝึกก าลังส ารอง การลาเนื่องจาก

เจ็บป่วยเรื้อรัง หรือการศึกษาดูงานนอกแผนการฝึกอบรมปกติ ให้ใช้เกณฑ์การลาตาม

ระเบียบของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หากระยะเวลาการฝึกอบรมน้อยกว่า

ร้อยละ 80 ของระยะเวลาในการฝึกอบรม 3 ป ี ทางคณะอนุกรรมการบริหารหลักสูตรจะจัด

ให้มีการฝึกอบรมทดแทนเพ่ิมเติม เพ่ือให้ครบตามระยะเวลาที่ก าหนดในคุณสมบัติของผู้มี

สิทธิ์สอบเพ่ือวุฒิบัตรความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขารังสีรักษาและ

มะเร็งวิทยา 

5.4 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินเดือนจากต้นสังกัด (ในกรณีท่ีมีต้นสังกัด) 

หรือได้รับเงินเดือนจากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ในกรณีที่ไม่มีต้นสังกัด) 

และเงินค่าตอบแทนต่าง ๆ และการสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพ่ือกิจกรรมวิชาการ รวมถึงสวัสดิการ

ตามระเบียบของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

5.5 หากผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ปฏิบัติงานโดยขาดความรับผิดชอบ ทางคณะกรรมการบริหาร

การศึกษาภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะมีการสอบสวนและ

พิจารณาตามระเบียบของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดังต่อไปนี้ 
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1. ว่ากล่าวตักเตือน 

2. ให้ปฏิบัติงานเพิ่มเติม 

3. ไม่ส่งสอบวุฒิบัตร 

4. ให้ลาออก  

 

6.6 การวัดและประเมินผล   

 6.6.1 การวัดและประเมินผลระหว่างการฝึกอบรม 

   ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้รับการประเมินทั้งทางด้าน Formative, Summative evaluation  

ระหว่างการฝึกอบรมและการประเมินเพ่ือเตรียมความพร้อมในการรับการประเมินเพ่ือการสอบรับวุฒิบัตร โดย

วิธีการประเมินแบ่งออกเป็น 3 ลักษณะ 

1. การประเมินความรู้ ใช้การสอบข้อเขียนและการสอบปากเปล่า 

2. การประเมินทักษะ ใช้การสังเกตการปฏิบัติงาน และการประเมินเป็นระยะในช่วงการฝึกอบรม  

3. การประเมินเจตคติ ใช้การสังเกตการปฏิบัติงาน ความเอาใจใส่ในงาน และการปฏิบัติต่อ

บุคลากรต่าง ๆ ในช่วงการฝึกอบรม 

 

เป้าประสงค์การประเมินระหว่างการฝึกอบรม 

            เมื่อจบปีการฝึกอบรมที่ 1 

             ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องมีความรู้และความสามารถทางทฤษฎีและปฏิบัติทางด้านรังสีรักษาและ

มะเร็งวิทยาตามเกณฑ์ก าหนดเบื้องต้นและสามารถน ามาประยุกต์ใช้กับผู้ป่วยภายใต้การควบคุมดูแลของอาจารย์ได้ 

และผ่านการประเมินตามเกณฑ์ท่ีก าหนดตาม Entrustable Professional Activity และ Milestone 

   เมื่อจบปีการฝึกอบรมที่ 2 

             ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องมีความรู้และความสามารถทางทฤษฎีและปฏิบัติทางด้านรังสีรักษาและ

มะเร็งวิทยาที่เพ่ิมข้ึนจากปีท่ี1 มีความสามารถในการตัดสินใจในการรักษาและดูแลผู้ป่วยมากขึ้นโดยยังอยู่ภายใต้

การควบคุมดูแลของอาจารย์ รวมถึงสามารถให้ค าแนะน าทางด้านรังสีรักษาและมะเร็งวิทยาแก่แพทย์รุ่นน้องและ

แพทย์สาขาอ่ืนๆในเบื้องต้นได้ มีความสามารถที่จะเริ่มท างานวิจัยได้  สามารถบริหารจัดการประสานงานกิจกรรม

ทางวิชาการระหว่างหน่วยงานและภาควิชาต่างๆได้  และผ่านการประเมินตามเกณฑ์ที่ก าหนดตาม Entrustable 

Professional Activity และ Milestone 

 เมื่อจบปีการฝึกอบรมที่ 3 

  ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องมีความรู้และความสามารถทางทฤษฎีและปฏิบัติทางด้านรังสีรักษาและมะเร็ง

วิทยาครบถ้วนตามเกณฑ์ก าหนด มีความสามารถในการตัดสินใจในการรักษาและดูแลรักษาผู้ป่วยและครอบครัว

ด้วยตนเองโดยค านึงถึงสภาพทางสังคมและเศรษฐานะที่เหมาะสม  สามารถให้ค าแนะน าและให้ความรู้ที่ถูกต้อง

เหมาะสมทางด้านรังสีรักษาและมะเร็งวิทยาแก่บุคคลทั่งไป แพทย์รุ่นน้อง และแพทย์สาขาอ่ืนๆ รวมถึงการ

ประสานงานในการดูแลรักษาผู้ป่วยกับแพทย์สาขาอ่ืนๆในภาวะโรคที่เก่ียวข้องได้ มีความสามารถที่จะท างานวิจัยได ้

และพัฒนาความรู้และความสามารถด้วยตนเองต่อไปได้ และผ่านการประเมินตามเกณฑ์ที่ก าหนดตาม Entrustable 

Professional Activity และ Milestone และการประเมินเพ่ือการสอบรับวุฒิบัตร 
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การประเมินระหว่างการฝึกอบรม  

(ประเมินตามสมรรถนะหลักทั้ง 6 ด้าน, Entrustable Professional Activity และ Milestone) 

Formative evaluation 

   ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้รับการประเมินรอบด้านจากอาจารย ์ ผู้ร่วมงานทั้งภายในและนอกหน่วยรังสี

รักษา และท าการประเมินตนเอง ในด้านประสิทธิภาพทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติตลอดช่วงเวลาการรับการ

ฝึกอบรมตามหลักสูตร รวมถึงคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามเกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทย

สภาตามแบบประเมิน และน าผลการประเมินเข้าหารือในการประชุมอาจารย์แพทย์  

  ตลอดการฝึกอบรม ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องจัดท า port folio ของตนเอง เพ่ือเก็บรวบรวมหลักฐาน

ความก้าวหน้าในการฝึกอบรม รวมถึงผลการประเมินต่างๆ และข้อมูลป้อนกลับ (feedback) จากผู้ประเมิน เพ่ือให้

เกิดความตระหนักในจุดดีและจุดด้อยของตนเอง ช่วยกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และสามารถปรับตัว

แก้ไขจุดบกพร่องของตนเองได้ทัน โดยผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้รับแจ้งให้เข้าพบอาจารย์แพทย์ที่ปรึกษาของตนเอง

เป็นระยะอย่างน้อยทุก 4 เดือน เพ่ือตรวจ port folio รับทราบผลการประเมิน ค าแนะน า และรับค าปรึกษาปัญหา

ทั่วไป กรณีเมื่อมีความบกพร่องเกิดขึ้นหรือไม่ได้ผลลัพธ์ตาม Milestone จะได้รับการตักเตือนพร้อมลงบันทึกเป็น

ลายลักษณ์อักษรทั้งอาจารย์แพทย์และผู้เข้ารับการฝึกอบรม เพื่อการปรับปรุงแก้ไขให้ได้ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

รายละเอียดการประเมิน formative evaluation จ าแนกได้ดังนี้ 

1. แบบประเมินผู้เข้ารับการฝึกอบรมจากอาจารย์แพทย์ เป็นการประเมินตามสมรรถนะหลักท้ัง 6 ด้าน 

จ าแนกได้เป็น 

           1.1 การประเมินคุณลักษณะพึงประสงค์ตามมาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทย์สภาทุก 4 

เดือน (ภาคผนวก 13) 

            1.2 การประเมินจากการน าเสนอ Topic และ Journal club 1 ครั้งต่อเดือน (ภาคผนวก 20) 

                 1.3 การประเมินความรู้ภาคปฏิบัติจากการท า simulation contouring และ planning โดยมีการ

ติดตามความก้าวหน้าทุก 4 เดือน ใช้หลักเกณฑ์ประเมินระดับความความรู้ความสามารถในแต่ละชั้นปีตาม EPA 

และเม่ือจบปีการศึกษา ผู้เข้ารับการอบรมต้องมีความรู้ผ่านเกณฑ์ทุกข้อของแต่ละชั้นปี (ภาคผนวก 20) 

       1.4 การประเมินการปฏิบัติงานที่ห้องตรวจผู้ป่วยนอก (mini-CEX) ทุก 4 เดือน (ภาคผนวก 20) 

       1.5 การสอบประเมินความรู้ระหว่างเรียนทุก 2 เดือน ใช้หลักเกณฑ์ประเมินระดับความรู้

ความสามารถในแต่ละชั้นปีตาม EPA 

   2. การประเมินคุณลักษณะ โดยผู้ร่วมงานอ่ืนที่ไม่ใช่อาจารย์แพทย์ทุก 4 เดือน จะสะท้อนสมรรถนะด้าน

ทักษะปฏิสัมพันธ์ ความเป็นมืออาชีพ และความเหมาะสมของผู้รับการฝึกอบรมในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน เพ่ือเป็น

แนวทางใน การปรับตัวเพ่ือให้ท างานร่วมกับวิชาชีพอ่ืนได้ดี (ภาคผนวก 13) 

3. แบบประเมินการท างานในช่วง elective นอกหน่วยงาน เป็นการประเมินตามสมรรถนะหลักทั้ง 6 

ด้าน รวมถึงปฏิสัมพันธ์ ความเป็นมืออาชีพ และความเหมาะสมของผู้รับการฝึกอบรมในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน 

(ภาคผนวก 13) 

4. แบบประเมินตนเอง (ภาคผนวก 20) ทุก 4 เดือน เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ท าการประเมินความรู ้

ความสามารถ และสมรรถนะในการท างานของตนเอง เพื่อกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาตนเองต่อไป 
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หัวข้อ ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. 

1. ความรู้  X  X  X  X  X  X 

2. การน าเสนอ topic และ 

Journal 
X X X X X X X X X X X X 

3. Simulation และ

Contouring  
   X    X    X 

4. การปฏิบัติงานที่ห้อง

ตรวจผู้ป่วยนอก (Mini-
CEX) 

  X    X    X  

5. การประเมินคุณลักษณะ

โดยอาจารย์ 
  X    X    X  

6. การประเมินคุณลักษณะ

โดยผู้ร่วมงาน 
  X    X    X  

7. การประเมินตนเอง   X    X    X  

8. พบอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือ 

feedback 
   X    X    X 

 

ผลการประเมิน ในข้อ 1.1, 1.2, 1.4, 2, 3 และ 4 จะอ้างอิงระดับการเรียนรู้ตาม Milestone และสรุปผล

เป็น 3 ระดับ ได้แก่ 

Satisfactory  

คือ ได้คะแนนเฉลี่ย 3-5  

: ผลการประเมิน เป็นไปตามระดับ ปีการศึกษาของผู้เข้ารับการฝึกอบรม  

Marginal 

คือ ได้คะแนนเฉลี่ย 2-3 

: ผลการประเมิน ยังต้องมีการปรับปรุง เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้น 

Unsatisfactory  

คือ ได้คะแนนเฉลี่ย 0-1 

: ผลการประเมินไม่เป็นไปตามระดับปี 

 กรณีผลการประเมินผู้เข้าฝึกอบรมภายในหน่วยงานไม่ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดหลังจากให้โอกาสปรับปรุงแก้ไข

แล้ว ติดต่อกัน 6 เดือน จะมีการประชุมร่วมกันของอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรมเพ่ือพิจารณาแนวทางด าเนินการที่

เหมาะสมต่อไปในการพิจารณาการเลื่อนชั้นปี 
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Summative evaluation 

               ประเมินช่วงปลายปีการศึกษา (เดือนมีนาคม) ปีละ 1 ครั้ง โดยใช้ข้อสอบจากอาจารย์ทุกท่านโดยอ้างอิง

ข้อสอบตาม Entrustable Professional Activity และ Milestone ผู้เข้ารับการฝึกอบรมปีที่ 1และ 2 ได้รับการ

ประเมินโดยการสอบข้อเขียนอัตนัย และสัมภาษณ์เคสรายยาว (ภาคผนวก 14)    

               ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้รับการแจ้งให้เข้าพบทีมอาจารย์แพทย์ เพ่ือรับทราบผลการประเมิน และ             

หากคะแนนไม่ถึงเกณฑ์ผ่านจะต้องท าการสอบข้อเขียนหรือสัมภาษณ์ใหม่อีกครั้ง 

            กรณีผลการประเมินผู้เข้าฝึกอบรมภายในหน่วยงานไม่ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดหลังจากให้โอกาสการสอบใหม่

อีกครั้งจะมีการประชุมร่วมกันของอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรมเพ่ือพิจารณาแนวทางด าเนินการที่เหมาะสมต่อไปในการ

พิจารณาการเลื่อนชั้นปี  

 

6.6.2 เกณฑ์การเลื่อนชั้นปี 

 มีหลักเกณฑ์การประเมินเพ่ือเลื่อนชั้นปีตามเกณฑ์ที่ก าหนดตาม Entrustable Professional Activity 

และ Milestone ดังนี้ 

 ชั้นปีที ่1 (ขึ้นสู่ชั้นปีที่ 2) 

1. สอบผ่านหลักสูตร Medical radiation physics และ Radiation biology 

2. สอบวัดความรู้อัตนัย (summative evaluation) เกณฑ์ผ่านร้อยละ 60 

3. ผลการประเมิน formative evaluation ในข้อ 1.1, 1.2, 1.4, 3 และ 4 อยู่ในระดับ marginal ขึ้นไป 

4. ผ่านการประเมินความรู้ภาคปฏิบัติจากการท า simulation, contouring และ planning  

 ชั้นปีที ่2 (ขึ้นสู่ชั้นปีที่ 3) 

1. สอบวัดความรู้อัตนัย (summative evaluation) เกณฑ์ผ่านร้อยละ 60 

2. สอบสัมภาษณ์เคสรายยาว (summative evaluation) เกณฑ์ผ่านร้อยละ 60 

3. ผลการประเมิน formative evaluation ในข้อ 1.1, 1.2, 1.4, 3 และ 4 อยู่ในระดับ marginal ขึ้นไป 

4. ผ่านการประเมินความรู้ภาคปฏิบัติจากการท า contouring และ planning 

 

หากสถาบันแจ้งการประเมินเพ่ือเลื่อนชั้นปีไม่ผ่าน แพทย์ประจ าบ้านผู้นั้นจะต้องปฏิบัติงานในฐานะแพทย์

ประจ าบ้านชั้นปีเดิม และหากแพทย์ประจ าบ้านไม่สามารถผ่านตามที่หลักสูตรก าหนดภายในระยะเวลา 6 ปี จะถือ

เป็นการสิ้นสุดการฝึกอบรม  

หากผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีข้อสงสัย หรือขัดข้องใจในผลการสอบหรือกระบวนการเรียนการสอนใดๆ ผู้เข้า

ฝึกอบรมสามารถท าการยื่นอุทธรณ์กับทางภาควิชาได้ตามแนวปฏิบัติของการยื่นอุทธรณ์ (ภาคผนวก 10) 

 

แนวทางปฏิบัติกรณีเกิดปัญหากับผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

1. ปัญหาที่พบจากแบบประเมินการเรียนรู้ฯ  น าเข้าที่ประชุมอาจารย์เพ่ือร่วมกันพิจารณา 

2. ปัญหาที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมร้องเรียนกับอาจารย์โดยตรง อาจพิจารณาน าเข้าที่ประชุมหากเป็นเรื่อง

เร่งด่วน 
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3. ที่ประชุมอาจารย์จะพิจารณาแก้ไขปัญหาร่วมกันตามข้อร้องเรียนและแจ้งผู้เข้ารับการฝึกอบรมรับทราบ

แนวทางแก้ไขปัญหาต่อไป 

4. กรณปีัญหาที่ต้องแก้ไขโดยภาคฯ จะด าเนินการตามแนวทางภาคฯ ต่อไป 

การด าเนินการเพื่อยุติการฝึกอบรม 

การลาออก แพทย์ประจ าบ้านต้องท าเรื่องชี้แจงเหตุผลก่อนพักการปฏิบัติงานล่วงหน้าอย่างน้อย 2 สัปดาห์ 

เมื่อทางภาควิชาอนุมัติให้พักการปฏิบัติงานแล้วจึงแจ้งต่อคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ เพ่ือเห็นชอบและ

แจ้งต่อแพทยสภาพร้อมความเห็นประกอบว่าสมควรให้พักสิทธิ์การสมัครเป็นแพทย์ประจ าบ้านเป็นเวลา 1 ปีในปี

การศึกษาถัดไปหรือไม่ โดยพิจารณาจากเหตุผลประกอบการลาออกและค าชี้แจงจากสถาบันฝึกอบรม การลาออก

จะถือว่าสมบูรณ์เมื่อได้รับอนุมัติจากแพทยสภา 

การให้ออก แพทย์ประจ าบ้านที่ปฏิบัติงานโดยขาดความรับผิดชอบหรือประพฤติตนเสื่อมเสียร้ายแรงจน

ก่อให้เกิดผลเสียต่อผู้ป่วยหรือต่อชื่อเสียงของสถาบัน หรือปฏิบัติงานโดยขาดความรับผิดชอบหรือประพฤติตนเสื่อม

เสีย ไม่มีการปรับปรุงพฤติกรรมหลังการตักเตือน และกระท าซ้ าภายหลังการภาคทัณฑ์ เมื่อทางภาควิชาเห็นสมควร

ให้ออก จะท าการแจ้งแพทย์ประจ าบ้านรับทราบพร้อมให้พักการปฏิบัติงาน แล้วท าเรื่องแจ้งต่อคณะอนุกรรมการ

ฝึกอบรมและสอบฯ ซึ่งจะต้องตั้งคณะกรรมการสอบสวนจ านวน 5 คน ประกอบด้วยหัวหน้าสถาบันฝึกอบรมอ่ืน

จ านวน 3 คน และกรรมการภายในสถาบันจ านวน 2 คน เพ่ือด าเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน 2 สัปดาห์ภายหลังจาก

ได้รับเรื่อง ผลการสอบสวนจะถูกน าเสนอต่อที่ประชุมคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ เพ่ือลงความเห็น ถ้า

สมควรให้ออกจึงแจ้งต่อแพทยสภา จนเมื่อได้รับการอนุมัติจึงถือว่าการให้ออกสมบูรณ์ ถ้าเห็นว่ายังไม่สมควรให้ออก

จึงส่งเรื่องคืนให้สถาบันฝึกพร้อมค าแนะน า 

 

หมายเหตุ: ผลการประเมินของผู้เข้ารับการฝึกอบรมเพ่ือการเลื่อนชั้นปีจะถูกแจ้งไปยังคณะกรรมการสอบบอร์ด

สมาคมรังสีรักษาและมะเร็งวิทยาก่อนการเลื่อนชั้นปี หรือก่อนการสมัครสอบปี 3 เพ่ือการสอบรับวุฒิบัตรรังสีรักษา 

(อ้างอิงเกณฑ์หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านเพ่ือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพ

เวชกรรมสาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา ราชวิทยาลัยรังสีแพทย์ แห่งประเทศไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561,

ภาคผนวก 6, แบบประเมินปลายปีเพื่อการเลื่อนชั้น, ภาคผนวก 1, www.thastro.org)   

 

6.6.3 การวัดและประเมินผลเพื่อวุฒิบัตรฯ 

วิธีการประเมิน เกณฑ์การตัดสินสอดคล้องกับข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยหลักเกณฑ์การออกหนังสืออนุมัติ

และวุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (อ้างอิงเกณฑ์หลักสูตรการฝึกอบรม

แพทย์ประจ าบ้านเพ่ือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขารังสีรักษาและมะเร็ง

วิทยา ราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561, ข้อ 6.6.3, การประเมินเพ่ือวุฒิบัตร, 

ภาคผนวก 1, www.thastro.org)   
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7. การรับและคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

7.1 คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

  7.1.1 คุณสมบัติพื้นฐาน 

           ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมแล้ว และเข้า

หลักเกณฑ์ของราชวิทยาลัย (อ้างอิงเกณฑ์หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านเพ่ือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความ

ช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา ราชวิทยาลัยรังสีแพทย์ แห่งประเทศไทย 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561, ข้อ 7.1, คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม, ภาคผนวก 1 ,www.thastro.org) 

  7.1.2 เกณฑ์ในการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

ใช้วิธีการสอบสัมภาษณ์ และ อิงหลักเกณฑ์พิจารณาแพทย์ใช้ทุนและแพทย์ประจ าบ้าน  หนว่ย

รังสีรักษา ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ภาคผนวก 15) 

7.2 จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม (ศักยภาพ)  

       สามารถรับผู้เข้าฝึกอบรมได้ไม่เกิน 3 คนต่อปี ทั้งนี้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่ง

ประเทศไทยก าหนด  

 

8. อาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม 

8.1 อาจารย์แพทย์ทุกท่านรับทราบพันธกิจของแผนการฝึกอบรม/หลักสูตร และได้รับการสรรหาตามเกณฑ์

ของคณะฯ  (ภาคผนวก 9)  

8.2 อาจารย์แพทย์ทุกท่านมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ของราชวิทยาลัยฯ (อ้างอิงเกณฑ์หลักสูตรการฝึกอบรม

แพทย์ประจ าบ้านเพ่ือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขารังสี

รักษาและมะเร็งวิทยา ราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561, ข้อ 8, 

อาจารย์, ภาคผนวก 1, www.thastro.org) 

8.3 สาขาวิชาฯ มีรายนามคณะกรรมการการศึกษาซึ่งทางภาควิชาเป็นผู้แต่งตั้ง ท าหน้าที่รับผิดชอบเกณฑ์

การจัดท าแผนการฝึกอบรม/หลักสูตร ตามแผนการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านเพ่ือวุฒิบัตรแสดง

ความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา คณะ

แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 (ภาคผนวก 10)   

8.4 ภาระงานของอาจารย์ระบุสัดส่วนตาม TOR มีการประเมินอาจารย์เป็นระยะ รวมถึงจัดท ารายงานผล

การปฏิบัติงาน (JA) เสนอต่อผู้บังคับบัญชา 2 ครั้งต่อปี (ภาคผนวก 16)  

8.5 อาจารย์มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เช่น การเข้าร่วมประชุมหรือน าเสนอผลงานวิชาการท้ัง

ภายในและนอกประเทศ, การตีพิมพ์ผลงานวิชาการ, การท าต าแหน่งวิชาการ, การเข้าร่วมประชุมหรือ

อบรมด้านแพทยศาสตร์ศึกษา จ านวนอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรมเป็นไปตามตามเกณฑ์ท่ีแพทยสภา

ก าหนด 
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รายนามอาจารย์แพทย์สาขาวิชารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา 

ล าดับ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง คุณวุฒกิารศึกษา 

1 ศ.พญ. อ่ิมใจ ชิตาพนารักษ์ ศาสตราจารย์ 
- วว. รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา, 2542 

- พ.บ., มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2535 

2 รศ.นพ. เอกสิทธิ ธราวิจิตรกุล รองศาสตราจารย์ 
- วว. รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา, 2547 

- พ.บ., มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2543 

3 ผศ.พญ. สมวิไล จักรพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
- วว. รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา, 2551 

- พ.บ., มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2546 

4 ผศ.พญ. พิชญาภรณ์ กลั่นกลิ่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
- วว. รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา, 2554 

- พ.บ., มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2550 

5 อ.พญ. วิมรัก อ่อนจันทร์ อาจารย์ 
- วว. รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา, 2555 

- พ.บ., มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551 

6 ผศ.พญ. บงกช เจียมหาทรัพย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
- วว. รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา, 2557 

- พ.บ., มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2553 

7 อ.นพ. ภูริวัฒน์ เมืองวงศ์ อาจารย์ 
- วว. รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา, 2556 

- พ.บ., มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552 

7 ผศ.ดร. ณรงค์ชัย อัศวพรหมพร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

- Ph.D. (Radiobiology) University of 

Sherbrooke, Canada, 2554 

- วท.ม. (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ), 

มหาวิทยาลัยบูรพา, 2549 

- วท.บ. (รังสีเทคนิค), 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2545 

 

9. ทรัพยากรทางการศึกษา  

   ทรัพยากรฯ ภายในหน่วยและภาควิชาฯ 

สาขาวิชารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีศักยภาพและทรัพยากร

ตาม เกณฑ์มาตรฐานสถาบันฝึกอบรมของราชวิทยาลัยฯ ดังต่อไปนี้ (อ้างอิงเกณฑ์หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์

ประจ าบ้านเพ่ือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา 

ราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561,ข้อ 7.2, งานบริการและศักยภาพการรับ

แพทย์ประจ าบ้าน, ข้อ 8, อาจารย์, ภาคผนวก 1, www.thastro.org) 

  1. สถิติผู้ป่วย  

1.1 จ านวนผู้ป่วยที่มารับการบริการและ/หรือ ได้รับค าปรึกษาทางด้านรังสีรักษาและมะเร็งวิทยา  

      มากกว่า 3,000 รายต่อปี 
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1.2 จ านวนผู้ป่วยที่ได้รับบริการรักษาด้วย เครื่อง Megavoltage teletherapy (2D, 3D-CRT) 

มากกว่า 1,500 รายต่อปี 

         1.3 จ านวนผู้ป่วยที่ได้รับบริการรักษาด้วย Brachytherapy มากกว่า 700 รายต่อปี 

  1.4 จ านวนผู้ป่วยที่ได้รับบริการรักษาด้วย เทคนิค Tomotherapy, IMRT, VMAT, IGRT มากกว่า  

     600 รายต่อปี 

           1.5 จ านวนผู้ป่วยที่ได้รับบริการรักษาด้วย เทคนิคพิเศษ (SRS, SRT, SBRT) มากกว่า 30 รายต่อปี 

           1.6 จ านวนผู้ป่วยที่หลากหลายเหมาะสมกับการเรียนรู้ 

 

2. เครื่องมือและอุปกรณ์ทางรังสีรักษา, ระบบคอมพิวเตอร์วางแผนการทางรังสีรักษา 

 

เครื่องมือ จ านวน 

2.1 เครื่องฉายรังสี Megavoltage 4 เครื่อง 

2.2 เครื่องใส่แร่อิริเดียม 1 เครื่อง 

2.3 ระบบคอมพิวเตอร์วางแผนการทางรังสีรักษา 4 ระบบ 

2.4 เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับใช้วางแผนการทางรังสีรักษา (workstations) 10 ต าแหน่ง 

2.5 เครื่องจ าลองการฉายรังสีแบบปกติ (Conventional Simulator) 1 เครื่อง 

2.6 เครื่องจ าลองการฉายรังสีแบบคอมพิวเตอร์สแกน (CT Simulator) 1 เครื่อง 

  

3. ห้องรองรับการบริการผู้ป่วย ได้แก่ 

 

                  ห้องรองรับการบริการผู้ป่วย จ านวน 

3.1 ห้องท าหัตถการ brachytherapy 1 ห้อง 

3.2 ห้องตรวจผู้ป่วยนอก 13 ห้อง 

3.3 ห้องตรวจภายในสตรีผู้ป่วยหญิง 1 ห้อง 

3.4 ห้องให้การรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกระยะสั้น 1 ห้อง 

 

4. ห้องประชุมและความจุโดยประมาณ 

 

ห้องประชุม ความจุ (คน) สถานที่ 

4.1 ห้องประชุม รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา  30 ตึกสุจิณโณ ชั้นใต้ดิน 

4.2 ห้องประชุม สนาน สิมารักษ์ 60 ตึกบุญสม-มาร์ติน ชั้น 1 

4.3 ห้องประชุม ส านักงานรังสีรักษา 15 ตึกสุจิณโณ ชั้น 3 

4.4 ห้องประชุมนักศึกษาปริญญาโท 15 ตึกสุจิณโณ ชั้น 2 
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5. ห้องพักแพทย์ประจ าบ้าน จ านวน 1 ห้อง 

6. บุคลากรสาขาวิชารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา ประกอบด้วย 

 

      7. มีระบบ Internet ผ่านเครือข่ายของมหาวิทยาลัย สามารถใช้คันคว้าข้อมูลวิชาการได้ตลอดเวลา 

 

หน่วยงานกลางพื้นฐาน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

(อ้างอิงเกณฑ์หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านเพ่ือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพ

เวชกรรมสาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา ราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561, 

เกณฑ์สถาบันฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน, ภาคผนวก 1, www.thastro.org) 

1. สถิติผู้ป่วยต่อปีโดยประมาณ   

พ.ศ. 
ห้องฉุกเฉิน 

(ER+Trauma) 

ผู้ป่วยนอก 
(คร้ังการตรวจ/ปี) ผู้ป่วยใน  

(คร้ังการตรวจ/
ปี) 

จ านวนเตียง
สามัญ 

จ านวนเตียง 
พิเศษ 

จ านวนเตียง
ในหอผู้ป่วย

วิกฤต 
เสริม 

เก่า ใหม ่

2558 34,363 1,197,621 71,539 44,292 880 239 147  

2559 34,725 1,311,002 61,948 44,560 841 236 143  

2560 35,081 1,377,578 59,435 43,226 790 217 155  

 

 

ต าแหน่ง เต็มเวลา ไม่เต็มเวลา 

6.1 อาจารย์แพทย์ 7 1 

6.2 อาจารย์ฟิสิกส ์ 1 1 

6.3 อาจารย์ Radiobiology 1 - 

6.4 นักฟิสิกส์การแพทย์ 3 2 

6.5 นักรังสีการแพทย ์  14 - 

6.6 พยาบาล 8 - 

ต าแหน่ง เต็มเวลา ไม่เต็มเวลา 

6.7 ผู้ช่วยพยาบาล 2 - 

6.8 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 5 - 

6.9 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 1 - 

6.10 นักวิทยาศาสตร์ 2 - 

6.11 พนักงานทั่วไป 6 - 

รวม 50 4 
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2. มีจ านวนเตียงผู้ป่วยรวมทั้งสิ้น 1,400 เตียง 

จ านวนเตียงผู้ใหญ่  1,215 เตียง 

จ านวนเตียงเด็ก    120 เตียง 

จ านวนเตียงทารก      33 เตียง 

จ านวนเตียง Radiant       25 เตียง 

จ านวนตู้อบ                 7   เตียง 

จ านวนเตียงเสริม    100 เตียง 

3. มีหน่วยงานทางคลินิกที่ส าคัญในการติดต่อประสานงานและเพ่ิมพูนการเรียนรู้ทางวิชาการ เช่น ภาควิชา

อายุรศาสตร์ ภาควิชาศัลยศาสตร์ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชศาสตร์ และ

ภาควิชาพยาธิวิทยา เป็นต้น  

4. ห้องเรียน ห้องประชุม และห้องบรรยาย 

ห้องประชุม / บรรยาย ลักษณะการใช้งาน 
จ านวนความจุ 

 (ที่นั่ง) 

จ านวน 

(ห้อง) 

อาคารเรียนรวม (RB)    

ห้องประชุมใหญ่ ช้ัน 2  การบรรยายพิเศษ การประชุมกลุม่ใหญ ่ 400 1 

ห้องเรียน RB0305 การเรยีนการสอน งานประชุมวาระต่างๆ 170 1 

ห้องเรียน RB0308 การเรยีนการสอน งานประชุมวาระต่างๆ 170 1 

ห้องเรียน RB0408 การเรยีนการสอน งานประชุมวาระต่างๆ 170 1 

ห้องเรียน RB0410 การเรยีนการสอน งานประชุมวาระต่างๆ 170 1 

ห้องประชุมในห้องสมุด ช้ัน 5 การเรยีนการสอน งานประชุมวาระต่างๆ 30 1 

ห้องประชุมในห้องสมุด ช้ัน 8 การเรยีนการสอน งานประชุมวาระต่างๆ 50 1 

 การเรยีนการสอน งานประชุมวาระต่างๆ 10 1 

ห้องเรียนย่อย ช้ัน 4 การเรยีนการสอน  5 18 

ห้องบรรยายเล็ก ช้ัน 4 การเรยีนการสอน งานประชุมวาระต่างๆ 20 1 

อาคารเรียนรวมราชนครินทร์ (RN)    

ห้องเรียน RN201, RN401 การเรยีนการสอน งานประชุมวาระต่างๆ 350 2 

ห้องเรียน RN202, RN203, RN402, RN403 การเรยีนการสอน 45 4 

ห้องประชุม 701 งานประชุมวาระต่างๆ 27 1 

ห้องประชุม 702 งานประชุมวาระต่างๆ 17 1 

ห้องประชุม 801 งานประชุมวาระต่างๆ 50 1 

ห้องประชุม 802  งานประชุมวาระต่างๆ 23 2 

ห้องประชุม 803 งานประชุมวาระต่างๆ 18 1 

ห้องประชุม 901 การเรยีนการสอน งานประชุมวาระต่างๆ 17 1 

ห้องประชุม 902  การเรยีนการสอน งานประชุมวาระต่างๆ 14 1 

ห้องฝึกทักษะทางภาษา ช้ัน 3 การเรยีนการสอน  25 2 

ห้องประชุม ช้ัน 5 การเรยีนการสอน งานประชุมวาระต่างๆ 25 2 

ห้องสอบใหญ ่ช้ัน 5 การเรยีนการสอน 250 1 
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ห้องประชุม / บรรยาย ลักษณะการใช้งาน 
จ านวนความจุ 

 (ที่นั่ง) 

จ านวน 

(ห้อง) 

ห้องเรียนย่อย ช้ัน 6 การเรยีนการสอน 10 32 

ห้องฝึกทักษะทางคลินิก ช้ัน 9 การเรยีนการสอน 5 20 

ห้อง simulation ช้ัน 9 การเรยีนการสอน 15 2 

อาคารเรียนและปฏิบัติการ 50 ปี    

ห้องประชุมใหญ ่ช้ัน 2 การเรยีนการสอน งานประชุมวาระต่างๆ 400 1 

ห้องปฏิบัติการ ช้ัน 3 การเรยีนการสอน  200 1 

อาคารเอ็มดี    

ห้องปฏิบัติการ MD201 ช้ัน 2 การเรยีนการสอน  230 1 

ห้องปฏิบัติการ MD301 ช้ัน 3 การเรยีนการสอน  230 1 

ห้องบรรยาย MD5 การเรยีนการสอน งานประชุมวาระต่างๆ 280 1 

ห้องประชุมบุญสม มาร์ติน งานประชุมวาระต่างๆ 50 1 

ห้องประชุม ห้องบรรยายและ

ห้องเรียนระดับภาควิชา 

การเรยีนการสอน งานประชุมวาระต่างๆ 150 - 250 4 

การเรยีนการสอน งานประชุมวาระต่างๆ 100 - 120 4 

การเรยีนการสอน งานประชุมวาระต่างๆ 50 - 80 9 

การเรยีนการสอน งานประชุมวาระต่างๆ 20 - 45 34 

การเรยีนการสอน งานประชุมวาระต่างๆ 9 - 15 14 

ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ การเรยีนการสอน งานประชุมวาระต่างๆ 40 1 

 

 5. ห้องสมุดทางการแพทย์  

- เวลาเปิดท าการห้องสมุด     วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30 – 20.00 น.     

                  วันเสาร์ – วันอาทิตย์ เวลา 09.00 – 17.00 น   

- พ้ืนที่ของห้องสมุด 5,500 ตารางเมตร 

- จ านวนต ารา: ภาษาต่างประเทศ 50,000 รายการ ภาษาไทย 15,000 รายการ 

- จ านวนวารสารดัชนีที่รับเปน็ประจ า  

   ภาษาต่างประเทศ  307 รายการ  ภาษาไทย  28   รายการ 

   E-library มี ต ารา          3,546 รายการ   วารสาร        2,906   รายการ    

- ดัชนีค้นรายการตีพิมพ์ในวารสาร WorldCat, EDS, CMU Scholarly    

6. มีหน่วยวิจัยทางการแพทย์ ทีจ่ัดนักชีวสถิติเพ่ือช่วยเหลือการท างานวิจัย และให้การสนับสนุนทั้งทาง

ห้องปฏิบัติการวิจัยและผู้ช่วยวิจัยที่สามารถเข้าถึงได้โดยสะดวก 

7. มีหน่วยเวชระเบียนและสถิติ รวมถึงหน่วยทะเบียนมะเร็ง ให้ค าปรึกษา, แนะน าในการค้นหา, รวบรวม

ข้อมลูผู้ป่วยที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางการศึกษาหรือการท างานวิจัย 
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10. การประเมินแผนการฝึกอบรม/หลักสูตร  

เพ่ือให้การดาเนินการฝึกอบรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเพ่ือให้การแก้ปัญหาเป็นไปอย่างทันท่วงที 

ทางหน่วยรังสีรักษาและมะเร็งวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงได้มีกลไกก ากับการฝึกอบรม โดย

อาศัยข้อมูลป้อนกลับจากผู้เข้ารับการฝึกอบรมแต่ละชั้นปีในปัจจุบัน คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ในหน่วย รวมถึง

หน่วยอื่นในภาควิชารังสีวิทยา ผู้ป่วยและแพทย์ในแผนกอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง นอกจากนี้แล้วยังได้อาศัยข้อมูลการ

ประเมินแผนการฝึกอบรมจากข้อมูลป้อนกลับของบัณฑิต ผู้ใช้บัณฑิต โดยคณะอนุกรรมการบริหารหลักสูตรการ

ฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน ได้มีกลไกการประเมินแผนการฝึกอบรมตามระเบียบและข้อปฏิบัติของภาควิชารังสี

วิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ภาคผนวก 22) 

การประเมินแผนการฝึกอบรม จะมีการด าเนินการโดยครอบคลุมหัวข้อต่างๆ ดังนี้ 

1) พันธกิจของแผนการฝึกอบรม 

2) ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของการฝึกอบรม 

3) แผนการฝึกอบรม 

4) ขั้นตอนการดาเนินงานของแผนการฝึกอบรม 

5) พัฒนาการ (milestone) ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

6) การวัดและการประเมินผล 

7) ทรัพยากรในการเรียนรู้ 

8) คุณสมบัติของผู้ให้การฝึกอบรม 

9) ความสัมพันธ์ระหว่างการรับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรมกับความต้องการของระบบสาธารณสุข 

 

11. การทบทวนและการพัฒนา  

11.1 ภายในสาขาวิชารังสีรักษาและมะเร็งวิทยามีการประชุมเกี่ยวกับเกณฑ์หลักสูตรการฝึกอบรม เพ่ือ

ทบทวนและปรับปรุงเพ่ือการพัฒนาที่เหมาะสมตามวงรอบการประชุม (ภาคผนวก 19) และมีการทบทวน

และพัฒนาคุณภาพของหลักสูตรฝึกอบรมเป็นระยะๆ ทุก 5 ป ตามแผนการประเมินหลักสูตรการ

ฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านเพ่ือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

สาขาวิชารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 

2561  

11.2 ราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทยจะติดตามก ากับดูแลสถาบันฝึกอบรมหลัก สถาบันฝึกอบรม

สมทบ สถาบันร่วมฝึกอบรม ที่ได้รับอนุมัติให้เปิดการฝึกอบรมเป็นระยะๆ โดยการมอบหมายให้

คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ เป็นผู้ด าเนินการตามแนวทางท่ีแพทยสภาก าหนด และเสนอ

รายงานผ่านราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทยเพ่ือเสนอให้แพทยสภารับทราบเป็นระยะๆ 

หากคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯพบว่าสถาบันฝึกอบรมหลัก หรือสถาบันร่วมฝึกอบรมใด  

ไม่มีผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรใดติดต่อกันเกิน 5 ปีให้ “พัก” การประกาศรับสมัครแพทย์

ประจ าบ้านส าหรับหลักสูตรนั้นของสถาบันฝึกอบรมหลักหรือสถาบันร่วมฝึกอบรมนั้นไว้ก่อน จนกวา่

คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯจะได้ประเมินสถาบันฝึกอบรมนั้นว่ายังมีความพร้อมในการฝึกอบรม

ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
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หากคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯพบว่า สถาบันฝึกอบรมหลักหรือสถาบันร่วมฝึกอบรมใด 

ไม่มีผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรใดติดต่อกันเกิน 10 ปี ให้ “ยกเลิก” การเป็นสถาบันฝึกอบรม

ของสถาบันฝึกอบรมหลักหรือของสถาบันร่วมฝึกอบรมกลุ่มนั้น และให้ท าเรื่องแจ้งราชวิทยาลัยรังสีแพทย์

แห่งประเทศไทยเสนอแพทยสภาเพ่ืออนุมัติ 

 

12. ธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการ  

เพ่ือให้การบริหารหลักสูตรเป็นไปด้วยความโปร่งใสและมีการด าเนินการเป็นไปอย่างเรียบร้อย ตามหลัก     

ธรรมาภิบาล ทางหลักสูตรมีหลักการในการด าเนินการ ดังต่อไปนี้ 

12.1 คณะอนุกรรมการบริหารหลักสูตร และคณะกรรมการบริหารการศึกษาของภาควิชา ได้มีการด าเนินการ

บริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามระเบียบและประกาศ ที่ก าหนดไว้ในด้านต่างๆ ได้แก ่ การรับสมัครผู้

เข้ารบัการฝึกอบรม การด าเนินการให้เป็นไปตามแผนของการฝึกอบรม การวัดและประเมินผล รวมถึง

ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของการฝึกอบรม 

12.2 ได้เปิดให้มีกระบวนการในการจัดการข้อร้องเรียนทางการศึกษา การอุทธรณ์การคัดเลือกผู้เข้ารับการ

ฝึกอบรม และการอุทธรณ์ผลการฝึกอบรม ตามระเบียบของภาควิชารังสีวิทยา และคณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

12.3 คณะอนุกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ได้ออกหนังสือรับรองคุณสมบัติและการส าเร็จการฝึกอบรมแพทย์

ประจ าบ้านสาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา และน าเสนอผ่านหัวหน้าภาควิชาฯ ไปยังผู้อ านวยการ

โรงพยาบาล รวมถึงหน่วยบริหารงานบุคคลของคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการส่งสอบ

เพ่ือวุฒิบัตรฯ สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยาต่อไป 

12.4 คณะอนุกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ได้ออกหนังสือรับรองคุณสมบัติ รายละเอียดของการฝึกอบรมรวมถึง

ผลของการประเมิน ในการโอนผลการฝึกอบรม ในการกรณีท่ีแพทย์ผู้เข้ารับการฝึกอบรมต้องการโอนย้าย

สาขา (ถ้าผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีคุณสมบัติเข้าได้กับเกณฑ์การย้ายสาขาของการฝึกอบรมนั้นๆ) 

12.5 คณะอนุกรรมการบริหารหลักสูตรฯ และหน่วยรังสีรักษาและมะเร็งวิทยา มีอ านาจในการบริหารจัดการ

งบประมาณของแผนการฝึกอบรมตามหลักสูตร โดยผ่านทางภาควิชารังสีวิทยา ให้สอดคล้องกับความ

จ าเป็นต่างๆในการฝึกอบรม 

12.6 หน่วยรังสีรักษาและมะเร็งวิทยามีอ านาจในการเสนอขอรับบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญและมีคุณสมบัติ

เหมาะสมเพ่ิมเติม รวมถึงมีอ านาจในการประเมินบุคลากรที่ปฏิบัติงานในหน่วย เพ่ือช่วยในการสนับสนุน

การฝึกอบรม และการบริหารทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

12.7 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีจ านวนสาขาความเชี่ยวชาญทางการแพทย์ และหน่วยงาน

สนับสนุนด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องครบถ้วน รวมถึงหน่วยวิจัยทางคลินิก (Clinical trial unit) งานบริหาร 

งานวิจัยงานบริการการศึกษา งานประกันคุณภาพการศึกษา และผู้เชี่ยวชาญทางด้านสถิติและด้าน

แพทยศาสตร์ศึกษา 
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13. การประกันคุณภาพการฝึกอบรม  

ราชวิทยาลัย วิทยาลัย หรือสมาคมวิชาชีพที่แพทยสภามอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบดูแลการฝึกอบรม

จะต้องระบุให้สถาบันฯ จัดให้มีการประกันคุณภาพการฝึกอบรมตามระบบ กลไก และเกณฑ์ที่แพทยสภาก าหนด 

  ราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย ก าหนดให้สถาบันฝึกอบรมที่จะได้รับอนุมัติให้จัดการฝึกอบรม

จะต้องผ่านการประเมินความพร้อมในการเป็นสถาบันฝึกอบรมและสถาบันฝึกอบรมจะต้องจัดให้มีการประกัน

คุณภาพการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง ดังนี้ 

1.  การประกันคุณภาพการฝึกอบรมภายใน  

 สถาบันฝึกอบรมจะต้องจัดให้มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการฝึกอบรมภายในตามเวลาที่ก าหนด

ของคณะฯ ทุกๆ 2 ป ี   

2.  การประกันคุณภาพการฝกึอบรมภายนอก   

 สถาบันฝึกอบรมจะต้องได้รับการประเมินคุณภาพจากคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบสาขารังสีรักษา

และมะเร็งวิทยา ตามเวลาที่ก าหนดอย่างน้อยทุก 5 ป ี ปรับปรุงเม่ือวนัท่ี 18 ธ.ค. 60 
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ภาคผนวก: ที่มาของพันธกิจ 

 

1. ด าเนินพันธกิจใหส้อดคล้องกับพันธกิจของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดังต่อไปนี้ 

     พันธกิจของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : ด้านการศึกษา 

 ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและคุณธรรม มีความเป็นสากล     

      พันธกิจของแผนการฝึกอบรม/หลักสูตรสาขาวิชาฯ : ด้านการศึกษา 

ผลิตแพทย์รังสีรักษาที่มีคุณภาพและคุณธรรม มีความเป็นสากล มีขีดความสามารถตามมาตรฐานผู้มีความรู้

ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา เพ่ือตอบสนองความต้องการด้านสุขภาพ

ทางรังสีรักษาและมะเร็งวิทยาของประชาชนในภาคเหนือและประเทศไทย โดยจัดให้มีประสบการณ์การเรียนรู้อย่าง

ครบถ้วนจากทั้งในและนอกสถาบันฝึกอบรม  

หน่วยรังสีรักษา ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เล็งเห็นว่าความต้องการ

ของระบบบริการสุขภาพที่ส าคัญคือ จ านวนแพทย์รังสีรักษาที่เพียงพอและการกระจายของแพทย์อย่างทั่วถึงใน

ภูมิภาคต่างๆ ของประเทศ เพ่ือสนองนโยบายสาธารณสุขเรื่องแผนการป้องกันและควบคุมโรคมะเร็งแห่งชาติ  พ.ศ. 

2556-2560 และแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ของกระทรวงสาธารณสุข การฝึกอบรมจึงจัดให้เป็นไปตามเกณฑ์

มาตรฐานของหลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน (แผน ก) และแพทย์ใช้ทุน (แผน ข) เพ่ือวุฒิบัตรแสดงความรู้

ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยาของราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศ

ไทยและแพทยสภา เพ่ือให้ได้แพทย์รังสีรักษาที่มีความรู้ความสามารถ เชี่ยวชาญทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัติ สามารถ

ปฏิบัติงานได้ด้วยตนเอง เรียนรู้ พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง มีความสามารถคิด วิเคราะห์ วิจัย สร้างองค์ความรู้เพ่ือ

แก้ปัญหาสังคมรอบด้าน สื่อสาร ปฏิสัมพันธ์กับบุคคลและสังคมอย่างสร้างสรรค์ เข้าใจระบบสุขภาพของประเทศ 

กระบวนการคุณภาพและความปลอดภัยของผู้ป่วย หลักสูตรฯ มุ่งส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีอิสระทางวิชาชีพ 

และใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสมกับบริบททางสาธารณสุขตามมาตรฐานวิชาชีพ มีความรับผิดชอบ มีจริยธรรม 

ทัศนคติ และเจตคติท่ีดีต่อผู้ป่วย ผู้ร่วมงานและองค์กร อีกท้ังยังต้องสามารถดูแลรักษาผู้ป่วยด้วยความเอ้ืออาทรและ

ใส่ใจในความปลอดภัย เพ่ือการแก้ไขปัญหาและการส่งเสริมสุขภาพ ควบคู่ไปกับการรู้จักจัดสมดุลระหว่างสภาวะ

การท างานที่เหมาะสมและการดูแลรักษาสุขภาพของแพทย์ฝึกอบรม 

     พันธกิจของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : ด้านการวิจยั 

     สร้างสรรค์งานวิจัยเพื่อชี้น าด้านสุขภาพ 

     พันธกิจของแผนการฝึกอบรม/หลักสูตรของสาขาวิชาฯ : ด้านการวิจัย  

      ผลิตงานวิจัยทางรังสีรักษาที่มีคุณภาพ และเกิดประโยชน์แก่สังคมส่วนรวม มุ่งพัฒนาความก้าวหน้าทาง

วิชาการและงานวิจัยทางด้านรังสีรักษาและมะเร็งวิทยาอย่างต่อเนื่องทั้งทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติ เพ่ือการน าไป

ประยุกต์ใช้จริง 

พันธกิจของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : ด้านบริการ 

     ให้บริการสุขภาพที่ได้มาตรฐาน ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 

     พันธกิจของแผนการฝึกอบรม/หลักสูตรของสาขาวิชาฯ: ด้านบริการ 

     ให้การบริการทางรังสีรักษาท่ีมีคุณภาพมาตรฐาน เป็นแหล่งรับการปรึกษา แนะน า ดูแล รักษา และรับการ

ส่งต่อผู้ป่วยจากโรงพยาบาลหรือศูนย์มะเร็งต่างๆ ที่มีปัญหาในการบริหารจัดการผู้ป่วย 
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2. ด าเนินพันธกิจตามพันธกิจหลักของราชวิทยาลัยรังสี (อ้างอิงเกณฑ์หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านเพ่ือ

วุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา ราชวิทยาลัยรังสี

แพทย์แห่งประเทศไทยหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560, ข้อ 4, พันธกิจของการฝึกอบรม/หลักสูตร, ภาคผนวก 1, 

www.thastro.org)  

ในปัจจุบันโรคมะเร็งก าลังเป็นปัญหาทางสาธารณสุขที่ส าคัญของประเทศไทย จากรายงานของกองสถิติ

สาธารณสุข สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พบว่าประชากรไทยมีอัตราตายจากโรคมะเร็งเป็นอันดับ ที่ 1 ของ

การเสียชีวิตทั้งหมด และอุบัติการณ์ของโรคมะเร็งในประเทศไทยก็มีแนวโน้มเพ่ิมมากข้ึน กระทรวงสาธารณสุขได้จัด

ให้โรคมะเร็งเป็นหนึ่งใน service plan ตั้งแต ่พ.ศ. 2558 และได้พัฒนาการให้บริการด้านสาธารณสุขกระจายตาม

เขตสุขภาพ โดยมีเป้าหมายให้บริการผู้ป่วยได้ครอบคลุมอย่างทั่วถึง โดยเน้นตัวชี้วัดการเข้าถึงบริการและระยะเวลา

รอรับการรักษาแต่ละประเภท ท าให้เกิดศูนย์รังสีรักษากระจายทั่วประเทศ และมีความต้องการแพทย์รังสีรักษามาก

ขึ้น 

ส าหรับสถิติโรคมะเร็งของจังหวัดเชียงใหม่ในปี พ.ศ 2555 มีจ านวนผู้ป่วยใหม่ 3,794 ราย เป็นเพศชาย

จ านวน 1,875 ราย และเพศหญิงจ านวน 1,919 ราย และมีผู้เสียชีวิตจากโรคมะเร็งเป็นเพศชาย 1,263 คน เป็นเพศ

หญิง 928 คน ส่วนโรคมะเร็งที่พบมาก 5 อันดับแรกในเพศชาย ได้แก่ มะเร็งปอด มะเร็งตับ มะเร็งล าไส้ตรง มะเร็ง

ต่อมลูกหมาก และมะเร็งล าไส้ใหญ่ ส่วนโรคมะเร็งที่พบมาก 5 อันดับแรกในเพศหญิง ได้แก่ มะเร็งเต้านม มะเร็ง

ปอด มะเร็งปากมดลูก มะเร็งตับ และมะเร็งล าไส้ใหญ่ โดยมีผู้ป่วยมาเข้ารับการบริการที่สาขารังสีรักษาและมะเร็ง

วิทยาจ านวน 2,487 ราย โดยมีโรคมะเร็ง 5 อันดับแรกคือ มะเร็งปอด มะเร็งเต้านม มะเร็งล าไส้ตรง มะเร็งศีรษะ 

และมะเร็งปากมดลูก 

กระทรวงสาธารณสุขโดยความร่วมมือขององค์การอนามัยโลก จึงได้จัดตั้งคณะกรรมการมะเร็งแห่งชาติเพื่อ

นโยบายในการป้องกันและควบคุมโรคมะเร็งในประเทศไทยตั้งแต่ พ.ศ. 2521 รังสีรักษาเป็นวิธีการรักษาโรคมะเร็งที่

ได้ผลและสามารถท าให้โรคหายขาดได้ จึงเป็นที่ยอมรับในวงการแพทย์ทั่วโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ป่วยโรคมะเร็งใน

ประเทศไทยส่วนใหญ่เมื่อมาขอรับการรักษา มักจะอยู่ ในสภาพที่ไม่เหมาะสมที่จะรักษาโดยวิธีการอ่ืน นอกจากรังสี

รักษา ซึ่งเป็นวิธีการรักษาที่สะดวก ง่าย และเหมาะสมกับเศรษฐานะของผู้ป่วยมะเร็งในประเทศไทย  

เนื่องจากในปัจจุบัน เครื่องฉายรังสีและเทคโนโลยีของรังสีรักษามีการพัฒนาก้าวหน้ามากข้ึนเรื่อยๆ มี

เทคนิคในการฉายรังสีและฝังแร่ใหม่ๆ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการรักษาโรคและลดภาวะแทรกซ้อนของเนื้อเยื่อ

ปกติ แต่ในปัจจุบันการรักษาด้วยรังสีรักษายังมีอุปสรรคเนื่องจากจ านวนผู้ป่วยค่อนข้างมากในขณะที่จ านวนแพทย์

รังสีรักษายังมีไม่เพียงพอ ทั้งนี้ส่วนหนึ่งเนื่องจากยังขาดแคลนต าแหน่งที่จะบรรจุแพทย์รังสีรักษา ดังนั้น เพ่ือเป็น

การสนองนโยบายสาธารณสุขของประเทศในด้านการป้องกันและการควบคุมโรคมะเร็งในประเทศไทย และเพ่ือให้มี

ความสมดุลกันระหว่างแพทย์รังสีรักษากับผู้ป่วยมะเร็ง สมาคมรังสีรักษาและมะเร็งวิทยาแห่งประเทศไทยจึงได้เสนอ

โครงการและหลักสูตรการอบรมแพทย์เพ่ือเป็นแพทย์เฉพาะทางด้านรังสีรักษาและมะเร็งวิทยา และราชวิทยาลัย

รังสีแพทย์แห่งประเทศไทยจึงได้เสนอปรับปรุงหลักสูตรแพทย์เฉพาะทางสาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา เพ่ือเพ่ิม

องค์ความรู้ใหม่ที่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย ทั้งนี้เพ่ือให้ผลการรักษาโรคมะเร็งในประเทศไทยดีขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ใน

ปัจจุบัน เพ่ือเป็นการผลิตบุคลากรซึ่งขาดแคลนอยู่แล้วและยังเป็นบุคลากรที่มีความรู้และเหมาะสมกับเครื่องมือทาง

รังสีรักษาที่มีราคาแพง นับเป็นการประหยัดเงินตราของประเทศและเหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจของผู้ป่วยมะเร็ง

ชาวไทยอีกด้วย  
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พันธกิจของการจัดฝึกอบรมแพทย์ประจาบ้านสาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยาจึงท าขึ้นเพ่ือผลิตแพทย์ที่มี

ความรู้ความช านาญในการใช้รังสีรักษา ทั้งวิธีการฉายรังสีด้วยเทคนิคต่างๆและการใส่แร่ ในการรักษาผู้ป่วย มีความ

เข้าใจหลักการทางฟิสิกส์รังสี และชีววิทยารังสี สามารถเข้าใจและน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการรักษาผู้ป่วย มี

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคมะเร็งและแนวทางการรักษามะเร็ง สามารถท างานร่วมกับสหสาขาวิชาชีพอ่ืนๆ ได้แก่ 

พยาบาล นักฟิสิกส์รังสี นักรงัสีเทคนิค แพทย์อายุรศาสตร์มะเร็ง และบุคคลากรอ่ืนๆเพ่ือร่วมกันในการดูแลให้การ

วินิจฉัยและรักษาผู้ป่วยอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง และเนื่องจากหลักสูตรรังสีรักษาและมะเร็ง

วิทยามีความเกี่ยวเนื่องกับการรักษาผู้ป่วยมะเร็ง การฝึกอบรมจะมีการมุ่งเน้นการดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม มีการ

ฝึกฝนการให้ค าปรึกษาและการดูแลทั้งร่างกายและจิตใจแก่ผู้ป่วยและญาติ แพทย์ประจ าบ้านที่ผ่านการฝึกอบรม

ควรมีเจตคติและทัศนคติท่ีดีต่อวิชาชีพ มีความเป็นแพทย์ มีความเห็นอกเห็นใจผู้ป่วยและญาติ มีความภูมิใจใน

วิชาชีพความเป็นแพทย์รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา  

นอกจากการเรียนรู้ทางวิชาการปัจจุบัน ความรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็งและการรักษาโรคมะเร็งมีการ 

เปลี่ยนแปลงพัฒนาอย่างรวดเร็วตลอดเวลาที่ผ่านมา การฝึกอบรมจะมุ่งเน้นให้แพทย์สามารถศึกษาหาความรู้

เพ่ิมเติมด้วยตนเอง มีการฝึกทักษะการอ่านวิเคราะห์บทความทางวิชาการต่างๆและน ามาประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้อง

เหมาะสม รวมทั้งมีการฝึกการท าวิจัยเพ่ือให้แพทย์ที่ผ่านการฝึกอบรมสามารถต่อยอดท างานวิจัย เพ่ือประโยชน์ต่อ

ผู้ป่วยและวิชาชีพแพทย์รังสีรักษาและมะเร็งวิทยาต่อไป 

ดังนั้นนอกจากความรู้และทักษะด้านรังสีรักษาแล้ว แพทย์รังสีรักษาต้องมีความสามารถด้านอื่นๆ ที่ส าคัญ

ได้แก่ ความสามารถในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ความสามารถด้านการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ การสื่อสารและ

ปฏิสัมพันธ์ การท างานเป็นทีม การปฏิบัติงานแบบสหวิชาชีพ ความรู้ความเข้าใจในระบบสุขภาพของประเทศ 

ปรับตัวตามความหลากหลายทางวัฒนธรรม การบริหารจัดการ กระบวนการคุณภาพและความปลอดภัย เพ่ือให้มี

การพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนมีความรับผิดชอบ มีจริยธรรม ทัศนคติ และเจตคติที่ดีต่อผู้ป่วย ผู้ร่วมงาน 

และองค์กร เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสังคม  
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ภาคผนวก 1 เกณฑ์หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรมสาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา ราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทยหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2561 
 

 
 

 

หมายเหตุ : ฉบับเต็ม สามารถเข้าดูได้ที่  http://www.thastro.org/สมัครแพทย์ประจ าบ้าน 
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ภาคผนวก 2   

                      เกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภา พ.ศ. 2555 

                            (Professional Standards for Medical Practitioners 2012) 

                       ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมต้องมีคุณสมบัติของสมาชิกแพทยสภาตามเกณฑ์ที่ได้บัญญัติไว้

ใน พระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.2525 หมวด 1 มาตรา 11 และพึงมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ รวมทั้ง

ความรู้ความสามารถทางวิชาชีพ (professional competencies) ดังต่อไปนี้ 

1. พฤตินิสัย เจตคติคุณธรรม และจริยธรรมแห่งวิชาชีพ (Professional habits, attitudes, moral and 

ethics) ได้แก่ 
1.1 การรักษาเกียรติและธ ารงคณุค่าแห่งวิชาชีพ ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมพึงมีคุณสมบตัิดังต่อไปนี ้

x มีคุณธรรม และจริยธรรมที่เหมาะสมต่อวิชาชีพแพทย์ 

x อสัตย์สุจริตต่อตนเองและวิชาชีพ เป็นที่ไว้วางใจ ของผู้ป่วย และสังคม 

x มีบุคลิกภาพอันเป็นที่น่าศรัทธา 

x รับผิดชอบต่อผู้ป่วย การนัดหมาย และงานทีไ่ด้รับมอบหมาย 

x ท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสทิธิภาพ 

x มุ่งมั่นพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

1.2 การค านึงถึงผู้ป่วย (patient centered) 

x ค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นส าคญั 

x ให้ความจริงแก่ผู้ป่วย รักษาความลบั และเคารพในสิทธิของผู้ป่วย 

x ปกป้องและพทิักษ์สทิธิประโยชน์ของผู้ป่วย 

1.3 การคุ้มครองและรับผิดชอบต่อสังคม 

x ด ารงตนเป็นพลเมืองดขีองสังคม 

x แสดงเจตคติที่ดีต่อการให้บริการสุขภาพแบบองค์รวมแก่ประชาชนทุกระดับ 

x เข้าใจความต้องการและขอ้จ ากัด โดยไม่แบ่งแยกในบริบทของเชื้อชาต ิวัฒนธรรม ศาสนา อาชพี อายุ และเพศ 

x ความมุ่งม่ันในการพัฒนาให้บริการที่มีคุณภาพอย่างตอ่เนื่อง 6 

 

2. ทักษะการสื่อสารและการสร้างสัมพันธภาพ (Communication and interpersonal skills)  

ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมพึงตระหนักถึงความส าคัญ และมีความสามารถในการติดต่อสื่อสาร และ สร้างสัมพันธภาพที่ดี

กับผู้ป่วย ญาติผู้ป่วย ผู้ร่วมงาน และผู้เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้ 

2.1 หลักส าคัญของสื่อสาร 

x ตระหนักถึงปัจจัยของคู่สื่อสารที่อาจส่งผลต่อการสื่อสาร เช่น สภาพร่างกาย จิตใจและอารมณ์ พฤติกรรม ภูมิหลัง อาทิ อาย ุ

ระดับการศึกษา อาชีพ ภาษา วัฒนธรรม ความเชื่อ รวมถึงบรรยากาศที่เอือ้ต่อการสือ่สาร 

x สามารถสือ่สารดว้ยภาษาพูด ภาษาเขียน และภาษาท่าทาง (non-verbal communication) รวมทั้งใช้สือ่ประเภทต่างๆ ได้

อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม 

x มีทักษะในการรับรู้และให้ขอ้มูลโดยผ่านวิธีการสื่อสารต่างๆ อย่างมวีิจารณญาณและค านึงถึงผลกระทบตอ่วิชาชีพและสังคม 

x สามารถให้ขอ้มูลทางการแพทย์ น าเสนอด้วยวาจา อภิปรายในที่ประชมุ เขียนรายงานได้อย่างมีประสิทธภิาพ 

2.2 การสื่อสารกับผู้ป่วย 

x มีทักษะในการรับฟังปัญหา เข้าใจความรู้สึกและความวิตกกังวลของผู้ป่วย อีกทั้งสามารถตอบค าถาม อธิบาย ให้ค าปรึกษาและ

ค าแนะน าอย่างเหมาะสม 

x มีทักษะในการสัมภาษณ์และซักประวัติผู้ป่วย ใช้ศัพทแ์ละภาษาที่ผู้ป่วยเข้าใจได ้
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x เปิดโอกาสให้ผู้ป่วยมีส่วนร่วมในการตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม แสดงความเห็นอกเห็นใจเอื้ออาทร ให้ความม่ันใจ และให้

ก าลังใจแก่ผู้ป่วย 

x สามารถขอความยินยอมในการรักษาพยาบาลจากผู้ป่วย รวมทั้งสร้างความม่ันใจในเรื่องการคงความลับของผู้ป่วย 

x มีทักษะการสื่อสารในสถานการณ์เฉพาะ เช่น การแจ้งข่าวรา้ย การขอชันสูตรศพ เป็นต้น 

2.3 การสื่อสารกับผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 

x สามารถสือ่สารกับผู้ทีเ่กี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยคงความสมดุลระหว่างการเปิดเผยข้อมูลกับการรักษาความลับของ

ผู้ป่วย 

x มีทักษะในการถ่ายทอดความรู้ ทักษะ และประสบการณ์แก่ผูท้ี่เกี่ยวขอ้ง 

x สามารถจัดท าบันทกึทางการแพทย์ ใบรับรองแพทย์ ใบส่งต่อผู้ป่วย และเอกสารทางการแพทย์อื่นๆ ได้อย่างถูกตอ้ง เหมาะสม 

3. ความรู้พื้นฐานทางการแพทย์ (Scientific knowledge of medicine) 
3.1 มีความรู้ความเข้าใจในวิทยาศาสตร์การแพทย์พ้ืนฐาน ความรู้ความสามารถทางวิชาชีพและทักษะ ทางคลินิก สามารถ

ค้นคว้าความรู้เพ่ิมเติมจากแหล่งข้อมูลต่างๆ เพ่ือน าไปประยุกต์ในการตรวจวินิจฉัยและบ าบัดรักษาผู้ป่วย ตลอดจนวางแผน

การสร้างเสริมสุขภาพและป้องกนัการเจ็บป่วยได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

3.2 มีความรูค้วามเข้าใจในเร่ืองต่อไปนี้ 

x เวชศาสตร์ครอบครัว เวชศาสตร์ชุมชน และอาชวีเวชศาสตร ์

x เวชจริยศาสตร ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชพีเวชกรรม 

x ศาสตร์อื่นๆที่เกี่ยวขอ้ง  

x หลักการบริหารงานด้านการแพทย์และสาธารณสุข 

x ความรู้พื้นฐานทางสังคมศาสตร์ มานุษยวิทยา และพฤติกรรมศาสตรท์ีจ่ าเป็นส าหรับการเสริมสร้างเจตคต ิและความเขา้ใจต่อ

เพื่อนมนุษย์และสังคม 

x ระบบคุณภาพ รวมเร่ืองความปลอดภัยของผู้ป่วย (patient safety) 

x เศรษฐศาสตร์คลินิกที่เกี่ยวขอ้งและเหมาะสมในการท าเวชปฏิบัต ิ

4. การบริบาลผู้ป่วย (Patient care)  

มีความรูค้วามสามารถในการรวบรวมข้อมูล ก าหนดปัญหา ต้ังสมมติฐาน วางแผนการตรวจวินิจฉัยให้การดูแลรักษา

ผู้ป่วยได้อย่างเหมาะสม ดังต่อไปนี้ 

4.1 การตรวจวินิจฉัย และดูแลรักษาผู้ป่วยท่ัวไป ได้แก่ 

x สังเกตอากัปกิริยา ทา่ทขีองผู้ป่วยและญาต ิ

x ซักประวัติและตรวจร่างกายผู้ป่วยได้อย่างครอบคลุมและเหมาะสม 

x เลือกใชว้ิธกีารตรวจโดยเคร่ืองมือพืน้ฐาน เคร่ืองมือพิเศษ และการตรวจทางห้องปฏิบัตกิารต่างๆ โดยค านงึถึงความคุ้มค่าและ

ความเหมาะสม 

x รวบรวมและแปลผล ข้อมูลจากประวัติการตรวจร่างกาย การตรวจทางห้องปฏิบัติการและการตรวจพิเศษต่างๆ เพื่อน ามา

ตั้งสมมติฐาน วิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาผู้ป่วย 

x น าหลักของเวชศาสตร์เชิงประจักษ์มาใช้เพือ่วินิจฉัย ดูแลรกัษา รวมทั้งการพยากรณ์โรคของผู้ป่วยไดอ้ย่างเหมาะสม 

x เลือกใช้มาตรการในการคัดกรอง ป้องกัน การรักษา การรักษาแบบประคับประคองการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย ให้สอดคล้อง

กับระยะของการด าเนินโรค และทรัพยากรที่มีไดอ้ย่างเหมาะสม 

x เลือกใช้ยาไดอ้ย่างสมเหตุผล ตามหลักเภสัชวิทยาคลินิก โดยค านึงถึงความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นส าคัญ 

x ชีแ้จง ให้ข้อมูลเพื่อขอความยินยอมจากผู้ป่วยในการดแูลรักษา 

x บันทึกเวชระเบียนอย่างเป็นระบบ ถูกตอ้ง และต่อเนือ่ง โดยอาศัยแนวทางมาตรฐานสากล๘ 

x ปรึกษาผู้มีความรู้ความช านาญกว่า หรือส่งต่อผู้ป่วยไปรับการรักษาอย่างเหมาะสม 

x ให้การบริบาลผู้ป่วยแบบองค์รวม 
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x ตระหนักถึงความส าคัญของการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือกโดยค านึงถึงความเหมาะสมและขอ้จ ากัดในการใช ้

x ให้การดูแลรกัษาแบบสหวชิาชพี แก่ผู้ป่วยไดอ้ย่างเหมาะสม 

x ในกรณีฉุกเฉิน สามารถจัดล าดับความส าคัญ และให้การรักษาเบ้ืองต้นได้อย่างทันท่วงท ี

4.2 ทักษะการตรวจ การตรวจทางห้องปฏิบัติการ การท าหัตถการที่จ าเป็น (Technical and procedural skills) มี

ความสามารถในการท าหัตถการและใช้เคร่ืองมือต่างๆ ในการตรวจวินิจฉัยและรักษาผู้ป่วย โดยสามารถอธิบายข้อบ่งชี้ ข้อห้าม 

ภาวะแทรกซ้อนในการตรวจ สภาพและเงื่อนไขที่เหมาะสมขั้นตอนการตรวจ กระท าได้ด้วยตนเอง แปลผลได้อย่างถูกต้อง และ

เตรียมผู้ป่วยเพ่ือการตรวจวินิจฉัยนั้นๆ 

5. การสร้างเสริมสุขภาพ และระบบบริบาลสุขภาพ: สุขภาพของบุคคล ชุมชน และประชาชน (Health 

promotion and health care system: individual, community and population health) 
x มีความรู้ความเขา้ใจเรื่อง การสร้างเสริมสุขภาพ ระบบบริบาลสุขภาพ การบริบาลสุขภาพแบบองค์รวมความรู้พื้นฐานทาง

เศรษฐศาสตร์คลินิก หลักกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมสุขภาพ 

x สามารถให้การบริบาลสุขภาพแบบเบ็ดเสร็จ (comprehensive care) จากระดับบุคคลครอบครัว และเชือ่มโยงไปสู่ระดับ

ชุมชนและสังคม โดยตระหนักถึงความส าคัญของการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกต่อการสร้างเสริมสุขภาพ 

 

6. การพัฒนาความรู้ความสามารถทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง (Continuous professional development)  

สามารถพัฒนาความรู้ ทักษะ เจตคติ และพฤติกรรม ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมให้มีมาตรฐาน ทันสมัย และ

ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ป่วย สังคม อย่างต่อเนื่อง โดย 

x ก าหนดความต้องการในการเรียนรู้ของตนเองได้อย่างครอบคลุมทุกดา้นที่จ าเป็น 

x วางแผนและแสวงหาวธิีการสร้างและพัฒนาความรู้ ทักษะ เจตคต ิและพฤตกิรรมที่เหมาะสม 

x เข้าร่วมกิจกรรมเพือ่แสวงหาและแลกเปลี่ยนความรู้ ฝึกทักษะ รวมทั้งพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ืองและสม่ าเสมอ 

x ค้นคว้าหาข้อมลูจากแหล่งขอ้มูลต่างๆ รวมทั้งมีวิจารณญาณในการประเมินข้อมูล  

x ประยุกต์ความรู้ เทคโนโลยี และทักษะใหม่ได้อย่างเหมาะสม 

x ตระหนักถึงความส าคัญของการพัฒนาคุณภาพงาน การสร้างองค์ความรู้ใหม่จากการปฏิบัติงานประจ าวัน และการจัดการ

ความรู้ 
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ภาคผนวก 3 มาตรา 7, 8 ของพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550  และค าประกาศ "สิทธิ" และ "ข้อพึง

ปฏิบัติ" ของผู้ป่วย 
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ภาคผนวก 4 

Entrustable Professional Activities (EPA)/ Milestones 

              สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยาภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก าหนด 

EPA และ Milestones ตาม level การเรียนรู้ของแพทย์ประจ าบ้านตั้งแต่ชั้นปีที่ 1-3 โดยปรับเปลี่ยนอ้างอิงจาก 

EPA และ Milestones ของสมาคมรังสีรักษาและมะเร็งวิทยา ราชวิทยาลัยรังสีแพทย์ แห่งประเทศไทย เพ่ือให้มี

ความละเอียดและเหมาะสมในการประเมินศักยภาพของแพทย์ประจ าบ้าน โดยมีหัวข้อการประเมิน EPA ทั้งหมด 

22 หัวข้อ ดังนี้ (รายละเอียดตามตาราง EPA/Milestones)   

1. การดูแลรักษาผู้ป่วย: เนื้องอกสมองในผู้ใหญ่ (CNS tumour)  

2. การดูแลรักษาผู้ป่วย: มะเร็งศีรษะและลาคอ (Head and Neck tumour) 

3. การดูแลรักษาผู้ป่วย: มะเร็งเต้านม (Breast cancer) 

4. การดูแลรักษาผู้ป่วย: มะเร็งปอด (Lung cancer) 

5. การดูแลรักษาผู้ป่วย: มะเร็งระบบทางเดินอาหาร (Gastrointestinal(GI) cancer) 

6. การดูแลรักษาผู้ป่วย: มะเร็งระบบทางเดินปัสสาวะ(Genitourinary(GU) cancer) 

7. การดูแลรักษาผู้ป่วย: มะเร็งระบบสืบพันธุ์สตรี (Gynecologic(GYN) malignancy) 

8. การดูแลรักษาผู้ป่วย: มะเร็งระบบเม็ดเลือด (Hematologic malignancy) 

9. การดูแลรักษาผู้ป่วย: มะเร็งกระดูกและเนื้อเยื่ออ่อน (Bone and soft tissue tumour) 

10. การดูแลรักษาผู้ป่วย: มะเร็งในเด็ก (Pediatric tumour) 

11. การดูแลรักษาผู้ป่วย: การดูแลแบบประคับประคอง (Palliative care for cancer patients) 

12. การดูแลรักษาผู้ป่วย: โรคเนื้องอกท่ีไม่ใช่มะเร็ง (Benign tumour) 

13. การดูแลรักษาผู้ป่วย: การใส่แร่ (Brachytherapy) 

14. การดูแลรักษาผู้ป่วย: Stereotactic Radiation Treatment; Stereotactic Radiosurgery(SRS)/ 

Stereotactic Radiotherapy(SRT)/Stereotactic Body Radiotherapy(SBRT) 

15. ความรู้ ความเชี่ยวชาญและความสามารถในการน าไปใช้แก้ปัญหาของผู้ป่วยและสังคมรอบด้าน: Medical 

Radiation Physics 

16. ความรู้  ความเชี่ยวชาญและความสามารถในการน า ไปใช้แก้ปัญหาของผู้ป่วยและสังคมรอบด้าน: 

Radiobiology and Cancer Biology 

17. การเรียนรู้จากการปฏิบัติและการพัฒนาตนเอง:  มีความสามารถในการพัฒนาการเรียนรู้  พัฒนา

ความสามารถในการประยุกตน์ าข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่มีหลักฐานมาแก้ปัญหาในการดูแลผู้ป่วย 

18. ทักษะปฏิสัมพันธ์ และการสื่อสาร: ต่อผู้ป่วยและญาติ 

19. ทักษะปฏิสัมพันธ์ และการสื่อสาร: ต่อผู้ร่วมงานร่วมสาขาวิชาชีพ (ฟิสิกส์, นักรังสีการแพทย์, พยาบาล, 

คนงาน และเจ้าหน้าที่อ่ืนๆ)/ ต่อผู้ร่วมงานในสาขาอ่ืนๆที่ร่วมกันรักษาผู้ป่วย 

20. ความเป็นมืออาชีพ:คุณธรรม จริยธรรม และเจตคติอันดีต่อผู้ป่วย ญาติ ผู้ร่วมงาน เพ่ือนร่วมวิชาชีพ และ

ชุมชน 

21. การปฏิบัติงานให้เข้ากับระบบ: ตระหนักถึงภาระค่าใช้จ่าย การวิเคราะห์ประโยชน์และความเสี่ยงทั้งในระดับ

ผู้ป่วยเฉพาะรายและ/หรือประชากรอย่างเหมาะสม 
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22. การปฏิบัติงานให้เข้ากับระบบ: ท างานแบบสหวิชาชีพเพ่ือเป้าหมายความปลอดภัยของผู้ป่วย สนับสนุนและ

พัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วยอย่างเหมาะสม มีส่วนร่วมในการบ่งชี้ข้อบกพร่องของระบบสาธารณสุขและ

น าเสนอวิธีแก้ไข 

 

 

 

(ดูรายละเอียดการประเมินได้จากตาราง EPA ใน file แยก) 
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ภาคผนวก 5  ตาราง การปฏิบัติงาน, สัมมนาวิชาการ 

 

วัน 08.00-09.00 09.00-10.30 10.30-12.00 12.00-13.00 13.30-15.00 15.00-16.00 

จันทร์ 
Ward round 
with staff 

OPD New case 

and follow up 

Special 

Lecture 

Breast 

planning 

clinic 

Contouring 

Treatment 

Planning 

อังคาร 
Ward round 
with staff 

OPD case during treatment 
Thoracic 

conference 

ENT 

conference 

พุธ 
Ward round 
with staff 

- Hemato 
conference 
- New case 
Conference 

Med physic 
Journal club 

Chart round 
GYN 

conference 

พฤห ัสบดี 
Ward round 
with staff 

New case 
Conference Journal club 

Neuro-patho 

conference 

(monthly) 

Topic 

presentation 

ศุกร์ 
Ward round 
with staff 

New case 
Conference 

Contouring 
Treatment 
Planning 

 Research 

  เอกสา 

 

ด 
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การภาคผนวก 6 การสอนความรู้พ้ืนฐานรังสีวิทยา กระบวนวิชา ป.บัณฑิตชั้นสูง 
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ภาคผนวก 7 การสอนความรู้ด้านบูรณาการทั่วไป โดยราชวิทยาลัยรังสีแพทย์ 
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ภาคผนวก 8 โครงการปฐมนิเทศแพทย์ประจ าบ้าน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

                 และแผนการสอนของคณะฯในกระบวนวิชาเพ่ิมพูนทักษะ 
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ภาคผนวก 9 หลกัเกณฑ์และขัน้ตอนในการด าเนินการเพ่ือก าหนดต าแหนง่อาจารย์ 
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ภาคผนวก 10 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการศึกษาของภาควิชา และแนวทางการอุทธรณ์ 
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81 
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ภาคผนวก 11 หลักเกณฑ์การปฏิบัติส าหรับแพทย์ใช้ทุน แพทย์ประจ าบ้าน และแพทย์ประจ าบ้านต่อยอด 
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91 
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ภาคผนวก 12  คู่มือการปฏิบัติงานแพทย์ประจ าบ้านสาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา 

(http://www.med.cmu.ac.th/dept/radiology/2015/images/WFME/Manual_RT.pdf) 

 

 
  

http://www.med.cmu.ac.th/dept/radiology/2015/images/WFME/Manual_RT.pdf
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ภาคผนวก 13 แบบประเมินคุณลักษณะ (Formative evaluation) 

 
แบบประเมินแพทย์ประจ าบ้าน สาขารังสีรักษา ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ผู้ถูกประเมิน         

 

หัวข้อ ดีมาก (5) ดี (4) ผ่าน (3) ไม่ผ่าน (<3) ไม่สามารถ
ประเมินได ้

1. ความรู้ มีความรู้พืน้ฐานที่ส าคัญ
เป็นอย่างดีและสามารถมา
ประยุกต์ใช้ในการดแูล
ผู้ป่วยได้เป็นอย่างด ี

มีความรู้พืน้ฐานที่ส าคัญ
เป็นอย่างดีแต่ยังน ามา
ประยุกต์ใช้ในการดแูล
ผู้ป่วยไม่ดีนัก 

มีความรู้พืน้ฐานที่ส าคัญแต่
ไม่สามารถน ามาประยุกต์ใช้
ในการดูแลผู้ป่วย 

ขาดความรู้พื้นฐานที่ส าคัญ  

2. ทักษะ 
2.1 การแก้ปัญหา

ทางคลินกิ 
รวบรวมขอ้มูลปัญหาได้
สมบูรณ์ คิดวเิคราะห์
แก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง
อย่างด ี

รวบรวมขอ้มูลปัญหาได้
สมบูรณ์ คิดวเิคราะห์
แก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง 

รวบรวมขอ้มูลปัญหาได้
สมบูรณ์ แต่ต้องชี้แนะการ
วิเคราะห์แก้ปัญหา 

รวบรวมขอ้มูลปัญหาและ
การวเิคราะห์แก้ปัญหา
บกพร่อง 

 

2.2 ความสามารถใน
การดแูลผู้ป่วย
และการตัดสนิใจ 

เลือกการสืบค้นและการ
รักษาได้ถกูต้อง สามารถ
บอกเหตุผลและค านึงถึง
ปัจจัยรอบด้าน 

เลือกการสืบค้นและการ
รักษาได้ถกูต้อง สามารถ
บอกเหตุผล แต่ยังขาดการ
ค านึงถึงปัจจัยบางด้าน 

เลือกการสืบค้นและการ
รักษาได้ถกูต้อง แต่ไม่
สามารถบอกเหตุผลได้
ชัดเจน 

ไม่สามารถสืบค้นและการ
รักษาได้ถกูต้อง 

 

2.3 การบันทกึเวช
ระเบียน 

มีข้อมูลส าคัญครบถ้วน เป็น
ระเบียบ อ่านง่าย ลง
ลายมือชื่อและรหัส 

มีข้อมูลส าคัญครบถ้วย แต่
ไม่เป็นระเบียบ อ่านยาก 
หรือ ไม่ลงลายมอืชื่อ/รหัส 

ขาดข้อมูลส าคัญบางอย่าง 
เช่น ประวัติ, การตรวจ
ร่างกาย, procedure 

ขาดข้อมูลส าคัญหลายอย่าง 
ไม่เขียน progression note 

 

2.4 การท าหัตถการ ท าหัตถการที่ส าคัญได้เอง
อย่างคล่องแคลว่ ขัน้ตอน
การท าถกูต้อง มีความ
ช านาญในการใช้เครือ่งมอื 
และติดตามดูแลผู้ป่วยหลัง
ท าหัตถการได้อย่าง
เหมาะสม 

ท าหัตถการที่ส าคัญได้แต่ไม่
คล่องแคล่วมาก ต้องการ
ความช่วยเหลอืในบาง
ขั้นตอน มีการติดตามดูแล
ผู้ป่วยหลังท าหัตถการได้
อย่างเหมาะสม 

สามารถท าหัตถการที่ส าคัญ
ได้ แต่ต้องการความ
ช่วยเหลือค่อนข้างมากหรือ
ขาดการติดตามผู้ป่วยหลัง
การท าหัตถการ 

ไม่สามารถท าหัตถการที่
ส าคัญได ้แมจ้ะได้รับการ
ชี้แนะแล้ว ไมรู่้ขัน้ตอนการ
ท าหัตถการ และ/หรือขาด
ทักษะพืน้ฐานในการท า
หัตถการ 

 

2.5 ทักษะการ
น าเสนอ 

เป็นขัน้ตอนดีมาก เข้าใจ
ง่าย 

เป็นขัน้ตอน ฟังเข้าใจ โดย
อาจตอ้งถามเพิ่มเติม
เล็กน้อย 

ไม่เป็นขั้นตอน ตอ้งถาม
เพิ่มเตมิค่อนข้างมากจึงจะ
เข้าใจ 

สับสนมาก ไม่มีความเข้าใจ
ในเรือ่งทีน่ าเสนอ 

 

2.6 การสือ่สารกับ
ผู้ป่วย/ญาต ิ

ดีมาก ผู้ป่วยและญาตพิึง
พอใจ 

ดี ผู้ป่วยและญาติเข้าใจโรค
ที่เป็น 

ผู้ป่วยและญาติบางคนไม่
เข้าใจโรค 

วาจาไม่เหมาะสม หรือ สร้าง
ความสับสนให้แก่ผู้ป่วยและ
ญาต ิ

 

3. ความเป็นวิชาชีพแพทย ์
3.1 ความสามารถใน

การเรียนรู้ด้วย
ตนเอง 

แสดงความใฝรู่้ ค้นคว้า
เพิ่มเตมิได้ด้วยตนเอง 

แสดงความใฝรู่้ ค้นคว้า
เพิ่มเตมิได้โดยต้องชีแ้นะ
วิธีการ 

ต้องกระตุน้และชี้แนะวธิีการ
จึงจะคน้คว้าเพิม่เติม 

ขาดความใฝ่รู้ แม้จะได้รับ
การกระตุ้นและชีแ้นะ 

 

3.2 การวางตัวที่
เหมาะสม 

ตรงต่อเวลา บุคลกิภาพ 
ความประพฤติ การแต่งการ
ถูกระเบียบ ทกุกาลเทศะ 

ตรงต่อเวลา บุคลกิภาพ 
ความประพฤติ การแต่งการ
ถูกระเบียบ เป็นส่วนใหญ ่

ไม่ตรงต่อเวลา บุคลกิภาพ 
ความประพฤติ การแต่งการ
ถูกระเบียบ เป็นส่วนใหญ ่

มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม 
และไม่ปรับปรุงหลกัจากได้
รับค าตักเตือน 

 

3.3 ความรับผิดชอบ รับผิดชอบดีมากหรอืได้
รับค าชมในการดแูลผู้ป่วย
การการอยู่เวรอย่างมาก 

รับผิดชอบดีในการดูแล
ผู้ป่วยการการอยู่เวร 

ไม่มีข้อร้องเรียนเรือ่ง
รับผิดชอบในการดูแลผู้ป่วย
การการอยู่เวร 

ไม่มีความรับผิดชอบหรอืมี
ข้อรอ้งเรียนในการดูแล
ผู้ป่วยและการอยู่เวร 

 

3.4 เจตคติและ
จริยธรรม 

ดูแลผู้ป่วยทั้งทางร่างกาย
และจิตใจอย่างดี เคารพ
สิทธิของผู้ป่วย 

ดูแลผู้ป่วยทั้งทางร่างกาย
และจิตใจ เคารพสิทธิของ
ผู้ป่วย 

ดูแลผู้ป่วยขาดมิตดิ้านจติใจ 
แต่ยังเคารพสทิธิของผู้ป่วย 

ดูแลผู้ป่วยขาดมิตดิ้านจติใจ 
และไม่เคารพสิทธิของผู้ป่วย 

 

3.5 มนุษยสัมพันธ์
กับผู้ร่วมงาน 

มีมนุษยสัมพนัธ์ทีด่ีมากและ
การท างานเป็นทีมดีมาก 

มีมนุษยสัมพนัธ์ทีด่ี ท างาน
ร่วมกับผู้อืน่ได้ 

ขาดมนุษยสัมพนัธ์ หรือมี
ปัญหาในการท างานร่วมกับ
ผู้อื่น 

มนุษยสัมพันธ์ไม่ดี และม
สามารถท างานร่วมกับผูอ้ื่น
ได้ 

 

 
ความเห็นเพิม่เตมิ            
             
             

 
ลงช่ือ     อาจารยผ์ู้ประเมิน  วันท่ี     

 
 



95 

 

แบบประเมินแพทย์ประจ าบ้านทีป่ฏิบัติงานนอกหน่วย  

สาขารังสีรักษา ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ผู้ถูกประเมิน         

 

หัวข้อ ดีมาก (5) ด ี(4) ผ่าน (3) ไม่ผ่าน (<3) ไม่สามารถ
ประเมินได ้

1. ความรู้ 

มีความรู้พืน้ฐานที่ส าคัญเป็น
อย่างดีและสามารถมา
ประยุกต์ใช้ในการดแูลผู้ป่วย
ได้เป็นอย่างด ี

มีความรู้พืน้ฐานที่ส าคัญเป็น
อย่างดีแต่ยังน ามา
ประยุกต์ใช้ในการดแูลผู้ป่วย
ไม่ดีนัก 

มีความรู้พืน้ฐานที่ส าคัญแต่
ไม่สามารถน ามาประยุกต์ใช้
ในการดูแลผู้ป่วย 

ขาดความรู้พื้นฐานที่ส าคัญ  

2. ทักษะ 

2.1 การแก้ปัญหา
ทางคลินกิ 

รวบรวมขอ้มูลปัญหาได้
สมบูรณ์ คิดวเิคราะห์
แก้ปัญหาได้ด้วยตนเองอย่าง
ดี 

รวบรวมขอ้มูลปัญหาได้
สมบูรณ์ คิดวเิคราะห์
แก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง 

รวบรวมขอ้มูลปัญหาได้
สมบูรณ์ แต่ต้องชี้แนะการ
วิเคราะห์แก้ปัญหา 

รวบรวมขอ้มูลปัญหาและ
การวเิคราะห์แก้ปัญหา
บกพร่อง 

 

2.2 ความสามารถ
ในการดูแลผู้ป่วย
และการตัดสนิใจ 

เลือกการสืบค้นและการ
รักษาได้ถกูต้อง สามารถ
บอกเหตุผลและค านึงถึง
ปัจจัยรอบด้าน 

เลือกการสืบค้นและการ
รักษาได้ถกูต้อง สามารถ
บอกเหตุผล แต่ยังขาดการ
ค านึงถึงปัจจัยบางด้าน 

เลือกการสืบค้นและการ
รักษาได้ถกูต้อง แต่ไม่
สามารถบอกเหตุผลได้
ชัดเจน 

ไม่สามารถสืบค้นและการ
รักษาได้ถกูต้อง 

 

2.3 ทักษะการ
น าเสนอ 

เป็นขัน้ตอนดีมาก เข้าใจง่าย 
เป็นขัน้ตอน ฟังเข้าใจ โดย
อาจตอ้งถามเพิ่มเติม
เล็กน้อย 

ไม่เป็นขั้นตอน ตอ้งถาม
เพิ่มเตมิค่อนข้างมากจึงจะ
เข้าใจ 

สับสนมาก ไม่มีความเข้าใจ
ในเรือ่งทีน่ าเสนอ 

 

3. ความเป็นวิชาชีพแพทย ์

3.1 ความสามารถ
ในการเรียนรู้
ด้วยตนเอง 

แสดงความใฝรู่้ ค้นคว้า
เพิ่มเตมิได้ด้วยตนเอง 

แสดงความใฝรู่้ ค้นคว้า
เพิ่มเตมิได้โดยต้องชีแ้นะ
วิธีการ 

ต้องกระตุน้และชี้แนะวธิีการ
จึงจะคน้คว้าเพิม่เติม 

ขาดความใฝ่รู้ แม้จะได้รับ
การกระตุ้นและชีแ้นะ 

 

3.2 การวางตัวที่
เหมาะสม 

ตรงต่อเวลา บุคลกิภาพ 
ความประพฤติ การแต่งการ
ถูกระเบียบ ทกุกาลเทศะ 

ตรงต่อเวลา บุคลกิภาพ 
ความประพฤติ การแต่งการ
ถูกระเบียบ เป็นส่วนใหญ ่

ไม่ตรงต่อเวลา บุคลกิภาพ 
ความประพฤติ การแต่งการ
ถูกระเบียบ เป็นส่วนใหญ ่

มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม 
และไม่ปรับปรุงหลกัจากได้
รับค าตักเตือน 

 

3.3 เจตคติและ
จริยธรรม 

ดูแลผู้ป่วยทั้งทางร่างกาย
และจิตใจอย่างดี เคารพ
สิทธิของผู้ป่วย 

ดูแลผู้ป่วยทั้งทางร่างกาย
และจิตใจ เคารพสิทธิของ
ผู้ป่วย 

ดูแลผู้ป่วยขาดมิตดิ้านจติใจ 
แต่ยังเคารพสทิธิของผู้ป่วย 

ดูแลผู้ป่วยขาดมิตดิ้านจติใจ 
และไม่เคารพสิทธิของ
ผู้ป่วย 

 

3.4 มนุษยสัมพันธ์
กับผู้ร่วมงาน 

มีมนุษยสัมพนัธ์ทีด่ีมากและ
การท างานเป็นทีมดีมาก 

มีมนุษยสัมพนัธ์ทีด่ี ท างาน
ร่วมกับผู้อืน่ได้ 

ขาดมนุษยสัมพนัธ์ หรือมี
ปัญหาในการท างานร่วมกับ
ผู้อื่น 

มนุษยสัมพันธ์ไม่ดี และมี
สามารถท างานร่วมกับผูอ้ื่น
ได้ 

 

 
ความเห็นเพิม่เตมิ            
             
             

 
ลงช่ือ     อาจารยผ์ู้ประเมิน  วันท่ี     
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ภาคผนวก 14 เกณฑ์การประเมินแพทย์ประจ าปี (Summative evaluation) 

 
เกณฑ์การประเมินแพทย์ใช้ทุน/แพทย์ประจ าบ้านปีที่ 1 

แพทย์ใช้ทุน/แพทย์ประจ าบ้านปีที่ 1 จะต้องผ่านเกณฑ์ทุกข้อ ดังต่อไปนี้ 
1. สอบผ่านวิชา Basic physic and biology ของทางสมาคม 

2. สอบวัดความรู้ในการรักษาโรคที่พบได้บ่อย 7 โรค เกณฑ์ผ่านได้คะแนนมากกว่า 60%  

2.1 มะเร็งหลังโพรงจมูก  5 คะแนน  2.2 มะเร็งเต้านม  5 คะแนน 
2.3 มะเร็งสมอง   5 คะแนน  2.4 มะเร็งปากมดลูก  5 คะแนน 
2.5 มะเร็งล าไส้ตรง  5 คะแนน  2.6 มะเร็งต่อมน้ าเหลือง  5 คะแนน 
2.7 มะเร็งปอด   5 คะแนน 

3. การประเมินจิตพิสัยโดยคณาจารย์ (ช่วงเดือนตุลาคม) อยู่ในระดับ marginal ขึ้นไป 

ในกรณีไม่ผ่านเกณฑ์ 
จะท าการแจ้งผลการประเมินกับแพทย์ภายใน 1 สัปดาห์หลังการสอบวัดความรู้ หากไม่ผ่านในส่วนวิชา 

Basic physic and biology หรือความรู้ สามารถสอบซ่อมได้ 1 ครั้ง โดยใช้เกณฑ์ผ่านเดิม หากยังไม่ผ่านจะไม่
สามารถเลื่อนชั้นปีได้ และหากแพทย์ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมินจิตพิสัย หลังจากให้โอกาสปรับปรุงแก้ไขแล้วติดต่อกัน 6 
เดือน จะมีการประชุมร่วมกันของอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรมเพ่ือพิจารณาแนวทางด าเนินการที่เหมาะสมต่อไปในการ
พิจารณาการเลื่อนชั้นปี 

 

เกณฑ์การประเมินผล Resident ชั้นปีที่ 2 เพ่ือผ่านขึ้นปีที่ 3 

มีการประเมินผลทั้งหมด 2 ส่วน โดยผู้เข้าร่วมประเมินต้องผ่านเกณฑ์ทั้ง 2 ส่วนจึงจะสามารถขึ้นปีที่ 3 ได้ 

1. ประเมินความรู้ด้านรังสีรักษา (Knowledge) สัดส่วน 100%  แบ่งเป็น 

1.1 Contouring    20 % เกณฑ์ผ่าน 12% 

1.2 Brachytherapy (เคสรายยาว)  40 % เกณฑ์ผ่าน 24% 

1.3 Modified Essay Questions (MEQ)  40 % เกณฑ์ผ่าน 24% 
2. การประเมินด้านจิตพิสัย (ช่วงเดือนตุลาคม) ผลการประเมินต้องอยู่ในระดับ marginal ขึ้นไป  

ให้พยาบาล นักฟิสิกส์การแพทย์ นักรังสีการแพทย ์และ Resident 1 และ 3 เป็นคนประเมิน 
ในกรณีไม่ผ่านเกณฑ์ 

จะท าการแจ้งผลการประเมินกับแพทย์ภายใน 1 สัปดาห์หลังการสอบวัดความรู้ หากสอบไม่ผ่านในส่วน
ความรู้ สามารถสอบซ่อมได้ 1 ครั้ง โดยใช้เกณฑ์ผ่านเดิม หากยังไม่ผ่านจะไม่สามารถเลื่อนชั้นปีได ้และหากแพทย์
ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมินจิตพิสัย หลังจากให้โอกาสปรับปรุงแก้ไขแล้วติดต่อกัน 6 เดือน จะมีการประชุมร่วมกันของ
อาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรมเพ่ือพิจารณาแนวทางด าเนินการที่เหมาะสมต่อไปในการพิจารณาการเลื่อนชั้นปี 
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ภาคผนวก 15  เกณฑ์พิจารณาการรับสมัครสอบคัดเลือกแพทย์ประจ าบ้านสาขาวิชา ฯ 
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ภาคผนวก 16  แบบประเมินผลปฏิบัติงานต าแหน่งประเภทวิชาการ TOR, JA อาจารย์ 
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ภาคผนวก 17  แบบประเมินจากผู้ใช้บัณฑิต 
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ภาคผนวก 18  แบบประเมินการเรียนการสอน 
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ภาคผนวก 19 รายงานการประชุมการศึกษาของหน่วยรังสีรักษา 
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ภาคผนวก 20 แบบประเมิน MiniCex, Contouring, Topic and journal presentation และแบบประเมิน
ตนเอง 
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แบบประเมินการท า Contouring  
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แบบประเมินการน าเสนอ Topic และ Journal 
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แบบประเมินตนเอง 
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ภาคผนวก 21 ประกาศแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา 
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ภาคผนวก 22 แผนการด าเนินงานในการประเมินแผนการฝึกอบรม 

 
 
 


