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คู่มือการปฏิบตัิงานของแพทย์ใช้ทุนและแพทย์ประจ าบ้าน 

หน่วยรังสีรกัษาและมะเร็งวทิยา ภาควชิารังสีวทิยา 

คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม ่
 

การบริหารการฝึกอบรมแพทย์ใช้ทุนและแพทย์ประจ าบ้าน 
การฝึกอบรมแพทย์ใช้ทุนและแพทย์ประจ าบ้านหน่วยรังสรีักษาและมะเร็งวิทยา อยู่ในความ

ร ับผ ิดชอบของห ัวหนาภาคว ิชารังสีวิทยารว่มก ับคณาจารย์ในหน่วยรังสีรักษาและมะเร็งวิทยา ให้การ
ฝกึอบรมเป็นไปตามหล ักส ูตรและเกณฑ์มาตรฐานการฝึกอบรม เพ่ือหน ังส ือว ุฒ ิบ ัตรแสดงความร ูความ
ช านาญในการประกอบว ิชาช ีพเวชกรรม สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา ตามที่ราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่ง
ประเทศไทยได้ก าหนดไว้  
 

รายนามคณาจารย์ 
    ศาสตราจารย์แพทย์หญิงอ่ิมใจ ชิตาพนารักษ์ 

พ.บ. (เชียงใหม่), ว.ว. รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา 
Certificate Clinical and Research Fellowship, UCLA school of Medicine, Los Angeles, 

California, USA, 2001-2002 
    รองศาสตราจารย์นายแพทย์เอกสิทธิ ธราวิจิตรกุล 

พ.บ. (เชียงใหม่), ว.ว. รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา 
Certificate Fellowship, University of Schles wig-Holstein, campus Hiel, Keil, Germany, 

2006-2007 
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงสมวิไล จักรพันธ์ 

พ.บ. (เชียงใหม่), ว.ว. รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา 
Visiting Fellowship in Gastrointestinal Radiation Oncology, Yonsei University, Seoul, 

South Korea, 2014 
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงพิชญาภรณ์ กลั่นกลิ่น 

พ.บ. (เชียงใหม่), ว.ว. รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา 
Certificate Clinical and Research Fellowship in Thoracic Radiation Oncology, 

Washington University in St. Louis School of Medicine, St. Louis, Missouri, USA, 2012-2014  
    อาจารย์แพทย์หญิงวิมรัก อ่อนจันทร์ 

พ.บ. (เชียงใหม่), ว.ว. รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา 
Certificate Visiting Researcher in CNS Stereotactic Radiation, UCLA school of 

Medicine, Los Angeles, California, USA, 2015 
Certificate Visiting Fellowship in Hemato-Oncologic Radiation, Stanford University, 
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Palo Alto, California, USA, 2016 
อาจารย์แพทย์หญิงบงกช เจียมหาทรัพย์ 

พ.บ. (เชียงใหม่), ว.ว. รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา 
Visiting Fellowship in Pediatric Radiation Oncology, Seoul National University, Seoul, 

South Korea, 2018 
อาจารย์นายแพทย์ภูริวัฒน์ เมืองวงศ์ 

พ.บ. (เชียงใหม่), ว.ว. รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา 
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดอกเตอร์ณรงค์ชัย อัศวพรหมพร 
 วท .บ) .รังสีเทคนิค( , เชียงใหม่ 
   วท.ม. (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ), บูรพา 
   Ph.D. (Radiobiology) University of Sherbrooke, Canada, 2554 

พันธกิจของหน่วยรังสีรักษา  
จัดการฝึกอบรม ผลิตแพทย์รังสีรักษาที่มีคุณภาพและคุณธรรม มีความเป็นสากล มีขีดความสามารถ

ตามมาตรฐานผู้มีความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา เพ่ือ
ตอบสนองความต้องการด้านสุขภาพทางรังสีรักษาและมะเร็งวิทยาของประชาชนในภาคเหนือและประเทศ
ไทย 

จุดม่งหมายของการฝึกอบรม 
เมื่อสิ้นสุดการฝึกอบรมเป็นผู้มีความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขารังสี รักษา

และมะเร็งวิทยาแล้ว ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะสามารถปฏิบัติงานทางด้านรังสีรักษาและมะเร็งวิทยาได้ด้วย
ตนเองอย่างมีประสิทธิภาพในสถาบันการศึกษาหรือสถานพยาบาลทั่วไป โดยมีความรู้ความสามารถขั้นต่ า
ตามสมรรถนะหลักท้ัง 6 ด้านดังนี้  

1. การดูแลรักษาผู้ป่วย (Patient Care)  
  1) มีความรู้และทักษะในการรักษาด้วยรังสี การวางแผนการฉายรังสีและใส่แร่ด้วยเทคนิค ต่างๆ 

ตลอดจนนาเทคนิคทางรังสีรักษาท่ีทันสมัยไปใช้ได้เหมาะสมกับผู้ป่วย  
  2) เข้าใจถึงอันตรายและภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดข้ึนจากการรักษารวมทั้งวิธีการป้องกัน หรือ

แก้ไขภาวะนั้น ๆ และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการดูแลผู้ป่วย  
  3) มีความรู้และทักษะในการวางแผนดูแลรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งแบบสหสาขาวิชาชีพ  
  4) มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถให้การรักษาอ่ืนที่ใช้ร่วมกันกับการรักษาทางรังสีรักษาเพ่ือ

เสริมผลการรักษาทางรังสีรักษา 
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2. ความรู้ ความเชี่ยวชาญและความสามารถในการน าไปใช้แก้ปัญหาของผู้ป่วยและสังคมรอบ
ด้าน (Medical knowledge and Skills)  

 1) รู้ข้อบ่งชี้ ข้อห้าม ข้อดี ข้อเสีย และข้อจากัดในการให้การรักษาด้วยรังสี เลือกวิธีการทางรังสี
รักษาต่างๆ ได้ถูกต้องเหมาะสมและมีผลแทรกซ้อนน้อยที่สุด  

 2) เข้าใจวิทยาศาสตร์การแพทย์พ้ืนฐานด้านฟิสิกส์รังสีและชีวรังสี สามารถน าไปประยุกต์ใช้กับ
ผู้ป่วยได ้ 

 3) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคมะเร็ง และโรคที่มีบทบาทของรังสีรักษาในการรักษา โรค  
 4) มีทักษะในการใช้เครื่องมือทางรังสี ทั้งการฉายรังสีในโรคต่างๆ และการใส่แร่ในโรคที่พบบ่อย  
3. การเรียนรู้จากการปฏิบัติและการพัฒนาตนเอง (Practice-based Learning and 

Improvement) 
 1) สามารถน าความรู้ที่มีไปประยุกต์ใช้ในภาคปฏิบัติได้ 
 2) มีความรู้ในการท างานวิจัย และสามารถท าวิจัยที่เก่ียวเนื่องกับงานที่ท าได้ 
 3) สามารถน าความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมไปพัฒนาต่อยอด ในด้านองค์ความรู้ใหม่ ความก้าวหน้า

ทางวิชาการ และเทคโนโลยีทางรังสีรักษา โดยมีการทบทวนและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง 
4. ทักษะปฏิสัมพันธ์ และการสื่อสาร (Interpersonal and Communication Skills) 
 1) มีทักษะในการสื่อสารเพ่ือให้ข้อมูลกับผู้ป่วย ญาติ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง โดยตระหนัก 

ถึงข้อก าหนดทางเพศ วัฒนธรรมและ ศาสนา 
 2) น าเสนอข้อมูลผู้ป่วย และอภิปรายปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ 
 3) สามารถสื่อสาร และร่วมงานกับทีมงานรังสีรักษา ได้แก่ พยาบาล นักฟิสิกส์รังสี 

นักรังสีเทคนิคได้ 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 
6. การปฏิบัติงานให้เข้ากับระบบ (System-based Practice) 
 1) มีความรู้เกี่ยวกับระบบสุขภาพของประเทศ 
 2) มีความรู้เกี่ยวกับระบบพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วยมะเร็ง และการท าทะเบียนมะเร็ง 
 3) เข้าใจและค านึงถึงการใช้ทรัพยากรสุขภาพอย่างเหมาะสม (Cost Consciousness 

Medicine) 
 4) รักษาผู้ป่วยให้เข้ากับบริบทของการบริการสาธารณสุขได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ  
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การฝึกอบรม 
1. ระยะเวลาการฝึกอบรม 

1.1 แพทย์ใช้ทุน ใช้เวลา 3 ปี 
1.2 แพทย์ประจ าบ้าน ใช้เวลา 3 ปี 

2. ระดับการฝึกอบรม 
    ปีการฝึกอบรมที่ 1 : 

- ฝึกอบรมในสาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา ระยะเวลา 6 เดือน 
- ฝึกอบรมในสาขารังสีวินิจฉัย ระยะเวลา 4 เดือน (CT, MRI, US, Mammography) 
- ฝึกอบรมในสาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์ ระยะเวลา 2 เดือน (รวม PET/CT) 
- เข้าร่วมการเรียนหลักสูตร Medical Physics และ Radiation Biology และวิชาการบูรณาการ      

    ปีการฝึกอบรมที่ 2 : 
- ฝึกอบรมในสาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา ระยะเวลา 10 เดือน 
- ฝึกอบรมในสาขาพยาธิวิทยา ระยะเวลา 2 สัปดาห์ 
- ฝึกอบรมในสาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยาที่สถาบันอ่ืนระยะเวลา 1 เดือน* (ต้องเป็นสถาบันใน

ระดับภูมิภาคท่ีไม่ใช่สถาบันฝึกอบรม อย่างน้อย 1 สัปดาห์) 
- ฝึกอบรมในสาขาวิชาเลือก ระยะเวลา 2 สัปดาห์ วิชาที่เลือกได้ คือ ENT, Gynecology, 

Hematology, Surgery, Pediatric หรอื สาขาท่ีเกี่ยวข้อง 
    ปีการฝึกอบรมที่ 3 :  

- ฝึกอบรมในสาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา ระยะเวลา 10 เดือน  
- ฝึกอบรมในสาขาวิชา Medical Oncology ระยะเวลา 1 เดือน  
- ฝึกอบรมในสาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยาที่สถาบันอ่ืน ระยะเวลา 1 เดือน*  

*สามารถเลือกสถาบันได้ทั้งในและต่างประเทศ โดยมีหนังสือรับรองการฝึกอบรมจากสถาบันนั้นๆ 
 
วิธีการฝึกอบรม 

1. การบรรยาย  
1) หลักสูตรรวมของรังสีวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย (Medical Radiation Physics, 

Radiobiologyและวิชาการบูรณาการทั่วไป)  
2) การบรรยายรวม ของสมาคมรังสีรักษาและมะเร็งวิทยาแห่งประเทศไทย ผ่าน การอบรม 

Refresher course ของสมาคมรังสีรักษาและมะเร็งวิทยาแห่ง ประเทศไทย โดยการอบรมจัด
ปีละ 1 ครั้ง เป็นการอบรม 1.5 วัน เป็น ระยะเวลาประมาณ 10.5 ชั่วโมง/ ปีการศึกษา 
หัวข้อเน้นการทบทวนความรู้ ที่จ าเป็นสาหรับแพทย์ประจ าบ้านสาขารังสีรักษาและมะเร็ง
วิทยา  

3) การบรรยายในสาขาวิชาของหน่วยรังสีรักษา  
4) การบรรยายในสาขาวิชาอ่ืนที่เกี่ยวข้อง เช่น 
   - ความรู้พื้นฐานรังสีวิทยา (การสอนของภาควิชาในกระบวนวิชา ป.บัณฑิตชั้นสูง)    
   - การสอนรายวิชาความรู้ด้านบูรณาการทั่วไปที่จัดโดยราชวิทยาลัยฯ 
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   - การสอนของคณะฯในกระบวนวิชา ป.บัณฑิตชั้นสูง  
   - Advance Cardiovascular Life Support (ACLS) (การสอนของคณะฯ) 

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 

 5. ศึกษาด้วยตนเอง  
1) การเข้าร่วมประชุมวิชาการทางรังสีรักษาและโรคมะเร็ง รวมทั้งการเข้าร่วมการประชุมสัมมนา

ในที่ประชุมประจ าปีสมาคมรังสีรักษาและมะเร็งวิทยาแห่งประเทศไทย ที่มุ่งเน้นความรู้ใหม่ๆ
ที่เก่ียวข้องกับแพทย์รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา และการประชุมกลางปีของสมาคมรังสีรักษา
และมะเร็งวิทยาแห่ ประเทศไทย ที่มุ่งเน้นการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีทางรังสีรักษา
และสาขาท่ีเกี่ยวข้องโดยเป็นการประชุมพัฒนาและเป็นการเรียนรู้ร่วมกันกับนักฟิสิกส์รังสี
นักรังสีเทคนิค และพยาบาลรังสีรักษา 

2) ศึกษาด้วยตนเองจากสื่อต่างๆ 
 
ตาราง Resident Activity 
 

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 
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สภาวะการปฏิบัติงานของแพทย์หน่วยรังสีรักษา 
1. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีสิทธิและหน้าที่ตามที่คณะฯ, ภาควิชาฯระบไุว้ 
2. การปฏิบัติงานของแพทย์ประจ าบ้านสาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา 

2.1 การตรวจผู้ป่วยนอก (OPD)   
ก.  ตรวจผู้ป่วย OPD ตั้งแต่เวลา 8.00 – 12.00 น. ในวันจันทร์และอังคาร  
ข.  ในเวลาตรวจผู้ป่วยนอก ถ้าไม่มีผู้ป่วยควรอยู่ในที่ที่สามารถตามตัวได้ หรือแจ้งกับ 

พยาบาลห้องตรวจไว้ว่าอยู่ที่ใด    
ค. กรณีมีผู้ป่วยเด็กที่ต้องการหัตถการทางวิสัญญีร่วมด้วย แพทย์ประจ าบ้านต้องรับผิดชอบ

ดูแลทุกตามแนวทางปฏิบัติของหน่วย 
2.2 การรับผู้ป่วยใหม่  

ก. การรับผู้ป่วยใหม่ OPD หรือจาก Ward หลังจากได้น า case ไปปรึกษาอาจารย์แพทย์
แล้ว ให้แบ่งรับ case ตามล าดับชื่อแพทย์  โดยดูได้จากบันทึกการแจกผู้ป่วยใหม่ และ
ให้วันนัดการจ าลองการฉายรังสีตามความเหมาะสม  

ข. ลงบันทึกข้อมูลผู้ป่วยที่ตนเองรับผิดชอบทั้งหมดในเวชระเบียนรังสีรักษาให้ครบถ้วน   
สมบูรณ์มากที่สุด พร้อมทั้งลงค าสั่งการจ าลองรังสีให้ถูกต้อง 

ค. หากมี Case ด่วน (Urgency) หรือต้องการค าปรึกษา ให้ปรึกษาหัวหน้าแพทย์ประจ า
บ้านก่อน และน าไปปรึกษาอาจารย์ต่อไป   

2.3 การดูแลผู้ป่วยใน 
ก. Round ผู้ป่วยในทุกวันราชการพร้อมกับอาจารย์แพทย์ ให้เสร็จก่อนเวลา 9.00 น. เขียน

บันทึก 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 ของสาขาวิชารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา ถ้าต้องการ
เข้า Conference ของรังสีวินิจฉัย เวลา 8.00 – 9.00 น. หรือเข้าร่วมการประชุมนอกแผนก ให้
ขออนุญาตอาจารย์ที่ปฏิบัติงานด้วยเป็นครั้งๆ ไป และแพทย์ต้องหมุนเวียนท าหัวข้อ Topic และ 
Journal ทางสาขาวิชารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา สัปดาห์ละ 2 ครั้ง  

2.5 ข้อปฏิบัติการอยู่เวรเวรของแพทย์ประจ าบ้านสาขาวิชารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา ก าหนดให้มี
แพทย์ใช้ทุนและแพทย์ประจ าบ้าน อยู่เวรครั้งละ 2 คน (first และ second call) มีหน้าที่ดูแล
ผู้ป่วยในของหน่วยรังสีรักษา รวมถึงรับปรึกษาจากต่างภาควิชา ห้องตรวจฉุกเฉิน และห้องตรวจ
นอกเวลา 
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เวลาอยู่เวร  16.00-08.00 น. ของวันต่อไป (วันราชการ) 
08.00-08.00 น. ของวันต่อไป (วันหยุดราชการ) 

ก. เวรนอกเวลาราชการ มีหน้าที่ดูแลผู้ป่วยในของหน่วย, รับปรึกษาปัญหาจากแผนก
ฉุกเฉินผู้ป่วยและผู้ป่วยใน แพทย์ประจ าบ้านจะต้องปฏิบัติงานและรับปรึกษาทาง
โทรศัพท์เคลื่อนที่  

ข. เวรวันหยุดราชการ มีหน้าที ่round และดูแลผู้ป่วยในของหน่วย รับปรึกษาดูแลผู้ป่วย
จากทั้งตึกฉุกเฉินและผู้ป่วยใน 

ค. ไม่อนุญาตให้มีชื่ออยู่เวรนอกเวลาราชการซ้ าซ้อน 
ง. แพทย์ประจ าบ้านที่มีชื่ออยู่เวรต้องพกโทรศัพท์เคลื่อนที่ และสามารถติดต่อได้ใน 10 

นาที และสามารถมาดูแลผู้ป่วยในหอผู้ป่วยได้ใน 20 นาที 
จ. ตารางเวรแพทย์ประจ าบ้านแผนกรังสีรักษา ให้หัวหน้าแพทย์ประจ าบ้านเป็น

ผู้รับผิดชอบจัดตารางเวรให้ธุรการรังสีรักษาด าเนินการส่งไปให้ ทางภาควิชารังสีวิทยา 
และส่งไปปิดประกาศที่ห้องตรวจต่างๆ และหอผู้ป่วย 

ฉ. การแลกเวรสามารถท าได้โดยให้มาแก้ไขชื่อที่ธุรการรังสีรักษา และแก้ไขรายชื่อที่ปิด
ประกาศ แต่ถ้าไม่มีคนมารับเวร แพทย์ประจ าบ้านที่ชื่ออยู่เวรตามตารางที่ปิดประกาศ
จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ 

ช. กรณีพบปัญหาหรือกรณีท่ีมีความเสี่ยงสูง (กรณีที่อาจเกิดการฟ้องร้องได้) ให้ปรึกษา
หัวหน้าแพทย์ประจ าบ้านเป็นผู้ด าเนินการแก้ไขก่อน ถ้าเกินความสามารถให้แจ้ง
อาจารย์ที่เกี่ยวข้องเพ่ือปรึกษาด าเนินการต่อไป 

ญ. การแต่งกายและการปฏิบัติตัวระหว่างอยู่เวร ให้อ้างอิงตามประกาศคณะฯ 

หลักเกณฑ์การลา 
1. แพทย์มีวันหยุดพักผ่อนจ านวน 10 วันท าการต่อปี 
2. แพทย์ มีสิทธิลาป่วย ลากิจ ไม่เกิน 20 วันในแต่ละปีการศึกษา (นับรวมวันหยุดราชการ) การลาแต่ละครั้ง
ไม่ควรเกินร้อยละ 10 ของเวลาการปฏิบัติงานในช่วงนั้น 
3. การลาทุกครั้งต้องมาแจ้งให้เจ้าหน้าที่ธุรการภาควิชา กรอกวันลา online และการลาแต่ละครั้งต้อง
มอบหมายงานของตนให้มีผู้รับผิดชอบแทน รวมทั้งการอยู่เวร แจ้งให้หัวหน้าแพทย์ประจ าบ้าน และ
เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องทราบ ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน 
4. การไปประชุมวิชาการ 

4.1 แพทย์ปีที่ 2, 3 สามารถไปประชุมวิชาการได้ปีละไม่เกิน 1 ครั้ง โดยได้รับการช่วยเหลือค่า
เดินทาง ไป-กลับ และค่าลงทะเบียนตามระเบียบของราชการการท างาน 

4.2 แพทย์ ที่เป็นผู้น าเสนอรายงานเป็นชื่อแรกนั้น ได้รับอนุมัติค่าที่พัก ค่าเดินทาง ไป-กลับ  
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4.3 การไปประชุมวิชาการ จ านวนแพทย์ที่ลาไปจะต้องไม่เกินร้อยละ 60 ของจ านวนผู้มีสิทธิ์ กรณีท่ี
มีผู้ขอลาไปเกินกว่าจ านวนที่ก าหนด จะให้สิทธิ์แก่แพทย์ชั้นปีอาวุโสกว่าก่อนตามล าดับ โดยขึ้นอยู่กับดุลย
พินิจของอาจารย์ที่ดูแลและหัวหน้าภาควิชา 

4.4 ควรส่งใบลาก่อนการประชุมอย่างน้อย 1 สัปดาห์ กรณีท่ีส่งใบลาล่าช้าจะไม่ได้รับพิจารณา
อนุมัติให้ไปประชุมวิชาการ 
 

สวัสดิการส าหรับแพทย์ใช้ทุนและแพทย์ประจ าบ้าน 
1. โรงพยาบาลจัดสรรที่พักให้แก่แพทย์ใช้ทุนและแพทย์ประจ าบ้านในระหว่างฝึกอบรม 
2. แพทย์ปีที่ 1 จะได้รับเครื่องแบบคนละ 4 ชุด ส่วนแพทย์ปีที่ 2 และ 3 จะได้รับคนละ 2 ชุด 
3. แพทย์ที่ไม่มีต้นสังกัดในการเข้ารับการฝึกอบรม สามารถใช้สิทธิประกันสังคมได้เฉพาะผู้ประกันตนเท่านั้น 
โดยใช้สิทธิได้หลังจากส่งเงินสมทบจ านวนร้อยละ 3 ของเงินเดือนให้ส านักงานประกันสังคมครบ 3 เดือน 
4. แพทย์ที่มีต้นสังกัดส่งเข้ารับการฝึกอบรมให้ปฏิบัติในแนวทางเดียวกับข้าราชการทั่วไป 
หมายเหตุ: 

1. แพทย์ใช้ทุนและแพทย์ประจ าบ้านที่ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของภาควิชา โรงพยาบาลมหาราช
นครเชียงใหม่ และคณะแพทยศาสตร์ ทางภาควิชาและคณะฯ จะด าเนินการตามที่เห็นสมควร ตั้งแต่การ
ตักเตือน ลงโทษ เช่น ปฏิบัติงานเพิ่มเติม ไม่ผ่านการฝึกอบรมในปีนั้น หรือพิจารณาไม่ส่งสอบวุฒิบัตรส าหรับ
แพทย์ปีที่ 3 หรือเสนอแพทยสภาเพ่ือยุติการใช้ทุนหรือยกเลิกการฝึกอบรมของแพทย์ผู้นั้น ในกรณีของแพทย์
ใช้ทุนจะต้องชดใช้ทุนเป็นเงินตามระยะเวลาที่ยังคงเหลืออยู่ 

2. แพทย์ใช้ทุนและแพทย์ประจ าบ้านจะต้องปฏิบัติงานของโรงพยาบาล ได้แก่ การออกตรวจผู้ป่วย
ที่ห้องตรวจประกันสังคม ห้องฉุกเฉิน ห้องตรวจโครงการสุขภาพถ้วนหน้า ห้องตรวจบริการอนามัย และออก
รับบริจาคโลหิต ตามท่ีทางโรงพยาบาลก าหนด 

3. แพทย์ใช้ทุนเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งนายแพทย์ โดยท าสัญญาการจ้างเป็นเวลาทั้งสิ้น 
4 ปี และครบก าหนดในเดือนมีนาคม 
 

การด าเนินการเพื่อยุติการฝึกอบรม 
- การลาออก แพทย์ประจ าบ้านต้องท าเรื่องชี้แจงเหตุผลก่อนพักการปฏิบัติงานล่วงหน้าอย่างน้อย 2 สัปดาห์ 
เมื่อสถาบันฝึกอบรมอนุมัติให้พักการปฏิบัติงานแล้วจึงแจ้งต่อคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ เพ่ือ
เห็นชอบและแจ้งต่อแพทยสภาพร้อมความเห็นประกอบว่าสมควรให้พักสิทธิ์การสมัคร 
เป็นแพทย์ประจ าบ้านเป็นเวลา 1 ปีในปีการศึกษาถัดไปหรือไม่ โดยพิจารณาจากเหตุผลประกอบการลาออก
และค าชี้แจงจากสถาบันฝึกอบรม การลาออกจะถือว่าสมบูรณ์เมื่อได้รับอนุมัติจากแพทยสภา 
- การให้ออก แพทย์ประจ าบ้านที่ปฏิบัติงานโดยขาดความรับผิดชอบหรือประพฤติตนเสื่อมเสียร้ายแรงจน
ก่อให้เกิดผลเสียต่อผู้ป่วยหรือต่อชื่อเสียงของสถาบันฝึกอบรม หรือปฏิบัติงานโดยขาดความรับผิดชอบหรือ
ประพฤติตนเสื่อมเสีย ไม่มีการปรับปรุงพฤติกรรมหลังการตักเตือน และกระท าซ้ าภายหลังการภาคทัณฑ์ เมื่อ



1
0 

 

สถาบันฝึกอบรมเห็นสมควรให้ออก ให้ท าการแจ้งแพทย์ประจ าบ้านรับทราบพร้อมให้พักการปฏิบัติงาน แล้ว
ท าเรื่องแจ้งต่อคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ ซึ่งจะต้องตั้งคณะกรรมการสอบสวนจ านวน 5 คน 
ประกอบด้วยหัวหน้าสถาบันฝึกอบรมอ่ืนจ านวน 3 คน และกรรมการภายในสถาบันจ านวน 2 คน เพื่อ
ด าเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน 2สัปดาห์ภายหลังจากได้รับเรื่อง ผลการสอบสวนจะถูกน าเสนอต่อที่ประชุม
คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ เพ่ือลงความเห็น ถ้าสมควรให้ออกจึงแจ้งต่อแพทยสภาจนเมื่อได้รับ
การอนุมัติจึงถือว่าการให้ออกสมบูรณ์ ถ้าเห็นว่ายังไม่สมควรให้ออกจึงส่งเรื่องคืนให้สถาบันฝึกอบรมพร้อม
ค าแนะน า 
 

การประเมินเพื่อเลื่อนชั้นปี 
 จัดให้มีการสอบวัดผลภายในและประเมินเจตคติในเดือนมีนาคม โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้ 
ชั้นปีที่ 1 (ขึ้นสู่ชั้นปีที่ 2) 

1. ต้องสอบผ่านหลักสูตร Medical radiation physics และ Radiation biology 
2. สอบวัดความรู้ (สอบอัตนัย) เกณฑ์ผ่านร้อยละ 60 
3. ผ่านการประเมินเจตคติจากคณาจารย์ (อยู่ในระดับ marginal ขึ้นไป) 

 
ชั้นปีที่ 2 (ขึ้นสู่ชั้นปีที่ 3) 

1. สอบวัดความรู้อัตนัย เกณฑ์ผ่านร้อยละ 60 
2. สอบสัมภาษณ์เคสรายยาว เกณฑ์ผ่านร้อยละ 60 
3. ผ่านการประเมินเจตคติจากผู้ร่วมงาน ได้แก่ แพทย์ นักฟิสิกส์การแพทย์ เจ้าหน้าที่รังสีเทคนิค และ

พยาบาล (อยู่ในระดับ marginal ขึ้นไป) 
 
การแจ้งผลการประเมิน และข้อปฏิบัติในกรณีไม่ผ่านเกณฑ์ 

จะท าการแจ้งผลการประเมินกับแพทย์ภายใน 1 สัปดาห์หลังการสอบวัดความรู้ หากไม่ผ่านในส่วน
วิชา Basic physic and biology หรือความรู้ สามารถสอบซ่อมได้ 1 ครั้ง โดยใช้เกณฑ์ผ่านเดิม หากยังไม่
ผ่านจะไม่สามารถเลื่อนชั้นปีได้ และหากแพทย์ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมินจิตพิสัย หลังจากให้โอกาสปรับปรุงแก้ไข
แล้วติดต่อกัน 6 เดือน จะมีการประชุมร่วมกันของอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรมเพ่ือพิจารณาแนวทางด าเนินการ
ที่เหมาะสมต่อไปในการพิจารณาการเลื่อนชั้นปี 
  

งานวิจัย 
หลักสูตรรังสีรักษาและมะเร็งวิทยา ก าหนดให้แพทย์ประจ าบ้านท างานวิจัยเสนอต่อ 

อนุกรรมการสอบบอร์ดจ านวน 1 เรื่อง โดยมีจุดประสงค์เพ่ือให้แพทย์ประจ าบ้าน 
1) มีความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับระบาดวิทยาคลินิกและวิธีการทางวิจัยทางการแพทย์ได้อย่างมี 

ประสิทธิภาพ 
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2) สามารถท างานวิจัย และน าเสนอผลงานวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3) สามารถวิเคราะห์ผลงานวิจัยและสามารถน าหลักฐานเชิงประจักษ์ไปประยุกต์ใช้ได้ 

วิธีการท างานวิจัย 
1. แพทย์ประจ าบ้านชั้นปีที่ 1 หาอาจารย์ที่ปรึกษาผู้ควบคุมงานวิจัยอย่างน้อย 1 คน ตามที่สถาบันก าหนด 
2. แพทย์ประจ าบ้านและอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมกันก าหนดหัวข้อ งานวิจัย และร่างระเบียบวิธีวิจัย 
3. แพทย์ประจ าบ้านชั้นปีที่ 2 น าเสนอร่างงานวิจัย ค าถามงานวิจัย ระเบียบวิธีวิจัย การใช้สถิติในงานวิจัย 
ตารางการเก็บข้อมูล ก าหนดระยะเวลาในการทางานวิจัย และประโยชน์ที่จะได้รับต่อการวิจัยต่อ
อนุกรรมการสอบบอร์ดของสมาคมรังสีรักษาและมะเร็งวิทยาแห่งประเทศไทย เพื่อร่วมกันชี้แนะ แก้ไข 
4. แพทย์ประจ าบ้านน าเสนอร่างงานวิจัยต่อคณะกรรมการจริยธรรมของสถาบันฝึกอบรม 
5. แพทย์ประจ าบ้าน ด าเนินงานวิจัย 
6. แพทย์ประจ าบ้านชั้นปีที่ 3 ส่งเอกสารงานวิจัยให้แก่อนุกรรมการสอบบอร์ดของสมาคมรังสี 
รักษาและมะเร็งวิทยาแห่งประเทศไทย 
7. แพทย์ประจ าบ้านชั้นปีที่ 3 ปลายปี น าเสนอผลงานวิจัยแก่อนุกรรมการสอบบอร์ดของสมาคม 
รังสีรักษาและมะเร็งวิทยาแห่งประเทศไทย โดยการเสนองานวิจัยเป็นคะแนนส่วนหนึ่งในการสอบวุฒิบัตรรังสี
รักษา 

 

การประเมินเพื่อวุฒิบัตร 
คุณสมบัติของผู้สมัครสอบเพ่ือวุฒิบัตรรังสีรักษาและมะเร็งวิทยา 
1. ได้รับการฝึกอบรมแพทย์ประจาบ้านสาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยาตามหลักสูตรของแพทยสภาใน
สถาบันฝึกอบรมที่แพทยสภาให้การรับรองครบ 3 ปี 
2. ต้องมีคุณสมบัติอ่ืนๆ ตามเกณฑ์ของสมาคมรังสีรักษาและมะเร็งวิทยาแห่งประเทศไทย ดังนี้ 

1) ได้รับหนังสือรับรองจากหัวหน้าสถาบันฝึกอบรมนั้น ๆ ว่าเป็นผู้ผ่านการประเมินจากสถาบัน
ฝึกอบรม 

2) ผ่านหลักสูตร Radiation Physics และ Radiation Biology ตามเกณฑ์ของสมาคม
นักฟิสิกส์การแพทย์ไทย/ราชวิทยาลัยรังสีแห่งประเทศไทย โดยต้องเข้าร่วมฟังการบรรยายอย่างน้อย 80%
ของตารางเรียนจึงมีสิทธิเข้าสอบข้อเขียน 

3) ผ่านการฝึกอบรมวิชาความรู้ด้านบูรณาการทั่วไป โดยต้องเข้าร่วมฟังการบรรยายอย่างน้อย 80%
ของตารางเรียน 

4) มีการเก็บcase ผู้ป่วยครบตามที่สมาคมก าหนด (Log Book) 
5) มีงานวิจัยที่มีคุณภาพเพ่ือส่งประเมินโดยคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯแล้วอย่างน้อย 1 

เรื่อง 
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วิธีการประเมิน ประกอบด้วย 
1. สอบข้อเขียนหลักสูตร Radiation Physics และ Radiation Biology การสอบข้อเขียนก าหนดหลังเรียน
ภาคบรรยายครบ กรณีท่ีสอบข้อเขียนไม่ผ่าน ทางสมาคมมีการจัดสอบซ่อมภายใน 1 เดือนหลังประกาศผล 
หากสอบซ่อมไม่ผ่านต้องรอสอบใหม่ในปีต่อไป 
2. การสอบภาคข้อเขียนเกี่ยวกับความรู้พ้ืนฐานทางรังสีรักษาและมะเร็งวิทยา ก่อนสิ้นสุดปีการศึกษาในชั้นปี
ที่ 2 (ประมาณเดือนที่ 21 ของการฝึกอบรม) เกณฑ์ผ่านคือ ร้อยละ 60 กรณีสอบไม่ผ่านต้องรอสอบใหม่ในปี
ต่อไป 
3. การสอบรายยาว (Long case) ในช่วงกลางระหว่างฝึกอบรมในชั้นปีที่ 3 (ประมาณเดือนที่ 30 ของการ
ฝึกอบรม) เกณฑ์ผ่านคือ ร้อยละ 60 การสอบจะสุ่มสอบในต่างสถาบันที่ไม่ใช่สถาบันต้นสังกัด โดยผู้สอบเป็น
ผู้รับผิดชอบการเดินทางเอง กรณีสอบไม่ผ่านสมาคมจะจัดสอบซ่อมภายใน 1 เดือนหลังประกาศผล โดยจะ
จัดสอบในสถาบันอ่ืนที่ไม่ใช่สถาบันที่ท าการสอบครั้งแรก กรณีท่ียังสอบไม่ผ่านครั้งที่ 2 แพทย์ประจาบ้าน
ต้องรอสอบใหม่ในปีต่อไป  
4. การสอบงานวิจัย (ประมาณเดือนที่ 33 ของการฝึกอบรม) เกณฑ์ผ่านคือ ร้อยละ 60 กรณีสอบ ไม่ผ่านต้อง
รอสอบใหม่ในปีต่อไป  
5. ภาคข้อเขียน และการสอบปากเปล่า ก่อนสิ้นสุดปีการศึกษาในชั้นปีที่ 3 (ประมาณเดือนที่ 36 ของการ
ฝึกอบรม) เกณฑ์การประเมิน  

- การสอบข้อเขียน เกณฑ์ผ่านคือ ร้อยละ 60 กรณีสอบไม่ผ่านต้องรอสอบใหม่ในปีต่อไป  
- การสอบปากเปล่า ประกอบด้วยการสอบ OSCE และ การสอบ contouring เกณฑ์ ผ่านจะรวม

คะแนนจาก OSCE และ contouring แต่ละ station คะแนนรวมต้องผ่าน เกณฑร์้อยละ 60 กรณสีอบไม่
ผ่านต้องรอสอบใหม่ในปีต่อไป 

 
 

---------------------------------------------------------------
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