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หลักสูตรและเกณฑการฝกอบรมแพทยประจําบาน
เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
สาขาวิชาเวชศาสตรนิวเคลียร
ราชวิทยาลัยรังสีแพทยแหงประเทศไทย/สมาคมเวชศาสตรนิวเคลียรแหงประเทศไทย
ฉบับ พ.ศ. ๒๕๖๐
๑.

ชื่อหลักสูตร
(ภาษาไทย)

หลัก สูต รการฝก อบรมแพทย ประจํา บานเพื่อ วุฒิ บัตรแสดงความรู ความชํา นาญในการ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตรนิวเคลียร
(ภาษาอังกฤษ) Residency Training in Nuclear Medicine
๒.

ชื่อวุฒิบัตร
ชื่อเต็ม
(ภาษาไทย)

วุฒิบัตรเพื่อแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
สาขาเวชศาสตรนิวเคลียร
(ภาษาอังกฤษ) Diploma of the Thai Board of Nuclear Medicine
ชื่อยอ
(ภาษาไทย)
ว.ว. สาขาเวชศาสตรนิวเคลียร
(ภาษาอังกฤษ) Diploma Thai Board of Nuclear Medicine
๓.
๔.

หนวยงานที่รับผิดชอบ
ราชวิทยาลัยรังสีแพทยแหงประเทศไทย/สมาคมเวชศาสตรนิวเคลียรแหงประเทศไทย
พันธกิจของการฝกอบรม/หลักสูตร
เพื่อฝกอบรมวิช าเวชศาสตรนิวเคลียรซึ่งเปนสาขาวิชาทางการแพทยเฉพาะทางที่ ตองอาศัยความรู
อยางกวางขวางและลึกซึ้ง รวมกับความสามารถในการทําหัตถการที่ป ระณีตและซับซอน ในการดูแลผูปวย
กอน ในระหวาง และหลังการตรวจหรือรักษาดวยสารเภสัชรังสี รวมถึงการปองกันอันตรายจากรังสีทั้งแกผูปวย
บุคคลแวดลอมที่เกี่ยวของ และสภาพแวดลอม แพทยผูเขาฝกอบรมผูเชี่ยวชาญสาขาเวชศาสตรนิวเคลียรจึง
ควรมีความรูครอบคลุมเนื้อหาดังกลาวทั้งในดานทฤษฎีและปฏิบัติ
นอกจากความรู และทั ก ษะด า นเวชศาสตรนิว เคลี ย ร แ ล ว แพทย ส าขาเวชศาสตร นิ ว เคลี ย ร ค วรมี
ความสามารถดานอื่นๆที่สําคัญ ไดแก ความสามารถในการเรียนรูอยางตอเนื่อง ความสามารถดานการวิจัย
เพื่อ สรางองคความรู การสื่อ สารและปฏิสัมพั นธ การทํ างานเป นทีม การปฏิ บั ติงานแบบสหวิช าชี พ การ
บริหารจัดการ กระบวนการคุณภาพและความปลอดภัยเพื่อใหมีการพั ฒนาอยางต อเนื่อง ตลอดจนมีความ
รับผิดชอบ มีจริยธรรม ทัศนคติ และเจตคติที่ดีตอผูปวย ผูรวมงาน และองคกร มีความรูความเขาใจในระบบ
สุ ข ภาพทั้ ง ในแง อ งค รวมและระบบสุ ข ภาพของประเทศ เพื่ อ ให ก ารบริก ารทางเวชศาสตร นิ วเคลี ย ร ก อ
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ประโยชนสูงสุดและมีความปลอดภัยตอประชาชน ตอสังคมและการสาธารณสุขของประเทศ รวมทั้งสงเสริม
ใหวิชาการดานเวชศาสตรนิวเคลียรในประเทศไทย เจริญเติบโต และมีมาตรฐานทัดเทียมกับสากลนิยม
๕.

ผลลัพธของการฝกอบรม/หลักสูตร
แพทยที่จบการฝกอบรมเปนแพทย เฉพาะทางสาขาเวชศาสตรนิวเคลียรตองมีคุณสมบัติ และความรู
ความสามารถขั้นต่ําตามสมรรถนะหลักทั้ง ๖ ดานดังนี้
๑) การดูแลรักษาผูปวย (Patient Care)
 Become familiar with NM clinic
 Assume responsibility in NM clinic
 Know NM regulations and laws
 Know how to perform NM therapy
 Know basic radiation safety
 Know how to interview patients
 Supervise NM studies
๒) ความรูทางการแพทย (Medical Knowledge)
 Take medical radiation physics and radiation biology examination by the Royal
College of Radiology
 Know basic physics
 Know basic radiopharmacy
 Know PET radiopharmacy
 Know basic NM instrumentation
 Know how to interpret NM studies
 Know how to interpret SPECT/CT studies
 Know how to interpret PET/CT studies
 Participate in journal clubs
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๓) การเรียนรูจากการปฏิบัติ และการพัฒนาตนเอง (Practice-based Learning and Improvement)
 Know how to use Word and Power Point
 Understand need for accurate communication
 Participate in NM consultations
 Participate in intra- and interdepartmental conferences
๔) ทักษะปฏิสัมพันธ และการสื่อสาร (Interpersonal and Communication Skills)
 Use computer technology and internet
 Review patient follow-up
 Discuss on quality assurance
 Participate in NM peer review process
 Participate in post graduate medical education
 Become familiar with practice performance guidelines
๕) ความเปนมืออาชีพ (Professionalism)
 Understand how to be committed, ethical, and professionally responsible
physician
 Understand patient privacy issues
 Apply for Thai Board of Nuclear Medicine certification examination
 Persue membership and involvement in NM societies
๖) การปฏิบัติงานใหเขากับระบบ (System-based practice)
 Know how to use all relevant computer system
 Begin research project
 Present research project at national meeting
 Understand cost-effectiveness
๖.

แผนการฝกอบรม/หลักสูตร
๖.๑ วิธีการใหการฝกอบรม
๑) การดูแลรักษาผูปวย (Patient Care)
จัดตารางการฝกอบรมไดตามความเหมาะสมของแตละสถาบัน โดยมีการมอบหมายใหผูรับการ
ฝกอบรม มีความรับผิดชอบตางๆ ในความควบคุมของอาจารยผูใหการฝกอบรมดังตอไปนี้
ก. แพทยประจํ าบานปที่ ๑ เรียนรูเกี่ยวกับการดู แลทางเวชศาสตรนิวเคลียรระดับ ไมซับซอน
ไดแก
- การบริการการตรวจทางเวชศาสตรนิวเคลียรทั่วไป
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- การบริการการรักษาทางเวชศาสตรนิวเคลียร เช น การรักษาไทรอยดเป น พิ ษ มะเร็ ง
ไทรอยด เปนตน
- การดูแลผูปวยทางเวชศาสตรนิวเคลียรทั่วไปหลังการตรวจและรักษา
- เขาใจและมีความรูพื้นฐานทางคอมพิวเตอรที่เกี่ยวของ
- สามารถแปลผลการตรวจทางเวชศาสตรนิ ว เคลี ย ร ที่ เป น พื้ น ฐานไม ซั บ ซ อ น ได แ ก
conventional nuclear medicine, SPECT scan และสามารถให ก ารวิ นิ จ ฉั ย หรื อ
วินิจฉัยแยกโรคไดอยางเหมาะสม
- การปองกันอันตรายทางรังสีหลังการตรวจและรักษาที่เปนพื้นฐานไมซับซอน
ข. แพทยประจําบานปที่ ๒, ๓ เรียนรูเกี่ยวกับการทํางานเวชศาสตรนิวเคลียรในระดับซับซอน
ไดแก
- การบริการทางเวชศาสตรนิวเคลียรในระดับที่ซับซอน
- สามารถแปลผลการตรวจทางเวชศาสตรนิ วเคลี ย ร ได ทุ ก ชนิ ด ได แ ก conventional
nuclear medicine, SPECT, SPECT/CT และ PET/CT scan และสามารถให ก าร
วินิจฉัยหรือวินิจฉัยแยกโรคไดอยางเหมาะสม
- การบริการการรักษาทางเวชศาสตรนิวเคลียรที่นอกเหนือจากโรคของตอมไทรอยด เชน
การบรรเทาอาการปวดกระดูกจากการแพรกระจายของมะเร็ง การรักษามะร็งตับ มะเร็ง
กลุมนิวโนเอ็นโดครายน และมะเร็งตอมน้ําเหลือง เปนตน
- การปองกันอันตรายทางรังสีในงานเวชศาสตรนิวเคลียรทั้งแกผูปวย บุคคลแวดล อมที่
เกี่ยวของ และสภาพแวดลอม
- เลือกรับการศึกษาและฝกฝนตามวิชาเลือกที่มี
ค. ผูเขารับการฝกอบรมจะตองมีประสบการณการตรวจรักษาขั้นต่ําตามที่ระบุไวในภาคผนวก
๒
๒) ความรูทางการแพทย (Medical Knowledge)
ก. แพทยประจําบานปที่ ๑ เรียน วิทยาศาสตรการแพทยพื้นฐานประยุกต (Correlated basic
medical science) ฟ สิ ก ส รั ง สี (radiation physics) ชี ว วิ ท ยารั ง สี (radiation biology)
รังสีวินิจฉัย รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา และเวชศาสตรนิวเคลียร
ข. แพทยป ระจําบ านป ที่ ๒, ๓ เรีย นและปฏิบัติ งานในสาขาวิช าเฉพาะทางต างๆ ของเวช
ศาสตรนิวเคลียร
ค. แพทยประจําบานทุกชั้นป เขารวมในกิจกรรมทางวิชาการ เชน interesting case, imaging
conference, journal club เปนตน
ง. แพทยประจําบานทุกชั้นป ไดรับการฝกอบรมเกี่ยวกับหัตถการ และ เครื่องมือใหมๆ ที่ใช
ในเวชศาสตรนิวเคลียร
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๓) การเรียนรูจากการปฏิบัติ และการพัฒนาตนเอง (Practice-based Learning and
Improvement) แพทยประจําบานทุกชั้นปตอง
ก. ปฏิบั ติงานเพื่อสรางเสริมประสบการณ การเรียนรูในการดูแลผูป วยแบบองครวม และสห
วิชาชีพ เชน เขารวมสัมมนาระหวางภาควิชา ใหคําปรึกษาระหวางภาควิชา เปนตน
ข. ปฏิบัติงานชวยสอนนิสิตนักศึกษาแพทย หรือนักศึกษารังสีเทคนิค (ถามี) หรือแพทยประจํา
บานรุนหลังได
ค. บันทึกขอมูลในเวชระเบียนผูปวยไดอยางถูกตองสมบูรณ
ง. ทํางานวิจัยตามมาตรฐานหลักสูตร (ภาคผนวกที่ ๔)
๔) ทักษะปฏิสัมพันธ และการสื่อสาร (Interpersonal and Communication Skills)
แพทยประจําบานทุกชั้นปตอง
ก. ฝกปฏิบัติเพื่อเรียนรูเกี่ยวกับทักษะปฏิสัมพันธ และการสื่อสาร
ข. ปฏิบัติงานชวยสอนนิสิต/นักศึกษาแพทย นักศึกษารังสีเทคนิค และแพทยประจําบานรุน
หลัง
ค. นําเสนอขอ มูลผูป วย และอภิป รายปญ หาในกิจกรรมวิช าการได เชน case conference
เปนตน
๕) ความเปนมืออาชีพ (Professionalism) แพทยประจําบานทุกชั้นปตอง
ก. เขารวมกิจกรรมการใหความรูทางดานบูรณาการทางการแพทย
ข. พัฒนาตนเองใหมีเจตคติที่ดีระหวางการปฏิบัติงานดูแลผูปวย
๖) การปฏิบัติงานใหเขากับระบบ (System-based Practice)
แพทยประจําบานทุกชั้นป เขารวมกิจกรรมประสบการณการเรียนรูเกี่ยวกับ ระบบคุณภาพของ
โรงพยาบาล (HA) ระบบประกันสุขภาพของชาติ และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
๖.๒ เนื้อหาของการฝกอบรม/หลักสูตร
๑) ความรูพื้ น ฐานของเวชศาสตรนิ วเคลี ย ร และระบบที่ เกี่ ย วข อ ง ในภาคผนวกที่ ๑ (ปรับ ปรุ ง
หลักสูตร พ.ศ. ๒๕๖๐)
๒) ปฏิบัติการ การตรวจวินิจฉัยและรักษา (ตามภาคผนวกที่ ๒)
๓) การทําวิจัย
แพทยประจําบานตองทํางานวิจัย อยางนอย ๑ เรื่อง ในระหวางการปฏิบัติงาน ๓ ป โดยเปน
ผูวิจัยหลัก (ดูรายละเอียดในภาคผนวกที่ ๔, ๕, ๘ และ ๙)
๔) การรับรองวุฒิบัตรสาขาเวชศาสตรนิวเคลียร ใหมีคุณวุฒิ “เทียบเทาปริญญาเอก”
การรับรองคุณวุฒิหรือวุฒิการศึกษา วุฒิบัตร (ว.ว.) สาขาเวชศาสตรนิวเคลียร ให “เทียบเทา
ปริญญาเอก” นั้น ถือเปนสิทธิสวนบุคคลและของแตละสถาบันที่ใหการฝกอบรม โดยใหเปนไป
ตามความสมัครใจของแตละสถาบันที่ใหการฝกอบรมฯ และความสมัครใจของแพทยประจําบาน
แตล ะรายดวย หากแพทยป ระจํา บ านมีค วามประสงค ดัง กล า ว ตนเองจะต อ งแจง ให ส ถาบั น
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ฝกอบรมทราบเปนลายลักษณอักษรกอนวาจะรับ การฝกอบรมที่มีโอกาสไดรับทั้ง ว.ว.และการ
รับรองวุฒิดังกลาวให “เทียบเทาปริญญาเอก” กรณีนี้ผูเขาอบรมจะตองมีผลงานวิจัยโดยที่เปน
ผูวิจัยหลัก และผลงานนั้นตองตีพิมพในวารสารที่เปนที่ยอมรับ (ดูรายละเอียดเกี่ยวกับงานวิจัย
เพื่อเทียบเทาปริญญาเอกในภาคผนวกที่ ๕)
ในกรณีท่ีสถาบันฝกอบรมฯไมสามารถจัดการฝกอบรมแพทยประจําบาน เพื่อใหมีการรับรอง
คุณวุฒิ ว.ว. “เทียบเทาปริญญาเอก” ได สถาบันนั้นมีสิทธิ์ที่จะไม จัดการฝกอบรมแบบที่มีการ
รับรองคุณวุฒิให “เทียบเทาปริญญาเอก” ได สถาบันนั้นตองแจงใหแพทยประจําบานทราบตั้งแต
วันเริ่มเปดรับสมัครเขาเปนแพทยประจําบานไปจนถึงวันที่เริ่มเปดการฝกอบรม ในกรณีที่สถาบัน
ฝก อบรมใดต อ งการให มีก ารรับ รอง ว.ว. ให มี คุณ วุฒิ ดัง กล าว แต มีท รัพ ยากรจํ า กั ด สถาบั น
สามารถติดตอขอความรวมมือจากอาจารยและทรัพยากรจากสถาบันอื่นมาชวยได
๕) ความรูทางดานบูรณาการ
ก. ทักษะปฏิสัมพันธ และการสื่อสาร (Interpersonal and Communication Skills)
๑. การสื่อสารและการสรางความสัมพันธที่ดีระหวางแพทย ผูรวมงาน ผูปวยและญาติ
๒. การใหความรูถึงความปลอดภัยและสิทธิของผูปวย
๓. การดูแลผูปวยและญาติในวาระใกลเสียชีวิต
๔. การบอกขาวราย
๕. ปจจัยที่สงเสริมความสัมพันธที่ดีระหวางแพทยและผูปวย
๖. การบริหารจัดการผูปวยกรณีพิเศษ
๗. การตระหนักรูพื้นฐานความเชื่อทางสุขภาพที่ตางกัน และสามารถใหขอมูลเกี่ยวกับแพทย
ทางเลือกอื่นๆ
ข. ความเปนมืออาชีพ
๑. การบริบาลโดยมีผูปวยเปนศูนยกลาง
- การยึดถือประโยชนของผูปวยเปนหลัก
- การรักษาความนาเชื่อถือแก ผูปวย สังคม โดยการรักษามาตรฐานการดูแลรักษา
ผูปวยใหดีท่สี ุด
- การใหเกียรติและยอมรับเพื่อนรวมวิชาชีพ เพื่อนรวมงาน ผูปวย และญาติ
- ความสามารถปรับตนเองใหเขากับสภาวะหรือเหตุการณท่ไี มคาดคิดไวกอน
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๒. พฤตินิสัย
- ความรับผิดชอบ ความตรงตอเวลา ความซื่อสัตย และมีวินัย
- การแตงกายใหเหมาะสมกับกาลเทศะ
๓. จริยธรรมการแพทย
- การหลีกเลี่ยงการรับผลประโยชนสวนตัวในทุกกรณี การนับถือใหเกียรติ สิทธิ และ
รับ ฟงความเห็ นของผูป วย ในกรณีผูปวยไมเห็ นดวยกับ การรักษาหรือปฏิ เสธการ
รักษา กรณีญาติและผูปวยรองขอตามสิทธิผูปวย
- การขอความยิ น ยอมจากผู ป ว ยในการดู แ ลรั ก ษาและหั ต ถการ ในกรณี ที่ ผู ป ว ย
ตัดสินใจไมไดตองสามารถเลือกผูตัดสินใจแทนผูปวยได
- การปฏิบัติในกรณีที่ผูปวยรองขอการรักษาที่ไมมีประโยชนหรือมีอันตราย
- การรักษาความลับและการเปดเผยขอมูลผูปวย
- การประเมินขีดความสามารถ และยอมรับขอผิดพลาดของตนเอง
๔. การเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต
- การกําหนดความตองการในการเรียนรูของตนเอง
- การคนควาความรู และประเมินความนาเชื่อถือไดดวยตนเอง
- การประยุกตความรูที่คนควากับปญหาของผูปวยไดอยางเหมาะสม
- การวิเคราะหและวิจารณบทความทางวิชาการ
- การเขารวมกิจกรรมวิชาการอยางสม่ําเสมอ
- การใช electronic databases และการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรในการเรียนรู
- การถายทอดความรูแกแพทย บุคลากรทางการแพทย นิสิต นักศึกษา ผูปวยและญาติ
ค. การปฏิบัติงานใหเขากับระบบ
- ความรูเกี่ยวกับกฎหมายทางการแพทย
- ความรูเกี่ยวกับระบบสุขภาพและการพัฒนาสาธารณสุขของชาติ
- ความรูเกี่ยวกับระบบประกันสุขภาพ เชน ระบบประกันสุขภาพ ระบบประกันสังคม ระบบ
สวัสดิการการรักษาพยาบาลของขา ราชการ เปนตนความรูเกี่ยวกับ การประกั นคุณภาพ
และกระบวนการ hospital accreditation การประเมิน ประสิท ธิภาพและประสิท ธิผ ล
ของการดูแลรักษา
- ความรูเกี่ ย วกั บ cost consciousness medicine เช น นโยบายการใช ย าระดั บ ชาติ
บัญชียาหลักแหงชาติ การใชยาอยางสมเหตุผล เปนตน
- ความรูทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ง. การพัฒนาตนเองและการเรียนรูจากการปฏิบัติ
- ทักษะและจริยธรรมในการวิจัย
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-

การดูแลรักษาผูปวยแบบทีมสหวิชาชีพ
การใชยาและทรัพยากรอยางสมเหตุผล
การบันทึกเวชระเบียนครบถวนถูกตอง
การมีสวนรวมในองคกร เชน ภาควิชา/แผนก/กลุมงาน โรงพยาบาล/สถาบัน ราชวิทยาลัย
เปนตน
๖.๓ จํานวนปของการฝกอบรม
กํ าหนดระยะเวลาฝ กอบรมทั้ง หมด ๓ ป โดยฝก อบรมในโรงพยาบาลหรื อสถาบั น ที่ แ พทยสภาของ
ประเทศไทยรับรองใหใชฝกอบรมในสาขาเวชศาสตรนิวเคลียร แบงการฝกอบรมในแตละป ดังนี้
ปที่ ๑
N๔
ปที่ ๒
N ๑๐
ปที่ ๓
N ๑๐
รวม N ๒๔, D ๖, R ๒, I ๒, E ๒

D๖
I๒
E๒

R๒
-

หมายเหตุ

N = Nuclear medicine
R = Radiation oncology
D = Diagnostic radiology ซึ่งประกอบดวย
general diagnostic radiology, CT, ultrasound, MRI ดวยอัตราสวน ๒:๒:๑:๑
I = Internal medicine ในสาขา endocrinology, gastroenterology, cardiology, hematology,
neurology, nephrology, oncology หรือ internal medicine และ pediatric
E = ฝกอบรมเวชศาสตรนิวเคลียรในโรงพยาบาลหรือสถาบันอื่น
ตัวเลข = จํานวนเดือนที่ตองรับการฝกอบรม
สําหรับผูเขารับการฝกอบรมที่มีคุณสมบัติตามขอ ๘.๔ จะไดรับการฝกอบรม ๒ ป โดยยกเวนการฝกอบรมในปที่ ๑
จํานวนปการฝกอบรม
๓ ป สําหรับผูมีคุณสมบัติตามขอ ๗.๑.๑ – ๗.๑.๒
๒ ป สําหรับผูมีคุณสมบัติตามขอ ๗.๑.๓
ระยะเวลาการฝกอบรมตองไมเกิน ๖ ป
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๖.๔

การบริหารการจัดการฝกอบรม
สถาบันฯ ตองมีคณะกรรมการซึ่งมีหนาที่รับผิดชอบและอํานาจในการจัดการ การประสานงาน
การบริหาร และ การประเมินผล สําหรับแตละขั้นตอนของการฝกอบรม รวมถึงการใหผูมีสวนไดสวน
เสียที่เหมาะสมมีสว นรวมในการวางแผนการฝกอบรม ประธานแผนการฝกอบรม/หลักสูตรตองมี
ประสบการณในการปฏิบัติงานในสาขานั้นมาแลวไมนอยกวา ๕ ป
๖.๕ สภาวะการปฏิบัติงาน
สถาบันฯ ตองจัดสภาวะการปฏิบัติงานดังตอไปนี้
- ใหผูเขารับการอบรมเขารวมกิจกรรมวิชาการ (รวมถึงการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ) ที่
เกี่ยวของกับการฝกอบรม ระบุกฎเกณฑและประกาศใหชัดเจนเรื่องเงื่อนไขงานบริการและ
ความรับผิดชอบของผูเขารับการฝกอบรม
- มีการกําหนดการฝกอบรมทดแทนในกรณีที่ผูเขารับการฝกอบรมมีการลาพัก เชน การลา
คลอดบุตร การเจ็บปวย การเกณฑทหาร การถูกเรียกฝกกําลังสํารอง การศึกษาดูงานนอก
แผนการฝกอบรม/หลักสูตร เปนตน
- จัดมีคาตอบแทนผูเขารับการฝกอบรมอยางเหมาะสมกับตําแหนงและงานที่ไดรบั มอบหมาย
- ควรมีการระบุชั่วโมงการทํางานที่เหมาะสม
๖.๖ การวัดและประเมินผล
การวัดและประเมินผลผูเขารับการฝกอบรม ประกอบดวย
๖.๖.๑ การวัดและประเมินผลระหวางการฝกอบรม
สถาบั น ฝ ก อบรมจะต อ งจั ด ให มี ก ารประเมิ น ผู เข า รั บ การฝ ก อบรมระหว างการฝ ก อบรม
ครอบคลุมทั้งดานความรู ทักษะ เจตคติ และกิจกรรมทางการแพทย ในมิติตางๆ ดังนี้
มิติที่ ๑ ประเมิน clinical skill โดยอาจารย ตามที่ อฝส.กําหนด (ภาคผนวกที่ ๓)
มิติที่ ๒ การรายงานผลการสอบจัดโดยสถาบัน (ผาน/ไมผาน)
มิติที่ ๓ การรายงานประสบการณเรียนรูจากผูปวย (portfolio)
มิติที่ ๔ การรายงานความกาวหนางานวิจัย
มิติที่ ๕ การรวมกิจกรรมประชุมวิชาการทางเวชศาสตรนิวเคลียร
มิติที่ ๖ การประเมินสมรรถนะดาน professionalism และ interpersonal and
communication skills โดยอาจารยและผูรวมงาน
โดยเนื้อหาและกรอบเวลาของการประเมินใหครอบคลุมตาม “กิจกรรมที่ใหความมั่นใจวา
เปนผูเชี่ยวชาญในวิชาชีพ (Entrustable Professional Activity: EPA)” ที่กําหนดไวใน
ภาคผนวกที่ ๓
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การบันทึกขอมูลการประเมินผูเขารับการฝกอบรมทําโดย
- ผูเขารับการฝกอบรม/สถาบั นฝกอบรม ทําการบันทึ กข อมูลในสวนที่เกี่ยวข องลงใน
portfolio ตามที่สถาบันกําหนดในแตละปการศึกษา
- สถาบันฝกอบรมสาขาเวชศาสตรนิวเคลียร ทําการบันทึกขอมูลการประเมินผูเขารับ
การฝกอบรมในมิติที่ ๑-๖ เพื่อรายงานผลมายั งคณะกรรมการฝก อบรมและสอบฯ
ตามที่กําหนดโดยราชวิทยาลัยรังสีแพทย
ผลการประเมินนําไปใชในกรณี ตอไปนี้
๑. เพื่อเลื่อนระดับชั้นป โดยสถาบันฝกอบรมจะตองมีการกําหนดเกณฑการเลื่อนชั้นป
ซึ่งการพิจารณาเกี่ยวกับการเลื่อนชั้นปจะตองดําเนินการในรูปของคณะอนุกรรมการ
๒. เพื่อใชพิจารณาคุณสมบัติผูเขาสอบเพื่อวุฒิบัตรฯ
การประเมินระหวางการฝกอบรมโดยสม่ําเสมอและแจงผลใหผูเขารับการฝกอบรมรับทราบจะ
ชวยใหเกิดการพัฒนาสมรรถนะหลักดานตางๆ ของผูเขารับการฝกอบรมไดสมบูรณขึ้น ทั้งนี้
สถาบันฝกอบรมจะตองแจงกระบวนการวัด ประเมินผลและเกณฑการเลื่อนชั้นปใหแกผูเขา
รับการฝกอบรมกอนลวงหนา อีกทั้งสามารถใหผูเขารับการฝกอบรมสามารถตรวจสอบผลของ
การประเมิน และมีขบวนการของการอุทธรณผลของการประเมิน
๖.๖.๒ การวัดและประเมินผลเพื่อวุฒิบัตรฯ
(๑) การวัดและประเมินผลเพื่อวุฒิบัตรฯ ดูรายละเอียดในภาคผนวกที่ ๖
(๒) คุณสมบัติผูมีสิทธิ์เขาสอบ
- ผา นการฝก อบรมครบตามหลั ก สูต ร ไม น อ ยกวา ร อ ยละ ๘๐ ของระยะเวลาการ
ฝกอบรม
- สถาบันฝกอบรมเห็นสมควรใหเขาสอบ
(๓) เอกสารประกอบ
- เอกสารรับรองประสบการณภาคปฏิบัติจากสถาบันฝกอบรมตามที่กําหนด
- บทความงานวิจัย และใบรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย
- เอกสารรับรองการปฏิบัติงานตามแฟมสะสมผลงาน
(๔) วิธีการประเมินประกอบดวย
- การประเมิ น ผลงานวิ จั ย ผู ส มั ค รไม มี สิ ท ธิ์ เข า สอบข อ เขี ย นและปากเปล า ถ า
คณะอนุกรรมการฯมีมติวาผลงานวิจัยนั้นไมผานการรับรองของอนุกรรมการฯ (มติ
คณะอนุกรรมการฯ หมายถึง อยางนอย ๓ ใน ๔ ของคณะอนุกรรมการฯทั้งหมด)
- ประเมินภาคปฏิบัติ คือการประเมินผลการปฏิบัติงานจากสถาบันฝกอบรม เชน แฟม
สะสมผลงาน (portfolio) ผู ส มั ค รไม มี สิ ท ธิ์ เข า สอบข อ เขี ย นและปากเปล า ถ า
คณะอนุกรรมการฯมีมติวาผลการปฏิบัติงานจากสถาบันฝกอบรมไมผานตามเกณฑ
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- การสอบขอเขียน ตองผานเกณฑไมนอ ยกวารอยละ ๖๐
- การสอบปากเปลา ตองผานเกณฑไมนอยกวารอยละ ๖๐
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๗.

การรับและคัดเลือกผูเขารับการฝกอบรม
๗.๑ คุณสมบัติของผูเขารับการฝกอบรม
๑) ได รับ ปริญ ญาแพทยศาสตรบั ณ ฑิ ต หรือ เที ย บเท าที่ แ พทยสภารั บ รองได รับ การขึ้ น ทะเบี ย น
ประกอบวิชาชีพเวชกรรมจากแพทยสภาแลว
และ
๒) มีคุณสมบัติครบถวนตามเกณฑแพทยสภาในการเขารับการฝกอบรมแพทยเฉพาะทาง
หรือ
๓) ผูที่ไดรับวุฒิบัตรเพื่อแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขารังสีวินิจฉัย
รังสีวิทยาทั่วไป หรือ รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา
๗.๒ การคัดเลือกผูเขารับการฝกอบรม
๑) สถาบันฝกอบรมจะตองแตงตั้งคณะกรรมการคัดเลือกผูเขารับการฝกอบรม
๒) คณะกรรมการดังกลาวจะทําหนาที่กําหนดเกณฑและดําเนินการคัดเลือกผูเขารับการฝกอบรม
๓) สถาบันฝกอบรมจะตองแจงเกณฑการรับผูเขารับการฝกอบรมใหผูสมัครเขารับการฝกอบรมกอน
ลวงหนา
๔) การคัดเลือกผูเขารับการฝกอบรมจะตองยึดหลักความเสมอภาค ความโปรงใส และตรวจสอบได
๗.๓ จํานวนผูเขารับการฝกอบรม
กําหนดใหสถาบันฝกอบรมรับผูเขารับการฝกอบรมไดในสัดสวนตามที่ราชวิทยาลัยรังสีแพทยแหง
ประเทศไทยกําหนด รวมทั้งตองมีงานบริการเปนสัดสวนที่เหมาะสมกับจํานวนผูเขารับการฝกอบรม
ตามที่กําหนดในตารางตอไปนี้
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งานบริการ
Diagnostic NM
Oncology
Bone and joint
Cardiovascular
Endocrinology (CA Thyroid, thyroid, parathyroid)
Respiratory system
Urinary tract
GI tract
BMD
Others
Therapeutic NM
Hyperthyroidism
Thyroid carcinoma
๘.

๑

จํานวนผูเขารับการฝกอบรม (คน)

๒

๓

๔

๕

๖๐
๕๐๐
๑๐๐
๒๐๐
๑๐
๕๐
๓๐
๑๐๐
๑๐

๗๐
๖๐๐
๑๑๐
๒๕๐
๑๑
๕๕
๓๕
๑๕๐
๑๑

๘๐
๗๐๐
๑๒๐
๓๐๐
๑๒
๖๐
๔๐
๒๐๐
๑๒

๙๐
๘๐๐
๑๓๐
๓๕๐
๑๓
๖๕
๔๕
๒๕๐
๑๓

๑๐๐
๙๐๐
๑๔๐
๔๐๐
๑๔
๗๐
๕๐
๓๐๐
๑๔

๒๐๐
๑๐๐

๒๕๐
๑๑๐

๓๐๐
๑๒๐

๓๕๐
๑๓๐

๔๐๐
๑๔๐

จํานวนการบริการขั้นต่ํา (ครั้ง/ป)

อาจารยผูใหการฝกอบรม
๘.๑ คุณสมบัติของประธานการฝกอบรม
ตองเปนแพทยซึ่งไดรับวุฒิบัตร หรือหนังสืออนุมัติเพื่อแสดงความรูความชํานาญในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตรนิวเคลียร และปฏิบัติงานดานเวชศาสตรนิวเคลียรอยางนอย ๕ ป
ภายหลังไดรบั วุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมัติฯ
๘.๒ คุณสมบัติและจํานวนของอาจารยผูใหการฝกอบรม
๘.๒.๑ คุณสมบัติของอาจารยผใู หการฝกอบรม
ตองเปนแพทยซึ่งไดรบั วุฒิบัตร หรือหนังสืออนุมัติเพื่อแสดงความรูความชํานาญในการ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตรนิวเคลียร
๘.๒.๒ จํานวนอาจารยผูใหการฝกอบรม
ตองมีจํานวนอาจารยผูใหการฝกอบรมปฏิบัติงานเต็มเวลาตามที่แพทยสภากําหนด คือ
อาจารยอยางนอย ๒ คนตอผูเขารับการฝกอบรม ๑ คน หากมีจํานวนอาจารย ใหฝกอบรม
เต็มเวลาไมพอ อาจใหมีอาจารยแบบไมเต็มเวลาได โดยมีขอกําหนดดังนี้
- จํานวนอาจารยแบบไมเต็มเวลาตองไมมากกวารอยละ ๕๐ ของจํานวนอาจารยเต็มเวลา
- ภาระงานของอาจารยแบบไมเต็มเวลาแตละคนตองไมนอยกวารอยละ ๕๐ ของภาระงาน
อาจารยเต็มเวลา
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สถาบั นฝก อบรมฯ ตอ งกํา หนดและดํ าเนิ นนโยบายการสรรหาและคัด เลือ กอาจารย ผู ให ก าร
ฝกอบรมใหสอดคลองกับพันธกิจของแผนการฝกอบรม/หลักสูตร ระบุคุณสมบัติของอาจารยผูใหการ
ฝกอบรมที่ชัดเจน โดยครอบคลุมความชํานาญที่ตองการ ไดแก คุณสมบั ติทางวิช าการ ความเปนครู
และความชํานาญทางคลินิก
สถาบั นฯต อ งระบุ หน าที่ ค วามรับ ผิด ชอบ ภาระงานของอาจารย และสมดุล ระหวา งงานด าน
การศึก ษา การวิจั ย อาจารย ต อผูเขา รับ การฝ ก อบรมให เป น ไปตามเกณฑ ที่แ พทยสภากํ าหนดไว
อาจารยจะตองมีเวลาเพี ยงพอสําหรับการใหการฝกอบรม ใหคําปรึกษา และกํากับดูแล นอกจากนั้น
อาจารยยังตองมีการพัฒ นาตนเองอยางตอเนื่องทั้งทางดานการแพทย และดานแพทยศาสตรศึกษา
สถาบันฯ ตองจัดใหมีการพัฒนาอาจารยอยางเปนระบบ และมีการประเมินอาจารยเปนระยะ
ในกรณี ที่สัด สวนของอาจารย ตอผูเขา รับ การฝก อบรมลดลงกว าที่ไดรับ อนุ มั ติไว สถาบั น ควร
พิจารณาลดจํานวนผูเขารับการฝกอบรมลงตามความเหมาะสมเพื่อคงคุณภาพการฝกอบรมไว
๙.

ทรัพยากรทางการศึกษา
สถาบันฯ ตองกําหนดและดําเนินนโยบายเกี่ยวกับทรัพยากรการศึกษาใหครอบคลุมประเด็นตอไปนี้
1. สถานที่และโอกาสในการเรียนรูทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ การเขาถึงแหลงขอมูลทางวิชาการที่
ทันสมัย สามารถใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไดอยางเพียงพอ มีอุปกรณสําหรับ
ฝกอบรมภาคปฏิบัติและมีสิ่งแวดลอมทางการศึกษาที่ปลอดภัย (ดูรายละเอียดใน ภาคผนวกที่ ๗)
2. การคัดเลือกและรับรองการเปนสถานที่สําหรับการฝกอบรม จํานวนผูปวยเพียงพอและชนิดของ
ผูปวยหลากหลายสอดคลองกับผลลัพธของการเรียนรูที่คาดหวัง การเขาถึงสิ่งอํานวยความสะดวก
ทางคลินิกและการเรียนภาคปฏิบัติที่พอเพียงสําหรับสนับสนุนการเรียนรู
3. สื่ออิเล็กทรอนิกสสําหรับการเรียนรูที่ผูเขารับการฝกอบรมสามารถเข าถึงได มีการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการสื่อสารใหเปน สวนหนึ่งของการฝกอบรมอย างมีประสิทธิภาพและถู กหลั ก
จริยธรรม
4. การจัดประสบการณในการปฏิบัติงานเปนทีมรวมกับผูรวมงานและบุคลากรวิชาชีพอื่น
5. ความรูและการประยุกตความรูพื้นฐานและกระบวนการทางวิทยาศาสตรในสาขาวิชาที่ฝกอบรม
มีการบูรณาการ และสมดุลระหวางการฝกอบรมกับการวิจัยอยางเพียงพอ
6. การนําความเชี่ยวชาญทางแพทยศาสตรศึกษามาใชในการจัดทําแผนการฝกอบรม การดําเนินการ
ฝกอบรม การประเมินการฝกอบรม
7. การฝกอบรมในสถาบันอื่น ทั้งในและนอกประเทศตามที่ระบุไวในหลักสูตร ตลอดจนระบบการ
โอนผลการฝกอบรม

๑๐. การประเมินแผนการฝกอบรม/หลักสูตร
สถาบั นฯ ตองกํากับดูแลการฝกอบรมใหเปนไปตามแผนการฝกอบรม/หลักสูตรเปน ประจํา มีกลไก
สําหรับการประเมินหลักสูตรและนําไปใชจริง การประเมินแผนการฝกอบรม/หลักสูตร ตองครอบคลุม
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1. พันธกิจของแผนการฝกอบรม/หลักสูตร
2. ผลลัพธการเรียนรูที่พึงประสงค
3. แผนการฝกอบรม
4. ขั้นตอนการดําเนินงานของแผนการฝกอบรม
5. การวัดและประเมินผล
6. พัฒนาการของผูรบั การฝกอบรม
7. ทรัพยากรทางการศึกษา
8. คุณสมบัติของอาจารยผูใหการฝกอบรม
9. ความสัมพันธระหวางนโยบายการรับสมัครผูรับการฝกอบรมและความตองการของระบบสุขภาพ
10. สถาบันฯรวม
11. ขอควรปรับปรุง
สถาบันฯตองแสวงหาขอมูลปอนกลับเกี่ยวกับการฝกอบรม/หลักสูตร จากผูใหการฝกอบรม ผูเขารับ
การฝกอบรม นายจางหรือผูใชบัณ ฑิต และผูมีสวนไดส วนเสียหลัก รวมถึงการใชขอมู ลป อนกลับเกี่ยวกั บ
ความสามารถในการปฏิบัติงานของแพทยผูสําเร็จการฝกอบรม ในการประเมินการฝกอบรม/หลักสูตร
๑๑. การทบทวน / พัฒนาหลักสูตรการฝกอบรม
สถาบันฯ ตองจัดใหมีการทบทวนและพัฒนาคุณภาพของหลักสูตรฝกอบรมเปนระยะๆ หรืออยางนอย
ทุก ๕ ป ปรับปรุงกระบวนการ โครงสราง เนื้อหา ผลลัพธ และสมรรถนะของผูสําเร็จการฝกอบรม รวมถึ ง
การวัดและการประเมินผล และสภาพแวดลอมในการฝกอบรม ใหทันสมัยอยูเสมอ ปรับปรุงแกขอบกพรองที่
ตรวจพบ มีขอมูลอางอิง และแจงผลการทบทวน และพัฒนาใหแพทยสภารับทราบ
ราชวิทยาลัยรังสีแพทยแหงประเทศไทย/สมาคมเวชศาสตรนิวเคลียรแหงประเทศไทย เปนผูรับผิดชอบ
ดูแลการฝกอบรม และทบทวน / พัฒนาหลักสูตรการฝกอบรมเปนระยะ ๆ หรืออยางนอยทุก ๕ ป และแจงผล
การทบทวน / พัฒนาใหแพทยสภารับทราบ
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๑๒. ธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการ
1. สถาบันฯตองบริหารจัดการหลักสูตรใหสอดคลองกับกฎระเบียบที่กําหนดไวในดานตางๆ ไดแก การรับ
สมัครผูเขารับ การฝกอบรม (เกณฑการคัดเลือกและจํานวนที่รับ) กระบวนการฝกอบรม การวัดและ
ประเมิ น ผล และผลลัพ ธข องการฝก อบรมที่ พึ งประสงค การออกเอกสารที่ แ สดงถึ งการสํ า เร็จการ
ฝกอบรมในแตละระดับ หรือหลักฐานอยางเปนทางการอื่นๆ ที่สามารถใชเปนหลักฐานแสดงการผาน
การฝกอบรมในระดับนั้นไดทั้งในประเทศและตางประเทศ
2. สถาบั น ฯ ต อ งกํา หนดหน าที่ รับ ผิ ด ชอบและอํ านาจในการบริห ารจั ด การงบประมาณของแผนการ
ฝกอบรม/หลักสูตรใหสอดคลองกับความจําเปนดานการฝกอบรม
3. สถาบันฯ ตองมีบุคลากรที่ปฏิบัติงานและมีความเชี่ยวชาญที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุนการดําเนินการของ
การฝกอบรมและกิจกรรมอื่นๆที่เกี่ยวของ การบริหารจัดการที่ดีและใชทรัพยากรไดอยางเหมาะสม
4. สถาบันฯ ตองจัดใหมีใหมีจํานวนสาขาความเชี่ยวชาญทางการแพทยและหนวยงานสนับสนุนดานอื่นๆที่
เกี่ยวของครบถวน สอดคลองกับขอบังคับและประกาศของแพทยสภาในการเปดการฝกอบรม
๑๓. การประกันคุณภาพการฝกอบรม
ราชวิทยาลั ยรังสีแพทยแ หงประเทศไทย/สมาคมเวชศาสตรนิ วเคลี ยรแ ห งประเทศไทย กํา หนดให
สถาบั นฝ ก อบรมที่จะไดรับ การอนุ มัติใหจัดการฝก อบรม จะตองผานการประเมิ น ความพรอมในการเป น
สถาบันฝกอบรม และสถาบันฝกอบรมจะตองจัดใหมีการประกันคุณภาพการฝกอบรมอยางตอเนื่องดังนี้
๑๓.๑ การประกันคุณภาพการฝกอบรมภายใน
สถาบันฝกอบรมจะตองจัดใหมีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการฝกอบรมภายใน อยางนอยทุก
๒ ป
๑๓.๒ การประกันคุณภาพการฝกอบรมภายนอก
สถาบันฝกอบรมจะตองไดรบั การประเมินคุณภาพจากคณะอนุกรรมการฝกอบรมฯ อยางนอยทุก ๕ ป
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ภาคผนวกที่ ๑
เนื้อหาและผลลัพทของการฝกอบรม
A. Theoretical knowledge
A good general background in medicine (e.g. internal medicine, oncology, cardiology,
endocrinology, surgery, etc.) is assumed. More detailed knowledge of those conditions which
may need to be investigated or treated by NM techniques is required. NM specialists also use
complementary methods related to NM procedures. These include: ultrasound, ECG (including
dynamic + pharmacological stress testing) and management of emergencies and adverse
reactions, correlative/multimodality imaging methods, such as CT, MRI and MRS, laboratory
assays, bone densitometry, other available techniques complementary to NM procedures, such
as optical imaging.
NM specialists may cooperate in the assessment, prevention and treatment of physical or
medical accidental contamination or incorporation of radionuclides.
Required theoretical knowledge comprises scientific principles, clinical nuclear medicine
(NM) and integrative objectives:
(i) Scientific principles:
 Basic knowledge in physics, statistics, mathematics and computer science
 Basic knowledge in biology (including molecular biology), physiology and
physiopathology
 Radiation physics
 Radiobiology
 Radiochemistry
 Radiopharmacy
 Clinical radiopharmacology
 Tracer kinetic modeling
 Applications of radiopharmaceuticals and administrable or implantable medical devices:
indications, justification, procedures/protocols and results, methodology and dosimetry
 Radiation protection: justification and optimization [ALARA (as low as reasonably
achievable), ALARP (as low as reasonably practicable) and limitation of doses (only for
medical workers)] and radiation hazards
 Instrumentation
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 Quantitative techniques in NM and their standardization.
 Principles of radiology modalities including dual energy X ray absorption (DEXA),
ultrasound, CT, MRI and MRS
 Data acquisition and image processing techniques, including SPECT, SPECT/CT, PET,
PET/CT and PET/MRI
 Statistics of radioactive counting
 Quality control.
(ii) Clinical Nuclear Medicine:
1. Radionuclide Imaging or Scintigraphy
1.1 Patterns of radiopharmaceutical uptake; normal and abnormal appearances of
images, normal variants and common artifacts in images of the following clinical
areas:
 Central nervous system
 Brain
 Cerebrospinal fluid
 Musculoskeletal system
 Bone and joint
 Soft tissue
 Cardiovascular system
 Heart
 Blood vessel
 Pulmonary system
 Gastro-intestinal system
 Liver
 Biliary system
 Gastrointestinal tract
 Pancreas
 Salivary gland
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 Genitourinary system
 Kidney
 Urinary bladder
 Testis
 Endocrine system
 Thyroid gland and I-131 total body scan
 Parathyroid gland
 Adrenal gland
 Reticuloendothelial system (RE system)
 Spleen
 Bone marrow
 Lymphatic system
 Oncology
 Infection and inflammation
 Miscellaneous
1.2 Cross-sectional anatomy - basic clinical CT and MRI including those findings
requiring further action.
1.3 Comprehensive knowledge of imaging diagnostic thinking (e.g., advantages and
limitations of various CT protocols that can be used in PET/CT).
1.4 Correlative imaging of NM images and those from other imaging techniques.
1.5 Special diagnostic investigations in cardiology, lung disease, gastroenterology,
hepatobiliary dysfunction, nephro-urology, neurology and psychiatry, endocrinology,
hematology, oncology and infection
1.6 Radionuclide-guided surgery techniques
1.7 Radiotherapy treatment planning using NM techniques
1.8 Types and applications of X-ray contrast materials and gadolinium chelates,
contraindications of contrast agents and management of their adverse reaction.
2. Radionuclide Non-imaging Studies
2.1 Thyroid function: thyroid uptake, perchlorate discharge test
2.2 Renal function: plasma clearance study
3. Radiopharmaceuticals
3.1 Characteristics of an ideal radiopharmaceutical and precautions
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3.2 Production of radionuclides
 Reactor-produced radionuclides
 Cyclotron products
 Nuclide generators
3.3 Preparation of radiopharmaceuticals
 Preparation of primary chemicals
 Preparation of labeled compounds in general methods
 Exchange reactions
 Substitution
 Addition
 Replacement
 Preparation of high specific activity iodine labeled hormones (use in RIA)
 Preparation of sterile kits for 99mTc-radiopharmaceuticals
 Preparation of 18F-FDG and other PET radiopharmaceuticals
 Labeling efficiency
 Purification of labeled compounds
 Sterilization and dispensing
3.4 Quality control of radiopharmaceuticals
 Quality control of raw materials required for the production of
radiopharmaceutical
 Quality control of radiopharmaceuticals
 Radionuclide purity
 Chemical purity
 Radiochemical purity
 Biological controls (including testing for pyrogens, sterility and undue toxicity)
 Specific tests (in some labeled compounds, kits, colloids)
3.5 Stability studies and storage conditions
 Problems of radiopharmaceuticals during storage
 Mechanism of decomposition
 Factors affecting stability of labeled compounds
3.6 Complications in the use of radiopharmaceuticals
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 Adverse reactions to radiopharmaceuticals
 Alterations in radiopharmaceutical biodistribution
4. Bone Mineral Density
4.1 Measurement of bone density
4.2 Peak bone density
4.3 Bone density with aging
4.4 Trabecular bone score (TBS)
4.5 Vertebral fracture assessment
4.6 Body composition analysis
5. Therapeutic Uses of Radionuclides
5.1 Basic concept
 The investigative procedures necessary to establish the need for such therapy
 Indications and contraindications for the use of therapeutic radionuclides,
including their value in relation to other therapeutic approaches
 Proper techniques of administration
 Potential early and late adverse reactions
 Special problems of patient care
 Isolation and precaution periods for patients
 General safety precaution
 Dosimetry to the area of primary interest, to the surrounding areas, other
special tissues or organs and the total body exposure
 Handling of waste
 Procedures in case of emergency surgery or death
5.2 Clinical applications
 The more common therapeutic applications of radionuclides such as:
 I-131 treatment of thyroid diseases
 I-131 MIBG in treatment of neural crest tumors such as malignant
pheochromocytoma, neuroblastoma, carcinoid, medullary thyroid carcinoma
 Sr-89, Sm-153, Ra-223 etc. for bone metastasis
 Radioimmunotherapy
 Radionuclide therapeutic applications for solid tumors such as hepatoma
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 Radionuclide synovectomy (synoviorthesis): using radiocolloid such as Y-90
colloid by intra-articular injection for treatment of rheumatoid arthritis and
other inflammatory joint diseases
 The calculation of therapeutic dose in each specific application
 The timing of anticipated clinical response
 The follow up care and evaluation which are needed.
5.3 Clinical practice
 Therapeutic uses of radionuclides
 Selection and proper management of patients before, during and after
radionuclide therapy
(iii) Integrative objectives
 Obtain a pertinent history and perform an appropriate physical examination.
 Select the most appropriate nuclear medicine examination to address the clinical
problem.
 Integration and evaluation of the diagnostic findings with the clinical data and the results
of other imaging procedures and laboratory results.
 Comprehensive knowledge of the diagnostic algorithms in clinical fields with a high
added value of NM examinations.
 Recommend further study or treatment as appropriate.
 Communicate effectively and promptly with patients and referring physicians in both
written and verbal reports.
 Methodology for targeted imaging and treatment.
 Prescription and administration of diagnostic and therapeutic radiopharmaceuticals, as
well as, administrable or implantable medical devices.
 Principles of other diagnostic imaging techniques (including ultrasound, CT, MRI, MRS).
 Basic principles of scientific research methodology including clinical trial design.
 Radionuclide labelling of cells, sub-cellular structures and biological molecules
 Participate in lifelong education and development of new skills.
 Assume responsibility for patient management or be an active participant in the
management team when nuclear medicine therapy is indicated.
 Develop and supervise programs for quality assurance and quality control
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 Regulations related to the transportation, storage, disposal and use of radioactive
material
 Principles and applications of radioimmunological and immunoradiometric techniques in
vitro (country specific)
 Organization and management of a NM department.
B. Practical and clinical skills
Training in other specialties is required during NM training, for example internal medicine
and pediatric. The total training period devoted to clinical training in other specialties is two
months.
Dedicated training in cross-sectional imaging using CT and MRI is scheduled during the sixmonth training in diagnostic radiology.
Postgraduate trainees are obliged to play an active in-service role in the practice of NM in
order to familiarize themselves with all the techniques required from a NM practitioner, such as:
 Protocols of in vivo and therapeutic procedures;
 Data acquisition and processing with various types of equipment, quality control of
instruments and labeled agents;
 Interventional procedures, including physiological, pharmacological and mental stress
related to diagnostic applications, and also all therapeutic interventions;
 In vitro protocols and procedures (country specific).
 At the end of the training program, postgraduate trainees must be able to plan,
perform, process, analyse report and archive any type of diagnostic procedure in vivo
related to the clinical areas mentioned in # ii) Clinical Nuclear Medicine.
Training should include initial evaluation for indication, justification, administration, and
therapeutic applications of radiopharmaceuticals and administrable or implantable medical
devices, dosimetry, radiation protection and follow-up after therapy.
The trainee must complete a minimum recommended number for each procedure per
year as mentioned in appendix 2.
Therapeutic applications should cover the following:
a) Patient selection, including the diagnostic procedures necessary to establish the need
for and safety of radionuclide therapy, the indications and contraindications for the
use of radionuclide therapeutic procedures, and the effectiveness of these
procedures in relation to other therapeutic approaches.
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b) Absorbed radiation dose, including calculation of dose to the target area, to the
surrounding tissue, to other organ systems, and to the total body.
c) Patient care during radionuclide therapy, including understanding potential early and
late adverse reactions, additive toxicity when combined with other therapy, the
timing and parameters of anticipated response, and follow-up care and evaluation.
d) Potential adverse effects of radiation, including carcinogenic, teratogenic, and
mutagenic effects and doses to family members and to the general public.
e) Specific therapeutic applications, including radioiodine treatment in benign and
malignant thyroid diseases, radionuclides for metastatic bone disease,
radiosynoviorthesis, radiolabeled antibody therapy, intraarterial radiolabeled
microspheres for therapy of primary and secondary liver tumors, and radiolabeled
peptide therapy.
The trainee must take part in therapeutic procedures per year as mentioned in appendix 2.
C. Competences
The trainee should be prepared to the basic responsibilities of a nuclear medicine
specialist.
The trainee should have received education in NM Clinical Audit (including Quality Control
and Quality Assurance), in the management of NM services and cost-effectiveness of the NM
procedures.
The trainee must acquire regulatory expertise in health care problems related to unsealed
radionuclide sources.
Further practice and experience of techniques should also be learned in this training
period:
 Ethics.
 Research techniques and evaluation.
 Teaching and training.
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ภาคผนวกที่ ๒
เกณฑการตรวจรักษาขั้นต่ําที่ผูเขารับการฝกอบรมจะตองมีประสบการณ
การตรวจวินิจฉัยโรคทางเวชศาสตรนิวเคลียร
- Musculoskeletal system
- Endocrine system (Thyroid scan, I-131 WBS, I-131 uptake etc.)
- Genitourinary system *
- Cardiovascular system *
- Pulmonary system *
- Gastrointestinal & hepatobiliary systems *
- Tumor * (MIBI, Tl, Ga-67, MIBG, Octreotide etc.)
- Infection and inflammation **
- Haematopoietic and lymphatic system **
- Bone mineral density *
- Central nervous system **
- PET/CT scan **
การรักษาโรคทางเวชศาสตรนิวเคลียร
- การรักษาโรคดวยสารกัมมันตรังสี I-131
- Hyperthyroidism *
- Thyroid carcinoma *
- การรักษาโรคดวยสารกัมมันตรังสีชนิดอื่นๆ **

เกณฑ
๕๐๐
๒๐๐
๕๐
๑๐๐
๑๐
๓๐
๑๐
๕
๕
๑๐๐
๑๐
๕๐

รายตอป
รายตอป
รายตอป
รายตอป
รายตอป
รายตอป
รายตอป
รายตอป
รายตอป
รายตอป
รายตอป
รายตอป

๒๐๐ รายตอป
๑๐๐ รายตอป
๑ รายตอป

หมายเหตุ
* ถาการตรวจวินิจฉัยและ/หรือรักษาโรคนั้นๆ มีจํานวนผูปวยนอยไมเพียงพอใหสามารถไปศึกษา/ฝกอบรมฯเพิ่มเติมในโรงพยาบาล
หรือสถาบันอื่นในชวงวิชาเลือกได
** ไมจําเปนตองมี แลวแตศักยภาพของสถาบันฝกอบรม หรือถามีแตจํานวนผูปวยนอยไมเพียงพอใหสามารถไปศึกษา/ฝกอบรมฯ
เพิ่มเติมในโรงพยาบาลหรือสถาบันอื่นในชวงวิชาเลือกได
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ภาคผนวกที่ ๓
กิจกรรมที่ใหความมั่นใจวาเปนผูเชี่ยวชาญในวิชาชีพ (Entrustable Professional Activity: EPA)
คือ กิจกรรมที่มีความสําคัญมาก (critical activities) ที่ผูจะประกอบอาชีพเปนแพทยเวชศาสตร
นิวเคลียรทุกคนตองทําไดอยางถูกตองและมีความปลอดภัยตอผูปวย
กําหนด EPA ซึ่งแพทยประจําบานทุกคนตองแสดงใหเห็นวาสามารถทําไดในระหวางการฝกอบรมดังนี้
1. Perform diagnostic general NM imaging (Patient evaluation, procedure selection,
monitoring and interpretation)
2. Perform molecular imaging (Patient evaluation, procedure selection, monitoring and
interpretation)
3. Perform radioiodine therapy for thyroid diseases (Patient evaluation, procedure
performance and follow-up)
4. Perform other radionuclide therapy (Patient evaluation, procedure performance and
follow-up)
แนวทางการเรียนรูและการประเมิน EPA
1. Level of EPA
Level 1: สามารถปฏิบัติงานไดภายใตการควบคุมของอาจารยอยางใกลชิด
Level 2: สามารถปฏิบัติงานไดภายใตการชี้แนะของอาจารย
Level 3: สามารถปฏิบัติงานไดโดยมีอาจารยใหความชวยเหลือเมื่อตองการ
Level 4: สามารถปฏิบัติงานไดดวยตนเอง
Level 5: สามารถปฏิบัติงานไดดวยตนเอง และควบคุมผูที่มีประสบการณนอยกวา
2. เนื้อหาการเรียนรูและการประเมิน
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EPA 1
Title of the EPA
Specification and
limitations

Context
Most relevant domains
of competence
Required experience,
knowledge, skills,
attitude, and behavior
for entrustment

Assessment information

Perform diagnostic general NM imaging (Patient evaluation,
procedure selection, monitoring and interpretation)
1. Synthesizes patient information and selects appropriate
procedures
2. Propose procedure, patient preparation and basic procedure
modification based on examination request and patient
information
3. Recognition normal physiologic distribution of
radiopharmaceuticals
4. Assess completion of and accurately interprets procedures done
for common and complex cases
5. Post-procedure patient care
ambulatory and in-patient setting
Patient care / Medical knowledge and skills / Practice-based learning
/ Interpersonal and communication skills / Professionalism / Systembased practice
Knowledge:
Knowledge of relevant radiopharmaceuticals
Basic computer and NM devices operation
Knowledge of practice performance guidelines
Knowledge of basic radiation safety
Basic knowledge of image processing
Knowledge of image interpretation
Skills: Assume responsibility in NM clinic, supervise NM studies,
interview patients, and NM devices usage e.g. computer, Gamma
camera, etc.
Attitude and behavior: professional communication; willingness to
ask for help if needed, understand how to be committed, ethical,
and professionally responsible physician and understand patient
privacy issues
Experience: see appendix 2
Short practice observations: satisfactory observation of all
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source to assess progress measurements at least once yearly by a qualified healthcare
and ground a summative professional (physician, nurse, technologist or others)
entrustment decision
Case-base discussions (CBD): one CBD with a qualified healthcare
professional
Self- evaluation – E-portfolio
Entrustment for which
Under supervised at the end of first year (level 2)
level of supervision is to Unsupervised at the end of second year (level 4)
be reached at which
Supervise for junior learners in the third year (level 5)
stage of training?
EPA 1: Perform diagnostic general NM imaging
Domains of competence
การดูแลรักษาผูปวย (Patient care)
ก. Become familiar with NM clinic
ข. Assume responsibility in NM clinic
ค. Know NM regulations and laws
ง. Know how to perform NM therapy
จ. Know basic radiation safety
ฉ. Know how to interview patients
ช. Supervise NM studies
ความรู ความเชี่ยวชาญ และความสามารถในการนําไปใชแกปญหาและสังคมรอบ
ดาน (Medical knowledge and skills)
ก. Know basic physics
ข. Know basic radiopharmacy
ค. Know PET radiopharmacy
ง. Know basic NM instrumentation
จ. Know how to interpret NM studies
ฉ. Know how to interpret SPECT/CT
ช. Know how to interpret PET/CT
ซ. Participate in journal clubs
การเรียนรูจากการปฏิบัติ (Practice-based learning)
ก. Know how to use Word and Power Point
ข. Understand need for accurate communication
หลักสูตรและเกณฑ์การฝึ กอบรมเวชศาสตร์ นิวเคลียร์ ๒๕๖๐

Year of
achievement
Yr 1 Yr 2 Yr 3
√
√
√
√

√

√

√
√
√

√
√

√
√
√
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ค. Participate in NM consultations
จ. Participate in intra- and interdepartmental conferences
ทักษะปฏิสัมพันธ และการสื่อสาร (Interpersonal and communication skills)
ก. Use computer technology and internet
ข. Review patient follow-up
ค. Discuss on quality assurance
ง. Participate in NM peer review process
จ. Participate in post graduate medical education
ฉ. Become familiar with practice performance guidelines
ความเปนมืออาชีพ (Professionalism)
ก. Understand how to be committed, ethical, and professionally
responsible physician
ข. Understand patient privacy issues
การปฏิบัติงานใหเขากับระบบ (System-based practice)
ก. Know how to use all relevant computer system
ข. Begin research project
ค. Understand cost-effectiveness
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√
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√
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EPA 2
Title of the EPA

Perform molecular imaging (Patient evaluation, procedure selection,
monitoring and interpretation)
Specification and
1. Synthesizes patient information and selects appropriate
limitations
procedures
2. Propose procedure, patient preparation and basic procedure
modification based on examination request and patient information
3. Recognition normal physiologic distribution of
radiopharmaceuticals
4. Assess completion of and accurately interprets procedures done
for common and complex cases
Context
ambulatory and in-patient setting
Most relevant domains Patient care / Medical knowledge and skills / Practice-based learning
of competence
/ Interpersonal and communication skills / Professionalism / Systembased practice
Required experience,
Knowledge:
knowledge, skills,
Knowledge of PET radiopharmacy
attitude, and behavior
Basic computer and NM devices
for entrustment
Knowledge of practice performance guidelines
Knowledge of basic radiation safety
Basic knowledge of image processing
Knowledge of PET/CT interpretation
Skills: Assume responsibility in NM clinic, supervise NM studies,
interview patients, and NM devices usage e.g. computer, Gamma
camera, etc.
Attitude and behavior: professional communication; willingness to
ask for help if needed, understand how to be committed, ethical,
and professionally responsible physician and understand patient
privacy issues
Experience: see appendix 2
Assessment information Short practice observations: satisfactory observation of all
source to assess progress measurements at least once yearly by a qualified healthcare
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and ground a summative professional (physician, nurse, technologist or others)
entrustment decision
Case-base discussions (CBD): one CBD with a qualified healthcare
professional
Self- evaluation – E-portfolio
Entrustment for which
Under supervised at the end of first year (level 2)
level of supervision is to Unsupervised at the end of second year (level 4)
be reached at which
Supervise for junior learners in the third year (level 5)
stage of training?
EPA 2: Perform molecular imaging (Patient evaluation, procedure
selection, monitoring and interpretation)
Domains of competence
การดูแลรักษาผูปวย (Patient care)
ก. Become familiar with NM clinic
ข. Assume responsibility in NM clinic
ค. Know NM regulations and laws
ง. Know how to perform NM therapy
จ. Know basic radiation safety
ฉ. Know how to interview patients
ช. Supervise NM studies
ความรู ความเชี่ยวชาญ และความสามารถในการนําไปใชแกปญหาและสังคมรอบ
ดาน (Medical knowledge and skills)
ก. Know basic physics
ข. Know basic radiopharmacy
ค. Know PET radiopharmacy
ง. Know basic NM instrumentation
จ. Know how to interpret NM studies
ฉ. Know how to interpret SPECT/CT
ช. Know how to interpret PET/CT
ซ. Participate in journal clubs
การเรียนรูจากการปฏิบัติ (Practice-based learning)
ก. Know how to use Word and Power Point
ข. Understand need for accurate communication
ค. Participate in NM consultations
จ. Participate in intra- and interdepartmental conferences
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Year of
achievement
Yr 1 Yr 2 Yr 3
√
√
√
√

√

√

√
√
√

√
√
√
√

√
√

√
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ทักษะปฏิสัมพันธ และการสื่อสาร (Interpersonal and communication skills)
ก. Use computer technology and internet
ข. Review patient follow-up
ค. Discuss on quality assurance
ง. Participate in NM peer review process
จ. Participate in post graduate medical education
ฉ. Become familiar with practice performance guidelines
ความเปนมืออาชีพ (Professionalism)
ก. Understand how to be committed, ethical, and professionally
responsible physician
ข. Understand patient privacy issues
การปฏิบัติงานใหเขากับระบบ (System-based practice)
ก. Know how to use all relevant computer system
ข. Begin research project
ค. Understand cost-effectiveness
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√
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EPA 3
Title of the EPA

Perform radioiodine therapy for thyroid diseases (Patient evaluation,
procedure performance and follow-up)
Specification and
Synthesizes relevant patient information, formulates therapeutic
limitations
plan, performs the procedure and recommends follow-up strategies
for routine and complicated situations
Context
ambulatory and in-patient setting
Most relevant domains Patient care / Medical knowledge and skills / Practice-based learning
of competence
/ Interpersonal and communication skills / Professionalism / Systembased practice
Required experience,
Knowledge:
knowledge, skills,
Knowledge of natural history of thyroid diseases
attitude, and behavior
Knowledge of NM therapy
for entrustment
Knowledge of relevant radiopharmaceuticals
Basic computer and NM devices
Knowledge of practice performance guidelines
Knowledge of basic radiation safety
Basic knowledge of image processing
Knowledge of image interpretation
Skills: Assume responsibility in NM clinic, supervise NM studies,
interview patients, and NM devices usage e.g. computer, Gamma
camera, etc.
Attitude and behavior: professional communication; willingness to
ask for help if needed, understand how to be committed, ethical,
and professionally responsible physician and understand patient
privacy issues
Experience: see appendix 2
Assessment information Short practice observations: satisfactory observation of all
source to assess progress measurements at least once yearly by a qualified healthcare
and ground a summative professional (physician, nurse, technologist or others)
entrustment decision
Case-base discussions (CBD): one CBD with a qualified healthcare
professional
Self- evaluation – E-portfolio
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Entrustment for which
Under supervised at the end of first year (level 2)
level of supervision is to Unsupervised at the end of second year (level 4)
be reached at which
Supervise for junior learners in the third year (level 5)
stage of training?
EPA 3: Perform radioiodine therapy for thyroid diseases (Patient
Year of
evaluation, procedure performance and follow-up)
achievement
Domains of competence
Yr 1 Yr 2 Yr 3
การดูแลรักษาผูปวย (Patient care)
ก. Become familiar with NM clinic
√
ข. Assume responsibility in NM clinic
√
ค. Know NM regulations and laws
√
ง. Know how to perform NM therapy
√
จ. Know basic radiation safety
√
ฉ. Know how to interview patients
√
ช. Supervise NM studies
√
ความรู ความเชี่ยวชาญ และความสามารถในการนําไปใชแกปญหาและสังคมรอบ
ดาน (Medical knowledge and skills)
ก. Know basic physics
√
ข. Know basic radiopharmacy
√
ค. Know PET radiopharmacy
ง. Know basic NM instrumentation
√
จ. Know how to interpret NM studies
√
ฉ. Know how to interpret SPECT/CT
√
ช. Know how to interpret PET/CT
ซ. Participate in journal clubs
√
การเรียนรูจากการปฏิบัติ (Practice-based learning)
ก. Know how to use Word and Power Point
√
ข. Understand need for accurate communication
√
ค. Participate in NM consultations
√
จ. Participate in intra- and interdepartmental conferences
√
ทักษะปฏิสัมพันธ และการสื่อสาร (Interpersonal and communication skills)
ก. Use computer technology and internet
√
ข. Review patient follow-up
√
ค. Discuss on quality assurance
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ง. Participate in NM peer review process
จ. Participate in post graduate medical education
ฉ. Become familiar with practice performance guidelines
ความเปนมืออาชีพ (Professionalism)
ก. Understand how to be committed, ethical, and professionally
responsible physician
ข. Understand patient privacy issues
การปฏิบัติงานใหเขากับระบบ (System-based practice)
ก. Know how to use all relevant computer system
ข. Begin research project
ค. Understand cost-effectiveness
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EPA 4
Title of the EPA
Specification and
limitations
Context
Most relevant domains of
competence
Required experience,
knowledge, skills, attitude,
and behavior for
entrustment

Assessment information
source to assess progress
and ground a summative
entrustment decision

Perform other radionuclide therapy (Patient evaluation, procedure
performance and follow-up)
Synthesizes relevant patient information, formulates therapeutic
plan, performs the procedure and recommends follow-up
strategies for routine and complicated situations
ambulatory and in-patient setting
Patient care / Medical knowledge and skills / Practice-based
learning / Interpersonal and communication skills / Professionalism
/ System-based practice
Knowledge:
Knowledge of natural history of diseases
Knowledge of NM therapy
Knowledge of relevant radiopharmaceuticals
Basic computer and NM devices
Knowledge of practice performance guidelines
Knowledge of basic radiation safety
Basic knowledge of image processing
Knowledge of image interpretation
Skills: Assume responsibility in NM clinic, supervise NM studies,
interview patients, and NM devices usage e.g. computer, Gamma
camera, etc.
Attitude and behavior: professional communication; willingness to
ask for help if needed, understand how to be committed, ethical,
and professionally responsible physician and understand patient
privacy issues
Experience: see appendix 2
Short practice observations: satisfactory observation of all
measurements at least once yearly by a qualified healthcare
professional (physician, nurse, technologist or others)
Case-base discussions (CBD): one CBD with a qualified healthcare
professional
Self- evaluation – E-portfolio
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Entrustment for which
level of supervision is to
be reached at which stage
of training?

Unsupervised at the end of second year (level 3)
Supervise for junior learners in the third year (level 5)

EPA 4: Perform parenteral radionuclide therapy (Patient evaluation,
Year of
procedure performance and follow-up)
achievement
Domains of competence
Yr 1 Yr 2 Yr 3
การดูแลรักษาผูปวย (Patient care)
ก. Become familiar with NM clinic
√
ข. Assume responsibility in NM clinic
√
ค. Know NM regulations and laws
√
ง. Know how to perform NM therapy
√
จ. Know basic radiation safety
√
ฉ. Know how to interview patients
√
ช. Supervise NM studies
√
ความรู ความเชี่ยวชาญ และความสามารถในการนําไปใชแกปญหาและสังคมรอบ
ดาน (Medical knowledge and skills)
ก. Know basic physics
√
ข. Know basic radiopharmacy
√
ค. Know PET radiopharmacy
√
ง. Know basic NM instrumentation
√
จ. Know how to interpret NM studies
√
ฉ. Know how to interpret SPECT/CT
√
ช. Know how to interpret PET/CT
√
ซ. Participate in journal clubs
√
การเรียนรูจากการปฏิบัติ (Practice-based learning)
ก. Know how to use Word and Power Point
√
ข. Understand need for accurate communication
√
ค. Participate in NM consultations
√
จ. Participate in intra- and interdepartmental conferences
√
ทักษะปฏิสัมพันธ และการสื่อสาร (Interpersonal and communication skills)
ก. Use computer technology and internet
√
ข. Review patient follow-up
√
ค. Discuss on quality assurance
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ง. Participate in NM peer review process
จ. Participate in post graduate medical education
ฉ. Become familiar with practice performance guidelines
ความเปนมืออาชีพ (Professionalism)
ก. Understand how to be committed, ethical, and professionally
responsible physician
ข. Understand patient privacy issues
การปฏิบัติงานใหเขากับระบบ (System-based practice)
ก. Know how to use all relevant computer system
ข. Begin research project
ค. Understand cost-effectiveness
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ภาคผนวกที่ ๔
รายละเอียดเกี่ยวกับงานวิจัย
ขอบเขตความรับผิดชอบ
เนื่องจากความสามารถในการทําวิจัยดวยตนเองเปนสมรรถนะหนึ่งที่แพทยประจําบานเวชศาสตรนิวเคลียรตอง
บรรลุตามหลัก สูตรฯ ฉบับ ปรับ ปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ และ ผลงานวิจัยฉบับ สมบูรณ เป น องค ประกอบหนึ่ งของการ
ประเมินคุณสมบัติผูที่จะไดรับวุฒิบัตรฯเมื่อสิ้นสุดการฝกอบรม ดังนั้นสถาบันฝกอบรมจะตองรับผิดชอบการเตรียม
ความพรอมใหกับแพทยประจําบานของสถาบันตนเองตั้งแตการเตรียมโครงรางการวิจัย ไปจนสิ้นสุดการทํางาน
วิจัยและจัดทํารายงานวิจัยฉบับสมบูรณเพื่อนําสงคณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบความรูความชํานาญในการ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตรนิวเคลียร ทั้งนี้สถาบันฝกอบรมจะตองรายงานชื่องานวิจัย อาจารย ที่
ปรึกษา การนําเสนอโครงรางวิจัย และความคืบหนาของงานวิจัย ตามกรอบเวลาที่กําหนดไปยังคณะอนุกรรมการ
ฝกอบรมและสอบความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตรนิวเคลียรเพื่อใหมีการ
กํากับดูแลอยางทั่วถึง
คุณลักษณะของงานวิจัย
๑. เปนผลงานที่ริเริ่มใหม หรือเปนงานวิจัยที่ใชแนวคิดที่มีการศึกษามากอนทั้งในและตางประเทศ แตนํามา
ดัดแปลงหรือทําซ้ําในบริบทของสถาบัน
๒. แพทยป ระจําบานและอาจารยผูดําเนินงานวิจัยทุกคน ควรผานการอบรมดานจริยธรรมการวิจัยในคน
และ good clinical practice (GCP)
๓. งานวิจัยทุกเรื่องตองไดรับการอนุมตั ิจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยฯตามเกณฑของสถาบัน
๔. งานวิ จัย ทุ ก เรื่อ ง ควรดําเนิ น ภายใตขอ กํ าหนดของ GCP หรือระเบี ย บวิ จัย ที่ ถู ก ตองและเหมาะสมกั บ
คําถามวิจัย
๕. ควรใชภาษาอังกฤษในการนําเสนอผลงานวิจัยฉบับสมบูรณโดยเฉพาะในบทคัดยอ
กรอบการดําเนินงานวิจัยในเวลา ๓ ป (๓๖ เดือนของการฝกอบรม)
ระยะเวลาประมาณการมีดังนี้
เดือนที่
กิจกรรม
๖
จัดเตรียมคําถามวิจัยและติดตออาจารยที่ปรึกษา
๙
จัดทําโครงรางงานวิจัย
๑๐
สอบโครงรางงานวิจัย
๑๒
ขออนุมัติจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย, ขอทุนสนับสนุนงานวิจัย
จากแหลงทุนทั้งภายในและนอกสถาบัน (ถาตองการ)
๑๔
เริ่มเก็บขอมูล
๒๐
รายงานความคืบหนางานวิจัย ภายใตการดูแลของอาจารยที่ปรึกษา
๓๐
วิเคราะหขอมูลและสรุปผลงานวิจัย
๓๒
จัดทํารายงานวิจัยฉบับรางใหอาจารยที่ปรึกษาปรับแกไข
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๓๑

สงรายงานวิจัยฉบับสมบูรณตออนุกรรมการสอบฯใหทําการประเมินผล
สําหรับประกอบคุณสมบัติการเขาสอบเพื่อวุฒิบัตรฯ
หมายเหตุ: กําหนดเวลาดังกลาวอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสมและตามความเห็นของคณะอนุกรรมการ
สอบฯ

หลักสูตรและเกณฑ์การฝึ กอบรมเวชศาสตร์ นิวเคลียร์ ๒๕๖๐

หน้ า ๔๖

ภาคผนวกที่ ๕
รายละเอียดเกี่ยวกับงานวิจัยเพื่อเทียบเทาปริญญาเอก
การที่แพทยประจําบานสอบผานและมีสิทธิ์ไดรับวุฒิบัตรสาขาเวชศาสตรนิวเคลียรแลว หากมีความประสงคจะให
ราชวิทยาลัยรังสีวิทยาแหงประเทศไทย ดําเนินการออกเอกสารเพื่อรับรองวา วุฒิบัตร สาขาเวชศาสตรนิวเคลียร มี
คุณวุฒิ “เทียบเทาปริญญาเอก” นั้น จะตองทําใหผลงานวิจัยหรือสวนหนึ่งของผลงานวิจัยที่สงมาใหราชวิทยาลัยฯ
ประกอบการเขาสอบ ว.ว. ในครั้งนั้น มีลักษณะดังนี้
๑. ผลงานวิจัยตองไดรับการตีพิมพหรืออยางนอยไดรับการตอบรับใหตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือ
นานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑการพิจารณาวารสาร
ทางวิชาการ สําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ
๒. ใหใชภาษาอังกฤษในการเขียนบทคัดยอ
การตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพที่อยูนอกเหนือประกาศของ TCI ใหเปน
บทความที่ตีพิมพในวารสารที่ถูกคัดเลือกใหอยูใน PubMed, Scopus, Web of Science หรือ
Google Scholar หรือในวารสารนานาชาติที่ใชภาษาอังกฤษในบทความหรือในบทคัดยอและมีการ
ตีพิมพวารสารฉบับนี้มานานเกิน ๑๐ ป (วารสารเริ่มออกอยางชาในป พ.ศ. ๒๕๔๙ หรือ ค.ศ. 2006)
ในกรณี ท่ี ว.ว. ไดรับ การรับรองวา “เทียบเทาปริญ ญาเอก” ราชวิทยาลัย ฯ แนะนํ าวา หามใชคําวา Ph.D. หรือ
ปร.ด. ทายชื่อในคุ ณ วุฒิ หรือ วุฒิ การศึก ษา และหา มเขีย นคํา วา ดร. นํ า หน าชื่ อ ตนเอง แตส ถาบัน การศึก ษา
สามารถใช ว.ว. ที่ “เที ยบเทา ปริ ญ ญาเอก” นี้ มาใชในกรณี เป น อาจารย ป ระจํ าหลั ก สูต รการศึ กษา อาจารย
รับผิดชอบหลักสูตรการศึกษา อาจารยคุมวิทยานิพนธ หรือเปนวุฒิการศึกษาประจําสถานศึกษาได โดยเสนอให
สถาบันการศึกษาแสดงวุฒิการศึกษาแยกกันดังนี้
- มีอาจารย “เทียบเทาปริญญาเอก” จํานวนกี่ทาน จาก ว.ว.
- มีอาจารย “Ph.D. หรือ ปร.ด. หรือ ปริญญาเอก” จํานวนกี่ทาน
ดังนั้น วุฒิบัตรฯ หรือ หนังสืออนุมัติฯ ที่ไดรับการรับรองวุฒิการศึกษานี้ อาจจะมีคําวา “เทียบเทาปริญญาเอก”
ตอทายไดเทานั้น
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ภาคผนวกที่ ๖
แนวทางและเงื่อนไขการสมัครสอบและสอบเพื่อวุฒิบัตรสาขาเวชศาสตรนิวเคลียร
๑. วิชาบังคับ
๒. งานวิจัย

ตองสอบผานวิชา medical radiation physics และวิชา radiation biology ของรังสีวิทยาสมาคม
แหงประเทศไทย กอนการสมัครสอบ
๑. ตองสงผลงานวิจัย ๑ เรื่องใหคณะอนุกรรมการฯ พิจารณากอนการสอบปองกันวิทยานิพนธ
ภายในตนเดือนกุมภาพันธของปที่จะสอบเพื่อวุฒิบัตร ซึ่งงานวิจัยดังกลาวจะตองผานการ:
 นําเสนอโครงรางงานวิจัยในเดือนพฤษภาคมขณะที่ผูสมัครสอบศึกษาเปนแพทยประจําบานป
ที่ ๑
 นําเสนอเปน oral presentation ในการประชุมวิชาการประจําปของสมาคมเวชศาสตร
นิวเคลียรแหงประเทศไทยในปที่จะสอบวุฒิบัตร
๒. กําหนดการสอบวิทยานิพนธภายในสัปดาหที่ ๑ ของเดือนมีนาคม
๓. หากคณะอนุกรรมการฯมีมติ* ใหแกไขรายงานผลงานวิจัย ผูสมัครสอบจะตองดําเนินการแกไขให
เสร็จและสงรางวิทยานิพนธที่แกไขเรียบรอยแลวใหคณะอนุกรรมการฯ พิจารณาใหมภายใน ๓
สัปดาห
๔. ผูสมัครไมมีสิทธิ์เขาสอบ ถาคณะอนุกรรมการฯมีมติ* วาผลงานวิจัยนั้นไมผานการรับรองของ
อนุกรรมการฯ
* มติคณะอนุกรรมการฯ หมายถึง อยางนอย ๓ ใน ๔ ของคณะอนุกรรมการฯทั้งหมด

๓. หลักฐานการฝกอบรม ในวันสอบขอเขียนผูสมัครสอบตองสงหลักฐานการฝกอบรม (log book) ที่มีลายเซ็นรับรองของ
อาจารยในสถาบันฝกอบรม โดยมีรายละเอียดตามเกณฑของหลักสูตร คือ
๑. จํานวนหัตถการ
ตามภาคผนวกที่ ๒
๒. จํานวน journal club
๒๐ เรื่อง / ๓ ป
๓. จํานวน interesting case/case study
๘ เรื่อง / ๓ ป
๔. จํานวน literature review/seminar
๒ เรื่อง / ๓ ป
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๔. การสอบขอเขียน

๕. การสอบปากเปลา

สอบขอเขียน ๖ ชั่วโมง เกณฑตัดสิน ๖๐% แบงเปนขอสอบแบบอัตนัยและปรนัย โดยแบงเปนหัวขอ
ดังนี้
Basic science
๑๕%
Oncology
๑๕%
Endocrine system (including thyroid disease)
๑๕%
Cardiovascular and respiratory system
๑๕%
Musculoskeletal system and BMD
๑๐%
Radionuclide therapy (non-thyroid)
๘%
Genitourinary system
๕%
Gastrointestinal system
๕%
Inflammation and infection
๔%
Hematology and lymphatic system
๔%
Central nervous system
๔%
ถาสอบไมผาน การขอสอบแกตัวใหเปนไปตามขอกําหนดของราชวิทยาลัยรังสีแพทย
ใชเวลาสอบ ๑/๒ ชั่วโมง ตออนุกรรมการ ๑ ทาน เกณฑตดั สิน ๖๐%
ผูเขาสอบจะตองสอบกับอนุกรรมการทุกทาน
ถาสอบไมผาน การขอสอบแกตัวใหเปนไปตามขอกําหนดของราชวิทยาลัยรังสีแพทย
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ภาคผนวกที่ ๗
เกณฑมาตรฐานสถาบันฝกอบรมเวชศาสตรนิวเคลียร
๑. เกณฑทั่วไป
ราชวิทยาลัยรังสีแพทยแหงประเทศไทยกําหนดใหสถาบันฝกอบรม หลักสูตรการฝกอบรมแพทยประจํา
บานเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตรนิวเคลียร จะตองมี
คุณสมบัติตามเกณฑทั่วไปที่ระบุไวในขอบังคับของแพทยสภา วาดวยการเสนอขอเปดการฝกอบรมเปนผูมีความรู
ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาและอนุสาขาตาง ๆ พ.ศ. ๒๕๖๐
๒. เกณฑเฉพาะสถาบันฝกอบรมแพทยประจําบานเพื่อเปนแพทยผูเชี่ยวชาญทางเวชศาสตรนิวเคลียร
สถาบันฝกอบรมสาขาเวชศาสตรนิวเคลียรจะตองไดรับการรับรองจากราชวิทยาลัยรังสีแพทยแหงประเทศ
ไทย โดยมีสถานที่ เครื่องมือ อุปกรณ บุคลากร จํานวนและการกระจายผูปวย มาตรฐานการใหบริการ และผูให
การฝกอบรมเปนไปตามเกณฑที่คณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบฯ สาขาเวชศาสตรนิวเคลียรกําหนด โดยความ
เห็นชอบของราชวิทยาลัยรังสีแพทยแหงประเทศไทย และแพทยสภา ดังนี้
๒.๑ เครื่องมือ
ตองมีเครื่องมือที่จําเปนในการฝกอบรมไดแก
1. เครื่องถายภาพรังสีแกมมาชนิดหัววัดหมุนไดรอบตัวผูปวย SPECT หรือ SPECT/CT โดยมีเครื่อง
คอมพิวเตอรชวยในการเก็บขอมูล วิเคราะหขอมูล สรางภาพ ตลอดจนแสดงผลในรูปแบบหรือ
พารามิเตอรตางๆ อยางนอย ๑ เครื่อง
2. เครื่องถายภาพ PET/CT โดยมีเครื่องคอมพิวเตอรชวยในการเก็บขอมูล วิเคราะหขอมูล สราง
ภาพ ตลอดจนแสดงผลในรูปแบบหรือพารามิเตอรตางๆ อยางนอย ๑ เครื่อง
3. detector probe เพื่อตรวจ thyroid uptake
4. dose calibrator และ standard source
5. syringe shield
6. survey meter
7. personal radiation monitoring devices
๒.๒ สถานที่ปฏิบัติงาน
1. หองตรวจดวยเครื่องมือทางเวชศาสตรนิวเคลียร
2. หองปฏิบัติการรังสี (hot lab) บริเวณที่เก็บสารกัมมันตรังสี ตูควัน (laminar flow fume hood)
และอุปกรณกําบังรังสี
3. บริเวณที่ใหยาผูปวยรังสี โดยการฉีดและกิน พรอมที่นั่งรอการตรวจรักษา
4. บริเวณที่มีการใชสารกัมมันตรังสี ตองมีการปองกันอันตรายจากรังสีอยางเพียงพอ
5. บริเวณเก็บกากกัมมันตรังสี
6. หองแยกเฉพาะสําหรับรักษาผูปวยใน ดวยสารกัมมันตรังสีอยางนอย ๑ หอง
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7. หองปฏิบัติการ/หนวยงานสนับสนุน สถาบันฝกอบรมควรมีหองปฏิบัติการที่สามารถใหการ
สนับสนุน และรองรับงานวิจัยได
๒.๓ บุคลากร
ตองมีบุคลากรที่จําเปนในการฝกอบรมไดแก
ก. แพทย สถาบันฝกอบรมจะตองมีแพทยซึ่งไดรับวุฒิบัตร หรือ หนังสืออนุมัติเพื่อแสดงความรู
ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตรนิวเคลียร จากแพทยสภา หรือ
แพทยสภารับรองอยางนอย ๒ คน โดยกําหนดใหสถาบันฝกอบรมรับผูเขารับการฝกอบรมได
ในสั ด สวนปล ะ ๑ คน ตอ อาจารยผูให การฝก อบรม ๒ คนและอาจารยผู ทํ าหน าที่ หัวหน า
สถาบันฝกอบรม หรือประธานการฝกอบรมจะตองปฏิบั ติงานทางดานเวชศาสตรนิวเคลียร
มาแลวไมนอ ยกวา ๕ ป
ข. นัก ฟสิกส นักฟสิ กสการแพทย (วุฒิ ปริญญาโท) หรือนั กวิท ยาศาสตร (วุฒิป ริญ ญาโทที่ มี
คุณวุฒิเทียบเทานักฟสิกสการแพทย) อยางนอย ๑ คน
ค. นักเภสัชรังสี นักเภสัชรังสี หรือ นักเคมีรังสี หรือ นักวิทยาศาสตร (วุฒิปริญญาตรีที่ผานการ
ฝกอบรมดานเภสัชรังสีอยางนอย ๑ ป หรือมีประสบการณการทํางานทางเวชศาสตรนิวเคลียร
ไมนอยกวา ๕ ป) เปนจํานวนอยางนอย ๑ คน
ง. บุคลากรทางดานรังสีเทคนิค นักรังสีเทคนิค (วุฒิป ริญ ญาตรี) หรือ นักวิทยาศาสตร (วุฒิ
ปริญญาตรีที่มีประสบการณการทํางานทางเวชศาสตรนิวเคลียรไมนอยกวา ๕ ป) เปนจํานวน
อยา งนอย ๓ คน โดยบุ ค ลากรผูป ฏิ บั ติงานนี้ ต อ งผา นการฝ ก อบรม หลั กสู ต รการป อ งกั น
อันตรายจากรังสีทางการแพทย ที่ไดรับการรับรองโดยสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ
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๒.๔ มีงานบริการการตรวจและรักษาทางเวชศาสตรนิวเคลียร
สถาบันฝกอบรมจะตองมีปริมาณงานบริการการตรวจและรักษาทางเวชศาสตรนิวเคลียรจํานวนเพียงพอ
สําหรับการฝกอบรม โดยตามตารางตอไปนี้
งานบริการ
Diagnostic NM
Oncology
Bone and joint
Cardiovascular
Endocrinology (CA Thyroid, thyroid, parathyroid)
Respiratory system
Urinary tract
GI tract
BMD
Others
Therapeutic NM
Hyperthyroidism
Thyroid carcinoma

๑

จํานวนผูเขารับการฝกอบรม (คน)

๒

๓

๔

๕

๖๐
๕๐๐
๑๐๐
๒๐๐
๑๐
๕๐
๓๐
๑๐๐
๑๐

๗๐
๖๐๐
๑๑๐
๒๕๐
๑๑
๕๕
๓๕
๑๕๐
๑๑

๘๐
๗๐๐
๑๒๐
๓๐๐
๑๒
๖๐
๔๐
๒๐๐
๑๒

๙๐
๘๐๐
๑๓๐
๓๕๐
๑๓
๖๕
๔๕
๒๕๐
๑๓

๑๐๐
๙๐๐
๑๔๐
๔๐๐
๑๔
๗๐
๕๐
๓๐๐
๑๔

๒๐๐
๑๐๐

๒๕๐
๑๑๐

๓๐๐
๑๒๐

๓๕๐
๑๓๐

๔๐๐
๑๔๐

จํานวนการขั้นต่ําบริการ (ครั้ง/ป)

๒.๕ หองสมุดและระบบบริการเวชสารสนเทศที่เหมาะสมกับการฝกอบรม ตองมีตําราและวารสารเวช
ศาสตรนิวเคลียรภาษาอังกฤษ มีบริการเวชสารสนเทศที่เหมาะสมกับการฝกอบรม เปนแหลงคนควาทางดาน
การแพทย
๒.๖ มีกิจกรรมวิชาการและการประกันคุณภาพ
สถาบันฝกอบรมจะตองจัดใหมีกิจกรรมวิชาการและการประกันคุณภาพสม่ําเสมอ ไดแก
๑. การประชุมวิชาการในภาควิชา/หนวยงาน ไมนอ ยกวาเดือนละ ๔ ครั้ง ไดแก journal club,
interesting case, conference, topic review เปนตน
๒. การประชุมรวมระหวางภาควิชา/หนวยงาน ไมนอยกวาเดือนละ ๑ ครั้ง
๓. การประชุมวิชาการในลักษณะอื่น ๆ
๔. สนับสนุนใหแพทยผูเขาฝกอบรมไปรวมประชุมวิชาการนอกสถานที่ตามโอกาสอันควร
๕. กิจกรรมการประกันคุณภาพอยางใดอยางหนึ่งอยางสม่ําเสมอ
หมายเหตุ: สถาบันฝกอบรมใดขาดหนวยงานหรือคุณสมบัติขอใด อาจใชสถาบันอื่นรวมดวยโดยความเห็นชอบของ
คณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบฯ สาขาเวชศาสตรนิวเคลียรท่แี ตงตั้งโดยแพทยสภา
๒.๗ สถานภาพของสถาบันฝกอบรม
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สถาบันฝกอบรมมีสถานภาพหลายอยาง ตามบทบาทหนาที่ในการฝกอบรม ดังนี้
สถาบันฝกอบรมหลัก ไดแก สถาบันฝกอบรมที่ดําเนินการจัดทําหลักสูตรการฝกอบรมแพทยประจําบาน
และไดรับอนุมัติจากแพทยสภาใหเปดเปนสถาบันฝกอบรม โดยจัดใหผูเขารับการฝกอบรมไดรับประสบการณจาก
สถาบันฝกอบรมตลอดหลักสูตร หรือเปนเวลาไมต่ํากวาระยะเวลา ๒ ใน ๓ ของหลักสูตร
สถาบันรวมฝกอบรม ไดแก สถาบันฝกอบรมตั้งแต ๒ แหงขึ้นไปที่ดําเนินการจัดทําหลักสูตรการฝกอบรม
แพทยประจําบานไดรับอนุมัติจากแพทยสภาใหเปนสถาบันฝกอบรมรวมกัน โดยจัดใหผูเขารับการฝกอบรมไดรบั
ประสบการณจากทุกสถาบัน โดยแตละแหงมีเวลาไมต่ํากวา ๑ ใน ๓ ของระยะเวลาของหลักสูตร
สถาบันฝกอบรมสมทบ ไดแก สถาบันฝกอบรมที่ไดรับอนุมัติจากแพทยสภาใหเปนสถาบันฝกอบรม
สมทบกับสถาบันหลัก เพื่อจัดการฝกอบรมแพทยประจําบานในสวนที่สถาบันหลักไมสามารถจัดประสบการณได
โดยกิจกรรมดังกลาวเมื่อรวมกันแลวตองมีระยะเวลารวมกันไมต่ํากวา ๓ เดือน และไมเกิน ๑ ใน ๓ ของระยะเวลา
ของหลักสูตร
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ภาคผนวกที่ ๘
ขั้นตอนการทําวิทยานิพนธ และการสอบวิทยานิพนธ
การทําวิทยานิพนธ
 แพทยประจําบานชั้นปที่ ๒ นําเสนอโครงการวิจัยตอคณะอนุกรรมการฯ ตามคําแนะนําของอาจารยที่
ปรึกษาภายในเดือนพฤษภาคม โดยใหสงโครงรางงานวิจัยใหคณะอนุกรรมการฯ ๑ เดือนกอนวันนําเสนอ
โครงการฯ
 แพทยประจําบานชั้นปที่ ๓ ขอสอบวิทยานิพนธ ไดตอเมื่อไดตรวจสอบวาปฏิบัติตามเกณฑตางๆ ตอไปนี้
ครบถวนแลว
- ผานการปฏิบัติงานตามที่กําหนดในหลักสูตรอยางนอย ๓๓ เดือน ยกเวนมีเหตุจําเปนอันสมควร และมี
จดหมายรับรองจากหัวหนาสาขาเวชศาสตรนิวเคลียรหรือหัวหนาภาควิชา ของสถาบันที่ฝกอบรม
- นําเสนอผลการวิจัยในการประชุมวิชาการประจําปของสมาคมเวชศาสตรนิวเคลียรแหงประเทศไทยใน
เดือนมีนาคม
- จัดพิมพวิทยานิพนธที่เขียนดวยภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ และบทคัดยอทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษใหคณะอนุกรรมการฯ ภายในตนเดือนกุมภาพันธ
 กําหนดการสอบวิทยานิพนธในสัปดาหที่ ๑ ของเดือนมีนาคม หากมีการแกไขวิทยานิพนธ จะตองสงราง
วิทยานิพนธที่แกไขเรียบรอยแลวใหคณะอนุกรรมการฯ ภายในสามสัปดาหหลังสอบผาน
การสอบวิทยานิพนธ
การสอบวิทยานิพนธมีวัตถุประสงคเพื่อพิจารณาความสามารถของผูวิจัย
สาระสําคัญ คือ ความสามารถในการทําวิจัย โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับเรื่องที่ทําวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ ความสามารถ
ในการนํ า เสนอผลงาน ทั้ ง ในด า นการพู ด และการเขี ย น ความรอบรูในเนื้ อ หาที่ เกี่ ย วกั บ เรื่ อ งที่ ทํ า การวิ จั ย
ความสามารถเชิงความรู ความเขาใจ ความชัดเจน ตลอดจนปฏิภาณและไหวพริบในการตอบคําถาม
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ภาคผนวกที่ ๙
สวนประกอบของวิทยานิพนธ
วิทยานิพนธที่เปนรูปเลมที่สมบูรณมีสวนประกอบที่สําคัญ ๓ สวน คือ สวนนํา สวนเนื้อความ และสวนอางอิง
หรือ สวนทาย
๑. สวนนํา
สวนนําเปนสวนที่แสดงรูปลักษณและสวนที่ "ยอ" เพื่อใหรูตอนหรือ หนาของวิทยานิพนธที่แสดงเนื้อหาหลัก
ของวิท ยานิ พ นธ สวนนํ าของวิท ยานิ พ นธ ประกอบด วยสว นย อ ยหรือหั วข อดั งต อไปนี้ : ปกนอก หน าปกใน
ภาษาไทยและภาษาอั ง กฤษ หน า เสนอ วิ ท ยานิ พ นธ หน า อนุ มั ติ โ ดยคณะกรรมการสอบวิ ท ยานิ พ นธ
กิตติ กรรมประกาศ หนาบทคัดยอภาษาไทยและภาษาอังกฤษ สารบัญ สารบัญ ตาราง สารบัญภาพหรือสารบั ญ
แผนภูมิ และคําอธิบายสัญลักษณและคํายอ
๒. สวนเนื้อความ
หมายถึงสวนที่เปนเนื้อหาหลักของวิทยานิพนธ สวนเนื้อความของวิทยานิพนธมีองคประกอบที่สําคัญ คือ บท
นํา ตัวเรื่อง ขอสรุป และขอเสนอแนะ ซึ่งแตละองคประกอบที่กลาวมานี้ยังมีหัวขอยอยอีก
๒.๑ บทนํา จะเปนการเริ่มตนของสวนเนื้อความ กลาวถึงความเปนมาหรือเหตุที่ทําการศึกษาวิจัยเรื่องหรือ
หัวขอที่มาทําวิทยานิพนธนี้
๒.๒ ตัวเรื่อง เปนสวนหลักของสวนเนื้อความ ซึ่งยังอาจแบงเปนการปริทัศนวรรณกรรมที่เกี่ยวของ วิธีการ
วิจัย รายงานผล และอภิปรายผลการวิจัย
๒.๓ ขอสรุป เปนการรวมความมาเขียนโดยยอเอาเฉพาะแตประเด็นสําคัญที่เปนผลของการวิจัยเพื่อ
วิทยานิพนธ
๒.๔ ขอเสนอแนะ เปนความเห็นที่เปนผลจากการทําวิจัยเพื่อวิทยานิพนธที่จะเปนประโยชนในดานตาง ๆ
ตอไป เชน การนําผลการวิจัยไปประยุกตใช การชี้แนะหัวขอหรือประเด็นที่ควรไปศึกษาวิจัยเพิ่มเติม
เพื่อใหไดความรูเพิ่มเติม หรือความรูในแนวใหมที่อาจจะเปนประโยชนมากกวา หรือเพื่อหาคําตอบตอ
ประเด็นตอเนื่องที่เกิดขึ้นใหมจากการวิจัยเพื่อวิทยานิพนธเรื่องนี้ เปนตน
๓. สวนอางอิงหรือสวนทาย
ประกอบดวยรายการตางๆ ดังนี้
๓.๑ รายการเอกสารอางอิง ที่ผูเขียนวิทยานิพนธอางถึงเพื่อประกอบเหตุผล หรือเพื่ออธิบายขอความหรือ
เนื้อความตอนนั้นๆ
๓.๒ ภาคผนวก (ถามี) หมายถึง สวนเพิ่มเติมที่ใสเขาไวเพื่อใหเกิดความเขาใจที่สมบูรณขึ้นในขอมูล เนื้อหา
กระบวนการของการวิจัย และผลของการวิจัย
๓.๓ ประวัติผูวิจัย หมายถึง ประวัติโดยยอของผูทําวิทยานิพนธ ซึ่งโดยปรกติจะตองระบุ ชื่อ นามสกุล วัน
เดือนปเกิด สถานที่เกิด ประวัติการศึกษา รางวัลเรียนดี หรือทุนการศึกษา หรือทุนวิจัยที่ไดรบั ตําแหนง
และสถานที่ทํางาน
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ภาคผนวกที่ ๑๐
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ชื่อเรื่องวิทยานิพนธ
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ประวัติผูวิจัย
ใหเขียนประวัติของตนเอง (biography) ทั้งนี้โดยมีความยาว ไมเกินหนึ่งหนากระดาษ
ประวัติที่เขียนใหครอบคลุมขอมูลดังตอไปนี้
 ชื่อ นามสกุล พรอมคํานําหนา หากมียศ ก็ใหใสไวดวย
 วัน เดือน ป เกิด ใหใชปพุทธศักราช
 จังหวัด และประเทศที่เกิด
 ประวัติการศึกษา โดยบอกถึง วุฒิการศึกษา สถานศึกษา ปที่สําเร็จการศึกษา ทั้งนี้เริ่มตั้งแตระดับปริญญาตรี
เปนตนไป จนสําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา แพทยประจําบาน และสถาบันที่ฝกอบรม
 รางวัลเรียนดี ทุนการศึกษา หรือทุนวิจัยที่ไดรบั ระหวางศึกษาในสถาบันที่ฝกอบรม (ถามี)
 ตําแหนง และสถานที่ทํางาน (ถามี)
 ที่อยูที่สามารถติดตอได
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ภาคผนวกที่ ๑๑
คําอธิบายวิธีเขียนวิทยานิพนธ
1.

เขียนเปนภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได แตตองเขียนบทคัดยอทั้ง 2 ภาษา

2.

หัวขอในสารบัญที่ใหมาใหทําเหมือนตัวอยาง แตอาจเพิ่มเติมหัวขอได โดยหัวขอยอยตองลงไปไมเกิน 2
จุดทศนิยมเชน 3.1.1 ไมตองลงไปถึง 3.1.1.1 หากเกินใหใสในเนื้อหา

3.

ตัวอักษรภาษาอังกฤษใช Times New Roman 12, ภาษาไทยใช Angsana New 16

4.

การเวนบรรทัดใช single space

5.

เริ่มยอหนาใหมใหใชยอหนา ใช single space เชนกัน

6.

การอางอิง references ในเนื้อเรื่อง ใหใสตัวเลขในวงเล็บหลังประโยค โดยอางอิงตามลําดับการอางอิง
กอนหลัง เชน (1) และใหใช Vancouver style สามารถอานไดจาก
http://www.library.uq.edu.au/training/citation/vancouv.pdf

7.

ตารางใชเสนเฉพาะในแนวนอนเทานั้น และใชคําวา ตารางที่ 1. หรือ Table 1. (ตัวหนา) สวนคําอธิบาย
ตารางใชตัวบางใหไวที่ดานบนของตาราง

8.

รูปภาพใชคําวา รูปที่ 1. หรือ Figure 1. (ตัวหนา) ตามดวยคําอธิบายภาพตัวบาง ใหไวที่ดานลางของภาพ

9.

เลขหนาใสที่มุมบนขวาของหนา

10. ภาคผนวก (Appendix) หนาแรกของภาคผนวกใหขึ้นหนาใหม มีคําวา ภาคผนวก อยูกลางหนากระดาษ
บรรทัดตอมาพิมพชื่อของภาคผนวก ถาหากภาคผนวกมีหลายภาค ใหใชเปน ภาคผนวก ก ภาคผนวก ข
และภาคผนวก ค ตามลําดับ ใหขึ้นหนาใหมเมื่อขึ้นภาคผนวกใหม
11. กําหนดมาตรฐานกระดาษที่ใชพิมพวิทยานิพนธเปนกระดาษสีขาว ไมมีบรรทัดขนาดมาตรฐาน A4 และไม
ต่ํากวา 80 แกรม ใหพิมพเพียงหนาเดียว
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ภาคผนวกที่ ๑๒
การประเมินการนําเสนอและเนื้อหาวิทยานิพนธ
ประเด็นที่ประเมิน
1. การนําเสนอวิทยานิพนธ
1.1 นําเสนอดวยความมั่นใจ
1.2 รูปภาพ คําบรรยาย มีความสมบูรณชัดเจน
1.3 การลําดับเนื้อเรื่องมีความนาสนใจและชวนติดตาม
1.4 การรักษาเวลา
1.5 การตอบขอซักถาม
เนื้อหาที่นําเสนอ
1.6 หัวขอเรื่อง
1.7 ที่มาและเหตุผล การทบทวนวรรณกรรม
1.8 คําถามการวิจัยและวัตถุประสงค
1.9 ชนิดการวิจัย
1.10 วัสดุและวิธีการ
1.11 วิธีการเก็บและนําเสนอขอมูล
1.12 การเสนอแนะแนวทางการประยุกตและการใชประโยชน

คะแนน
5
5
5
5
10

รวม

10
10
10
10
10
10
10
100

รวม

5
15
15
10
10
15
20
10
100

2. เนื้อหาในเลมวิทยานิพนธ
2.1 หัวขอเรื่อง
2.2 บทคัดยอ
2.3 ที่มาและเหตุผล การทบทวนวรรณกรรม
2.4 คําถามการวิจัยและวัตถุประสงค
2.5 วัสดุและวิธีการ
2.6 วิธีการเก็บและนําเสนอขอมูล (ผลการศึกษา)
2.7 อภิปรายและสรุป
2.8 การเสนอแนะแนวทางการประยุกตและการใชประโยชน
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ภาคผนวกที่ ๑๓
เกณฑตัดสินผลการสอบวิทยานิพนธ
ในการตัดสินผลการสอบวิทยานิพนธของคณะอนุกรรมการฯ สอบวิทยานิพนธจะใชเกณฑ ดังนี้
“ผาน” หมายถึง การที่แพทยประจําบานสามารถแสดงผลงานวิทยานิพนธ และตอบขอซักถามไดเปนที่พอใจ
ของคณะอนุกรรมการฯ ไมตองมีก ารแกไขหรือ เพิ่ มเติมสาระสําคัญ แพทย ประจําบ านสามารถจัด พิม พ รูป เล ม
วิทยานิพนธฉบับสมบูรณไดทันที
“ผานโดยมีเงื่อนไข” หมายถึง การที่แพทยประจําบานยังไมสามารถแสดงผลงานวิทยานิพนธ หรือตอบขอ
ซักถามใหเปนที่พอใจของคณะอนุกรรมการฯ ไดอยางสมบูรณ คณะอนุกรรมการฯ มีความเห็นวาสมควรใหแกไข
หรือ เพิ่ ม เติม สาระสํ าคั ญ /หรือ แกไขวิธีก ารเรียบเรี ยงวิท ยานิ พนธ ทั้งนี้ค ณะอนุก รรมการ จะระบุ เงื่อนไขนั้น ๆ
พรอมทั้งระบุระยะเวลาที่กําหนดใหดําเนินการแกไขปรับปรุง นับตั้งแตวันที่ทราบผลการตัดสินผลการสอบ หาก
แพทยประจําบานไมสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขภายในระยะเวลาที่กําหนด แพทยประจําบานตองแจงเหตุผลพรอม
ทั้งขออนุมัติขยายเวลาผานประธานคณะอนุกรรมการฯ มิฉะนั้นจะถือวาผลการสอบเปน “ตก” ซึ่งจะมีผลใหแพทย
ประจําบานตองดําเนินการจัดทําวิทยานิพนธภายใตหัวขอเรื่องใหมและเริ่มขั้นตอนการทําวิทยานิพนธใหมทั้งหมด
“ไมผาน” หมายถึง แพทยประจําบานไมสามารถแสดงผลงานวิทยานิพนธใหเปนที่พอใจของคณะอนุกรรมการ
ฯ และ/หรือไมสามารถตอบขอซักถามของคณะอนุกรรมการฯ ได แสดงใหเห็นวาแพทยประจําบานไมมีความเขาใจ
อยางถองแทถึงสาระของวิทยานิพนธ และ/หรือวิธีการวิจัยที่ตนไดทํา
ขอกําหนดสําหรับแพทยประจําบานที่สอบ “ไมผาน”
1. แพทย ป ระจําบ านที่ สอบ “ไมผาน” จะตอ งดําเนิน การปรับปรุงจัดทํา วิ ทยานิ พ นธ ใหม ตามคําแนะนํา ของ
คณะอนุกรรมการฯ และระยะเวลาที่กําหนดให
2. เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาที่กําหนดไวในขอ 1. ใหแพทยประจําบานมาขอสอบวิทยานิพนธตอคณะอนุกรรมการฯ อีก
ครั้ง
3. หากแพทยป ระจําบานไมสามารถปฏิ บัติตามเงื่อนไขภายในระยะเวลาที่กําหนด แพทยประจําบ านต องแจ ง
เหตุผล พรอมทั้งขออนุมัติขยายเวลาการสงวิทยานิพนธ มิฉะนั้นคณะอนุกรรมการฯ จะถือวาผลการสอบเปน
“ตก” แพทย ประจําบานตองดําเนิน การจัดทําวิทยานิพนธ ภายใตหัวขอเรื่องใหม และเริ่มตนขั้นตอนการทํา
วิทยานิพนธใหมทั้งหมด
การสง วิท ยานิพนธและแผนบันทึกขอ มูลวิทยานิพนธ ตองสงวิทยานิพนธฉบับ สมบูรณ พรอมแผ น บัน ทึ ก
ขอ มูลวิทยานิพ นธ ใหคณะอนุ กรรมการฯทานละ 1 ชุ ด ภายในระยะเวลาไมเกิน 3 สัป ดาห หลังจากวัน ที่ สอบ
วิทยานิพนธปรากฏผล “ผาน”
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