
หลักสูตรการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบ้าน เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา   
สาขาวิชารังสีรักษา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561 

1 | P a g e  

 

 
 
 
 
 
 
 

เกณฑ์หลกัสูตร 
 
 
 

การฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน 
เพือ่วุฒิบตัรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวชิาชีพเวชกรรม 

สาขารังสีรักษาและมะเร็งวทิยา  ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2561 
 
 
 
 

 

สาขาวชิารังสีรักษา ภาควชิารังสีวทิยา 
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวทิยาลยัมหิดล 



หลักสูตรการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบ้าน เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา   
สาขาวิชารังสีรักษา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561 

2 | P a g e  

 

สารบญั 
  หนา้ 

1. ช่ือหลกัสูตร 4 

2. ช่ือวฒิุบตัร 4 

3. หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 4 

4. พนัธกิจของแผนการฝึกอบรม/หลกัสูตร 5 

5. ผลลพัธ์ของการฝึกอบรม/หลกัสูตร 7 

6. แผนการฝึกอบรม/หลกัสูตร 8 

 
  วิธีการฝึกอบรม 8 

 
  เน้ือหาการฝึกอบรม 10 

 
  การท าวิจยั 25 

 
  จ านวนปีของการฝึกอบรม 26 

 
  การบริหารจดัการการฝึกอบรม 27 

 
  การประเมินผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม 28 

7. การรับและการคดัเลือกผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม  33 

 
    คุณสมบติัของผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม 33 

 
    การคดัเลือกผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม 33 

 
    จ านวนผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม 33 

8. อาจารยผ์ูใ้หก้ารฝึกอบรม 35 

9. การประกนัคุณภาพการศึกษา 36 

10. การประเมินแผนการฝึกอบรม/หลกัสูตร 36 

11. การทบทวน / พฒันาหลกัสูตรการฝึกอบรม 37 

12. ธรรมาภิบาลและการบริหารจดัการ 37 

13. การประกนัคุณภาพการฝึกอบรม 37 



หลักสูตรการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบ้าน เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา   
สาขาวิชารังสีรักษา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561 

3 | P a g e  

 

สารบัญ (ภาคผนวก) 
  หน้า 

ภาคผนวกท่ี 1    Medical Radiation Physics Course Contents 39 

ภาคผนวกท่ี 2    Radiation Biology Course contents 41 

ภาคผนวกท่ี 3    แผนการสอนรายวชิาบูรณาการทัว่ไป 43 

ภาคผนวกท่ี 4    หวัขอ้ Lecture รวม สมาคมรังสีรักษาและมะเร็งวทิยาแห่งประเทศไทย 44 

ภาคผนวกท่ี 5    แผนการสอนรายวชิา ศรรส 521 ความรู้พื้นฐานทางรังสีรักษาและมะเร็ง
วทิยา 

45 

ภาคผนวกท่ี 6    หลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การแพทย์
คลินิก 

46 

ภาคผนวกท่ี 7   ตารางกิจกรรมวชิาการและตารางการปฎิบติังาน 49 

ภาคผนวกท่ี 8    วธีิการฝึกอบรมและแนวทางการประเมินผลการฝึกอบรม 51 

ภาคผนวกท่ี 9    หลกัเกณฑแ์ละวธีิการประเมินผลเพื่อพิจารณาเล่ือนชั้นปี/ส่งสอบบอร์ด 68 

ภาคผนวกท่ี 10    Entrustable professional activities 107 

ภาคผนวกท่ี 11    หลกัเกณฑก์ารลาของแพทยผ์ูรั้บการฝึกอบรม   120 

ภาคผนวกท่ี 12    ประกาศคณะฯวา่ดว้ยการตดัสินใหฝึ้กอบรมเพิ่มเติมและยติุการฝึกอบรม 123 

ภาคผนวกท่ี 13    เอกสารอา้งอิง เกณฑ์หลกัสูตรฯ ราชวทิยาลยัรังสีแพทยแ์ห่งประเทศไทย 125 

ภาคผนวกท่ี 14    คณะกรรมการการศึกษา 141 

ภาคผนวกท่ี 15    หลกัเกณฑก์ารรับและคดัเลือกแพทยป์ระจ าบา้น 150 

ภาคผนวกท่ี 16    หลกัเกณฑแ์ละวธีิการรับอาจารยแ์ละผูช่้วยอาจารยค์ลินิก 157 

ภาคผนวกท่ี 17    ภาระหนา้ท่ีอาจารยแ์พทยแ์ละผูช่้วยอาจารยค์ลินิก 177 

ภาคผนวกท่ี 18    การอุทธรณ์และการร้องเรียน 182 

ภาคผนวกท่ี 19    แผนการประเมินหลกัสูตร,  แบบฟอร์มการประเมิน 187 

 



หลักสูตรการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบ้าน เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา   
สาขาวิชารังสีรักษา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561 

4 | P a g e  

 

เกณฑ์หลกัสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน 
เพือ่วุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวชิาชีพเวชกรรม 

สาขารังสีรักษาและมะเร็งวทิยา  
สาขาวชิารังสีรักษา ภาควชิารังสีวทิยา  

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวทิยาลยัมหิดล 
หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 

 
 

1. ช่ือหลกัสูตร 
(ภาษาไทย) หลกัสูตรการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้นเพื่อวฒิุบตัรแสดงความรู้ความช านาญใน

การประกอบวชิาชีพเวชกรรม  สาขารังสีรักษาและมะเร็งวทิยา 
 (ภาษาองักฤษ)  Residency Training in Radiation Oncology 
 

2. ช่ือวุฒิบัตร 
ช่ือเตม็ 
(ภาษาไทย)  วฒิุบตัรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวชิาชีพเวชกรรม สาขารังสี 
   รักษาและมะเร็งวทิยา 
(ภาษาองักฤษ)  Diploma, Thai Board of Radiation Oncology 
 
ช่ือยอ่ 

(ภาษาไทย)  วว. รังสีรักษาและมะเร็งวทิยา 
(ภาษาองักฤษ)  Dip. Radiation Oncology 

  
ค าแสดงวฒิุการฝึกอบรมทา้ยช่ือ   

      (ภาษาไทย)  วว. รังสีรักษาและมะเร็งวทิยา 
      (ภาษาองักฤษ)  Diplomate, Thai Board of Radiation Oncology หรือ             
         Dip., Thai Board of Radiation Oncology 
 

3. หน่วยงานทีรั่บผดิชอบ 
สาขาวชิารังสีรักษา ภาควชิารังสีวทิยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวทิยาลยัมหิดล 



หลักสูตรการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบ้าน เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา   
สาขาวิชารังสีรักษา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561 

5 | P a g e  

 

4. พนัธกจิของการฝึกอบรม/ หลกัสูตร    

หลกัการและเหตุผล 
ปัจจุบนัอุบติัการณ์ของโรคมะเร็งทัว่โลกรวมทั้งในประเทศไทยมีแนวโนม้เพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ือง จากรายงาน

ขององค์การอนามยัโลกปีพ.ศ. 2555 พบว่าทัว่โลกมีผูป่้วยรายใหม่จ  านวน 14 ลา้นคนต่อปี และมีผูเ้สียชีวิตจาก
โรคมะเร็ง 8.2 ลา้นคนต่อปี ส่วนในประเทศไทยมีผูป่้วยรายใหม่จ  านวนประมาณ 120,000 คนต่อปี และมีผูเ้สียชีวิต
จากโรคมะเร็งประมาณ 85,000 คนต่อปี โดยมะเร็งท่ีพบไดบ้่อยมากท่ีสุด 5 อนัดบัแรกไดแ้ก่ มะเร็งตบั มะเร็งปอด 
มะเร็งเตา้นม มะเร็งล าไส้และมะเร็งปากมดลูก และมะเร็งท่ีเป็นสาเหตุการตายสูงสุด 5 อนัดบัแรกไดแ้ก่ มะเร็งตบั 
มะเร็งปอด มะเร็งล าไส้ มะเร็งเตา้นม และมะเร็งปากมดลูก 

นอกจากน้ี จากรายงานสถิติสาธารณสุขปีพ .ศ. 2559 ของกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ส านักงาน
ปลดักระทรวงสาธารณสุขยงัพบวา่อตัราการตายจากโรคมะเร็งสูงเป็นอนัดบัท่ี 1 ของการเสียชีวิตทั้งหมด โดยเฉพาะ
อยา่งยิง่มะเร็งตบัและปอดในผูช้าย และมะเร็งเตา้นมและมะเร็งปากมดลูกในผูห้ญิง  

ส าหรับสถิติโรคมะเร็งของโรงพยาบาลศิริราชในปีพ.ศ. 2559 พบวา่มีผูป่้วยใหม่จ  านวนประมาณ 6,600 ราย 
โดยมะเร็งท่ีพบบ่อยท่ีสุด 5 อนัดบัแรกในผูช้ายไดแ้ก่ มะเร็งตบั มะเร็งต่อมลูกหมาก มะเร็งทางเดินอาหารส่วนล่าง 
มะเร็งปอดและมะเร็งในช่องปาก ส่วนในผูห้ญิงไดแ้ก่ มะเร็งเตา้นม มะเร็งทางเดินอาหารส่วนล่าง มะเร็งไทรอยด์ 
มะเร็งปากมดลูก และมะเร็งปอด   

ซ่ึงกลุ่มโรคมะเร็งท่ีพบบ่อยดงักล่าว รวมทั้งโรคมะเร็งอ่ืนๆ ในระยะท่ียงัไม่แพร่กระจาย รังสีรักษาจะมี
บทบาทในการรักษาเป็นทั้งการรักษาหลกั (definitive treatment) การรักษาเสริม (adjuvant treatment) และการรักษา
เม่ือมีการกลบัเป็นซ ้ า (salvage treatment) และเม่ือโรคมีการแพร่กระจายแลว้ รังสีรักษาก็มีบทบาทในการรักษาแบบ
ประคบัประคอง (palliative treatment) เพือ่บรรเทาอาการของผูป่้วย ดงันั้นรังสีรักษาจึงมีบทบาทเป็นอยา่งมากในการ
ดูแลรักษาผูป่้วยมะเร็ง ทั้งเพื่อใหผู้ป่้วยหายขาดจากโรคและบรรเทาอาการ เพื่อใหผู้ป่้วยมีคุณภาพชีวติท่ีดี 

นอกจากน้ี ในปัจจุบนัเทคโนโลยขีองรังสีรักษามีการพฒันามากข้ึน ท าใหช่้วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษา
โรคให้สูงข้ึนและช่วยลดภาวะแทรกซ้อน อย่างไรก็ตาม เคร่ืองฉายรังสีก็จะมีราคาท่ีค่อนขา้งสูงตามไปดว้ย ดงันั้น
การเลือกใชเ้ทคโนโลยแีละทรัพยากรใหเ้หมาะสมกบัผูป่้วยแต่ละราย เพื่อใหผ้ลการรักษาท่ีดีสุดและมีความคุม้ค่าทาง
เศรษฐกิจสูงสุด จึงเป็นการประหยดังบประมาณของประเทศชาติ รวมทั้งท าให้การรักษาด้วยรังสีเป็นการรักษาท่ี
เหมาะสมกบับริบทของประเทศและเศรษฐานะของผูป่้วยมะเร็งในประเทศ 

กระทรวงสาธารณสุขไดจ้ดัให้โรคมะเร็งเป็นหน่ึงใน service plan ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2558 และไดพ้ฒันาการ
ใหบ้ริการดา้นสาธารณสุขกระจายตามเขตสุขภาพ โดยมีเป้าหมายให้บริการผูป่้วยไดค้รอบคลุมอยา่งทัว่ถึง โดยเนน้
ตวัช้ีวดัการเขา้ถึงบริการและระยะเวลารอรับการรักษา ท าให้เกิดศูนยรั์งสีรักษากระจายทัว่ประเทศ และมีความ
ตอ้งการแพทยรั์งสีรักษามากข้ึน 

เพื่อเป็นการสนองนโยบายสาธารณสุขของประเทศในดา้นการป้องกนัและการควบคุมโรคมะเร็งในประเทศ
ไทย และเพื่อใหมี้ความสมดุลกนัระหวา่งแพทยรั์งสีรักษากบัผูป่้วยมะเร็ง สาขาวชิารังสีรักษา ภาควชิารังสีวิทยา คณะ
แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จึงไดจ้ดัหลกัสูตรการอบรมแพทยเ์พื่อเป็นแพทยเ์ฉพาะทางดา้นรังสีรักษาและมะเร็ง
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วิทยาข้ึน ภายใตก้ารก ากบัดูแลของสมาคมรังสีรักษาและมะเร็งวิทยาแห่งประเทศไทย และราชวิทยาลยัรังสีแพทย์
แห่งประเทศไทย และไดมี้การปรับปรุงหลกัสูตรแพทยเฉพาะทางสาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยาอยูเ่ป็นประจ า เพื่อ
เพิ่มองคค์วามรู้ใหม่ และใหส้อดคลอ้งกบัเทคโนโลยท่ีีทนัสมยั ทั้งน้ีเพื่อท าให้ผลการรักษาโรคมะเร็งในประเทศไทย
ดีข้ึนกวา่ท่ีเป็นอยูใ่นปัจจุบนั 

พนัธกจิ 
พนัธกิจของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลคือการจดัการศึกษา เพื่อผลิตบณัฑิตและบุคลากรทางการ

แพทยทุ์กระดบั และแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญเฉพาะทาง ท าการวจิยั สร้างบรรยากาศทางวชิาการ ใหบ้ริการทางการแพทยท่ี์มี
คุณภาพ คุณธรรม ทนัสมยั ไดม้าตรฐานสากล สอดคล้องกบัความตอ้งการของประเทศ และน ามาซ่ึงศรัทธาและ
ความนิยมสูงสุดจากประชาชน รวมทั้งช้ีน าสังคมไทยในดา้นสุขภาพอนามยัและคุณภาพชีวติ 

พนัธกิจของภาควิชารังสีวิทยาคือมุ่งมัน่พฒันาพนัธกิจหลกัทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ การศึกษา การบริการทาง
การแพทยแ์ละการวจิยั ใหไ้ดม้าตรฐานสากล รวมทั้งเป็นผูน้ าในดา้นการพฒันางานดา้นรังสีวิทยาเพื่อช้ีน าสังคม โดย
ตั้งอยูบ่นพื้นฐานของปัญหาสาธารณสุขของประเทศและไดม้าตรฐานสากล 

ดงันั้นเพื่อเป็นการตอบสนองต่อพนัธกิจของคณะฯและภาควิชาฯ สาขาวิชารังสีรักษาจึงมีพนัธกิจในการจดั
ฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้นสาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยาคือ เพื่อตอบสนองความตอ้งการของระบบสาธารณสุข
ประเทศในการผลิตแพทยท่ี์มีความรู้ความช านาญในการใชรั้งสีรักษาเพื่อรักษาผูป่้วย ดว้ยวธีิการฉายรังสีเทคนิคต่างๆ
และการใส่แร่   มีความเขา้ใจหลกัการทางฟิสิกส์รังสี และชีววทิยารังสี สามารถเขา้ใจและน าความรู้ไปประยุกตใ์ชใ้น
การรักษาผูป่้วย   มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัโรคมะเร็งและแนวทางการรักษามะเร็ง  สามารถท างานร่วมกบัสห
สาขาวชิาชีพอ่ืนๆ ไดแ้ก่ พยาบาล นกัฟิสิกส์รังสี นกัรังสีเทคนิค แพทยอ์ายุรศาสตร์โรคมะเร็ง และบุคลากรอ่ืนๆ ใน
การดูแล ใหก้ารวนิิจฉยัและรักษาผูป่้วยอยา่งมีประสิทธิภาพโดยมีผูป่้วยเป็นศูุนยก์ลาง เพื่อพฒันาคุณภาพและผลการ
ดูแลรักษาผูป่้วยมะเร็งในประเทศไทยให้มีดียิ่งข้ึนและไดม้าตรฐานสากล รวมทั้งสามารถผลิตงานวิจยัและสร้างองค์
ความรู้ใหม่ท่ีเป็นประโยชน์ต่อวชิาชีพในบริบทของระบบสาธารณสุขประเทศไทย  

แพทยป์ระจ าบา้นท่ีผา่นการฝึกอบรมควรมีเจตคติและทศันคติท่ีดีต่อวิชาชีพ มีความเป็นแพทย ์มีความเห็น
อกเห็นใจผูป่้วยและญาติ   มีความภูมิใจในวิชาชีพความเป็นแพทยรั์งสีรักษาและมะเร็งวิทยา นอกจากการเรียนรู้ทาง
วชิาการปัจจุบนั  ความรู้เก่ียวกบัโรคมะเร็ง และการรักษาโรคมะเร็งมีการเปล่ียนแปลงพฒันาอยา่งรวดเร็วตลอดเวลา
ท่ีผ่านมา   การฝึกอบรมจะมุ่งเน้นให้แพทย์สามารถศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมด้วยตนเอง  มีการฝึกทกัษะการอ่าน 
วิเคราะห์ บทความทางวิชาการต่างๆและน ามาประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกตอ้งเหมาะสม  รวมทั้งมีการฝึกการท าวิจยั 
เพื่อใหแ้พทยท่ี์ผา่นการฝึกอบรมสามารถต่อยอดท างานวิจยั เพื่อประโยชน์ต่อผูป่้วยและวิชาชีพแพทยรั์งสีรักษาและ
มะเร็งวทิยาต่อไป 

 ดงันั้นนอกจากความรู้และทกัษะดา้นรังสีรักษาแลว้ แพทยรั์งสีรักษาตอ้งมีความสามารถดา้นอ่ืนๆท่ีส าคญั
ได้แก่ ความสามารถในการเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง ความสามารถด้านการวิจยัเพื่อสร้างองค์ความรู้ การส่ือสารและ
ปฏิสัมพนัธ์ การท างานเป็นทีม การปฏิบติังานแบบสหวิชาชีพ ความรู้ความเขา้ใจในระบบสุขภาพของประเทศ 
ปรับตวัตามความหลากหลายทางวฒันธรรม การบริหารจดัการ กระบวนการคุณภาพและความปลอดภยั เพื่อให้มีการ
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พฒันาวชิาชีพอยา่งต่อเน่ือง ตลอดจนมีความรับผิดชอบ มีจริยธรรม ทศันคติ และเจตคติท่ีดีต่อผูป่้วย ผูร่้วมงาน และ
องคก์ร  เพื่อก่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อสังคม 

5. ผลลพัธ์ของการฝึกอบรม/ หลกัสูตร 
เม่ือส้ินสุดการฝึกอบรมเป็นผูมี้ความรู้ความช านาญในการประกอบวชิาชีพเวชกรรมสาขารังสีรักษาและ

มะเร็งวทิยาแลว้ ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมจะสามารถปฏิบติังานทางดา้นรังสีรักษาและมะเร็งวทิยาไดด้ว้ยตนเองอยา่งมี
ประสิทธิภาพในสถาบนัการศึกษาหรือสถานพยาบาลทัว่ไป โดยมีความรู้ความสามารถขั้นต ่าตามสมรรถนะหลกัทั้ง 
6  ดา้นดงัน้ี 

5.1  การดูแลรักษาผูป่้วย (Patient Care) 
5.1.1   มีทกัษะในการซักประวติั ตรวจร่างกายผูป่้วย และการรวบรวมขอ้มูล ส าหรับน ามาคิด

วเิคราะห์อยา่งเป็นเหตุเป็นผลเพื่อน าไปสู่การตดัสินใจใหก้ารดูแลรักษาผูป่้วยอยา่งเหมาะสม  
5.1.2 มีความรู้และทกัษะในการรักษาดว้ยรังสี  การวางแผนการฉายรังสีและใส่แร่ดว้ยเทคนิคต่างๆ 

ตลอดจนน าเทคนิคทางรังสีรักษาท่ีทนัสมยัไปใชไ้ดเ้หมาะสมกบัผูป่้วย 
5.1.3 เขา้ใจถึงอนัตรายและภาวะแทรกซ้อนท่ีอาจเกิดข้ึนจากการรักษารวมทั้งวิธีการป้องกนั หรือ

แกไ้ขภาวะนั้น ๆ และสามารถน าไปประยกุตใ์ชใ้นการดูแลผูป่้วย  
5.1.4 มีความรู้และทกัษะในการวางแผนดูแลรักษาผูป่้วยโรคมะเร็งแบบสหสาขาวิชาชีพ  และดูแล

รักษาผูป่้วยแบบองคร์วม 
5.1.5 มีความรู้ ความเขา้ใจ  และสามารถใหก้ารรักษาอ่ืนท่ีใชร่้วมกนักบัการรักษาทางรังสีรักษาเพื่อ

เสริมผลการรักษาทางรังสีรักษา 
5.2 ความรู้ ความเช่ียวชาญและความสามารถในการน าไปใชแ้กปั้ญหาของผูป่้วยและสังคมรอบดา้น 

(Medical knowledge and Skills) 
5.2.1   รู้ขอ้บ่งช้ี ขอ้หา้ม ขอ้ดี ขอ้เสีย และขอ้จ ากดัในการใหก้ารรักษาดว้ยรังสี  เลือกวธีิการทางรังสี

รักษาต่างๆ ไดถู้กตอ้งเหมาะสมและมีผลแทรกซอ้นนอ้ยท่ีสุด 
5.2.2  เขา้ใจวทิยาศาสตร์การแพทยพ์ื้นฐานดา้นฟิสิกส์รังสี และชีวรังสี สามารถน าไปประยกุตใ์ช้

กบัผูป่้วยได ้ 
5.2.3    มีความรู้ ความเขา้ใจ เก่ียวกบัโรคมะเร็ง และโรคท่ีมีบทบาทของรังสีรักษาในการรักษาโรค 
5.2.4    มีทกัษะในการใชเ้คร่ืองมือทางรังสี  ทั้งการฉายรังสีในโรคต่างๆ  และการใส่แร่ในโรคท่ีพบ

บ่อย 
5.3  การเรียนรู้จากการปฏิบติัและการพฒันาตนเอง (Practice-based Learning and Improvement) 

5.3.1 สามารถน าความรู้ท่ีมีไปประยกุตใ์ชใ้นภาคปฏิบติัได ้
5.3.2 มีความรู้ในการท างานวจิยั และสามารถท าวจิยัท่ีเก่ียวเน่ืองกบังานท่ีท าได ้
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5.3.3 สามารถน าความรู้ท่ีได้จากการฝึกอบรมไปพัฒนาต่อยอดในด้านองค์ความรู้ใหม
ความกา้วหนา้ทางวชิาการ และเทคโนโลยทีางรังสีรักษา โดยมีการทบทวนและพฒันาความรู้
อยา่งต่อเน่ือง 

5.3.4 มีความสนใจเขา้ร่วมกิจกรรมการศึกษาต่อเน่ือง(CME) หรือ การพฒันาวิชาชีพอยา่งต่อเน่ือง 
(CPD) 

5.4  ทกัษะปฏิสัมพนัธ์ และการส่ือสาร (Interpersonal and Communication Skills) 
5.4.1 มีทกัษะในการส่ือสารเพื่อให้ขอ้มูลกบัผูป่้วย ญาติ และบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้ง โดยตระหนกัถึง

ขอ้ก าหนดทางเพศ วฒันธรรมและ ศาสนา 
5.4.2 น าเสนอขอ้มูลผูป่้วย และอภิปรายปัญหาอยา่งมีประสิทธิภาพ 
5.4.3    สามารถส่ือสาร และร่วมงานกบัทีมงานรังสีรักษา ไดแ้ก่ พยาบาล นกัฟิสิกส์รังสี 

นกัรังสีเทคนิคได ้ มีความเป็นผูน้ า  มีความเขา้ใจเพื่อนร่วมงาน  สร้างความยอมรับจากทีมได ้
5.4.4    สามารถส่ือสาร ปฏิสัมพนัธ์ และท างานร่วมกบัสหสาขาวชิาชีพท่ีร่วมในการดูแลผูป่้วย

มะเร็ง  เขา้ใจบทบาทของตนเอง และมีทกัษะในการน าเสนอบทบาทท่ีเหมาะสม 
5.4.5    มีทกัษะการสอน ถ่ายทอดความรู้จากพี่สู่นอ้ง   สอนผูป่้วย/ญาติ  และเจา้หนา้ท่ี 

5.5  ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism) 
5.5.1 มีคุณธรรมจริยธรรมและเจตคติอนัดีต่อผูป่้วย ญาติ ผูร่้วมงาน และเพื่อนร่วมวชิาชีพ 
5.5.2   มีความสนใจใฝ่รู้และสามารถพฒันาไปสูู่ความเป็นผูเ้รียนรู้ต่อเน่ืองตลอดชีวิต (Continuous 

Professional Development) 
5.5.3   มีความรับผดิชอบต่องานท่ีไดรั้บมอบหมาย  

5.6  การปฏิบติังานใหเ้ขา้กบัระบบ (System-based Practice) 
5.6.1 มีความรู้เก่ียวกบัระบบสุขภาพของประเทศ 
5.6.2 มีความรู้เก่ียวกบัระบบพฒันาคุณภาพการดูแลรักษาผูป่้วยมะเร็ง และการท าทะเบียนมะเร็ง 
5.6.3    เขา้ใจและค านึงถึงการใชท้รัพยากรสุขภาพอยา่งเหมาะสม(Cost Consciousness Medicine)  
5.6.4    รักษาผูป่้วยใหเ้ขา้กบับริบทของการบริการสาธารณสุขไดต้ามมาตรฐานวชิาชีพ 

 

6. แผนการฝึกอบรม/ หลกัสูตร 
6.1 วธีิการฝึกอบรม  

6.1.1 การบรรยาย 
6.1.1.1 การบรรยายรวมของรังสีวทิยาสมาคมแห่งประเทศไทย รายวิชา Medical Radiation 

Physics (ภาคผนวกท่ี 1), Radiobiology (ภาคผนวกท่ี 2)  และรายวชิาการบูรณาการ
ทัว่ไป (ภาคผนวกท่ี 3) 
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6.1.1.2 การบรรยายรวมของสมาคมรังสีรักษาและมะเร็งวิทยาแห่งประเทศไทย  ผา่นการ
ประชุมวิชาการกลางปี การประชุมวิชาการประจ าปีและการอบรม  Refresher 
course (ภาคผนวกท่ี 4) 

6.1.1.3 การบรรยายส าหรับแพทยป์ระจ าบา้นชั้นปีท่ี 1 ในรายวิชาศรรส 521 ความรู้
พื้นฐานทางรังสีรักษาและมะเร็งวทิยา (ภาคผนวกท่ี 5) 

6.1.1.4 การบรรยายส าหรับแพทยป์ระจ าบา้นชั้นปีท่ี 1 ตามหลกัสูตรประกาศนียบตัร
บณัฑิตชั้นสูงสาขาวชิาวทิยาศาสตร์การแพทยค์ลินิก (ภาคผนวกท่ี 6) 

6.1.1.5 การบรรยายของแพทยป์ระจ าบา้น ในการท า Topic presentation 
6.1.1.6 การบรรยายของวทิยากรรับเชิญในภาควชิา เช่น แพทยอ์ายรุศาสตร์มะเร็ง 

 
6.1.2 การเขา้ร่วม น าเสนอ ร่วมอภิปราย ใน Journal Club, Grand round, IMRT conference, Peer 

Review, Topic presentation, Multidisciplinary tumor conference และ Tumor clinic (ภาคผนวก
ท่ี 7) 

6.1.3 การฝึกปฏิบติั   
6.1.3.1 หน่วยตรวจผูป่้วยนอก 
6.1.3.2 หอผูป่้วยใน 
6.1.3.3 Brachytherapy unit 
6.1.3.4 Radiotherapy Planning and Treatment Section  

1. Medical Physics 
2. Teletherapy (หอ้งฉายรังสี) 

6.1.3.5 Tumour Clinic  
6.1.4 การศึกษาดว้ยตนเอง 

6.1.4.1 การเขา้ร่วมประชุมวิชาการทางรังสีรักษาและมะเร็งวิทยา เช่นการประชุมประจ าปี
ของสมาคมรังสีรักษาและมะเร็งวิทยาแห่งประเทศไทยท่ีมุ่งเน้นความรู้ใหม่ๆท่ี
เก่ียวขอ้งกบัแพทยรั์งสีรักษาและมะเร็งวิทยา   และการประชุมกลางปีของสมาคม
รังสีรักษาและมะเร็งวิทยาแห่งประเทศไทย ท่ีมุ่งเน้นการพฒันาความรู้เก่ียวกบั
เทคโนโลยีทางรังสีรักษาและสาขาท่ีเก่ียวขอ้ง โดยเป็นการประชุมพฒันาและเป็น
การเรียนรู้ร่วมกนักบันกัฟิสิกส์รังสี นกัรังสีเทคนิคและพยาบาลรังสีรักษา   โดย
หลกัสูตรก าหนดให้แพทยป์ระจ าบา้นชั้นปีท่ี 1-3 ทั้งหมด เขา้ร่วมในกิจกรรม
ดงักล่าว   เป็นการสร้างความเตรียมพร้อมท่ีจะเรียนรู้ตลอดชีวิต  และร่วมใน
กิจกรรมการศึกษาต่อเน่ือง(CME) 
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6.1.4.2 การศึกษาดว้ยตนเองจากส่ือต่างๆ  โดยมีอาจารยใ์นหลกัสูตรให้ค  าแนะน าและช้ี
แนวทาง   โดยการฝึกอบรมจะเนน้การอ่านติดตาม Literatures และการติดตาม
ความรู้จากการประชุมวิชาการทางรังสีรักษาของต่างประเทศท่ีจะมีความส าคญัต่อ
การเปล่ียนแปลงแนวทาง และความรู้ทางรังสีรักษาและมะเร็งวิทยา เช่น การ
ประชุม ASTRO/ ASCO/ ESTRO/ ECCO/ ESMO   ซ่ึงการประชุมวิชาการเหล่าน้ี
สามารถสมคัรเขา้ร่วม หรือ อ่านทางwebsite เป็นกิจกรรมท่ีสามารถพฒันาตนเอง 
และถือเป็นกิจกรรมการศึกษาต่อเน่ือง(CME) หรือ การพฒันาวิชาชีพอยา่งต่อเน่ือง
(CPD) 

      
 ทั้งน้ี รายละเอียดวิธีการฝึกอบรมและแนวทางการประเมินผลการฝึกอบรมตามผลลพัธ์ท่ี
พึงประสงคจ์ะแสดงในภาคผนวกท่ี 8 และหลกัเกณฑ์/วิธีการประเมินผลการฝึกอบรมเพื่อพิจารณา
เล่ือนชั้นปี/ส่งสอบบอร์ดจะแสดงในภาคผนวกท่ี 9 

  
6.2 เนือ้หาการฝึกอบรม จะครอบคลุมเน้ือหาดงัต่อไปน้ี  
รังสีรักษา (Radiation Oncology) 

6.2.1 ความรู้ 
6.2.1.1 ความรู้พื้นทางดา้นวทิยาศาสตร์การแพทย ์

6.2.1.1.1 กายวภิาคศาสตร์พื้นฐานและประยกุต ์
-   มีความรู้ทางกายวิภาคศาสตร์ของอวยัวะต่างๆในร่างกายและส่ือสารไดถู้กตอ้ง 

ทราบถึงความสัมพนัธ์ของอวยัวะต่างๆ กบัอวยัวะใกล้เคียงในทุกระดบัของ
ร่างกาย 

-   สามารถบ่งบอกถึงความผิดปกติท่ีตรวจพบจากการตรวจร่างกายและการตรวจ
ทางรังสีและการวนิิจฉยัอ่ืนๆได ้

6.2.1.1.2 สรีรวทิยา 
-  มีความรู้ทางด้านสรีรวิทยาของอวยัวะต่างๆของร่างกาย และเข้าใจการ

เปล่ียนแปลงทางสรีรวทิยาเม่ือเกิดพยาธิสภาพ 
6.2.1.1.3 พยาธิวทิยา  

-  มีความรู้ความเขา้ใจหลกัการเก่ียวกบัวธีิการเตรียมช้ินเน้ือ 
   การอ่านช้ินเน้ือ และการรายงานผลช้ินเน้ือ

 

6.2.1.1.4 เภสัชวทิยา 
-  มีความรู้พื้นฐานดา้นเภสัชวทิยาเก่ียวกบัยาท่ีใชรั้กษา 
  โรคมะเร็ง และยาอ่ืนๆท่ีใชใ้นการรักษาผูป่้วยโรคมะเร็ง 
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6.2.1.1.5  การแพทยท์างคลินิก 
- มีความรู้และเขา้ใจในวชิาแพทยท์างคลินิกแขนงอ่ืนท่ี 
   เก่ียวขอ้งกบัผูป่้วยมะเร็งไดแ้ก่อายรุศาสตร์ ศลัยศาสตร์  
   สูตินรีเวชศาสตร์ กุมารเวชศาสตร์ และจกัษุ โสต นาสิก  
   ลาริงซ์ เวชศาสตร์ชุมชน และอ่ืนๆ 

6.2.1.2 ความรู้ทางฟิสิกส์ (Medical Radiation Physics) และชีวรังสี (Radiobiology)  
6.2.1.3 ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัโรคมะเร็ง (Clinical Oncology)  
6.2.1.4 ความรู้เก่ียวกบัรังสีรักษาในโรคมะเร็ง (Clinical Radiation Oncology)  

 
 6.2.2   ความสามารถปฏิบัติงานทางด้านรังสีรักษา 

6.2.2.1    สามารถซกัประวติัและตรวจร่างกายผูป่้วยมะเร็ง  รวมทั้งส่งตรวจเพิ่มเติมไดอ้ยา่ง
เหมาะสม 

6.2.2.2     สามารถสรุปและแปลผลจากขอ้มูลท่ีไดรั้บ เพื่อตดัสินใจให้การรักษาดว้ยรังสี
ตามขอ้บ่งช้ีไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

6.2.2.3    สามารถก าหนดขอบเขตการรักษาดว้ยรังสีและวางแผนการรักษาดว้ยรังสีไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้ง 

6.2.2.4    สามารถบนัทึกเวชระเบียนและประวติัการรักษาดว้ยรังสีไดอ้ยา่งถูกตอ้งครบถว้น
และเป็นระเบียบ  

6.2.2.5 สามารถท าหตัถการทางรังสีรักษา เช่น การใส่แร่เพื่อรักษามะเร็งปากมดลูกและ 
มะเร็งเยือ่บุโพรงมดลูก  

6.2.2.6 สามารถใหค้  าแนะน าทางรังสีรักษาแก่แพทยท์ัว่ไปและบุคลากรทางการแพทย ์ 
6.2.2.7 สามารถให้ค  าปรึกษาและค าแนะน าเก่ียวกบัโรคมะเร็ง หลกัการรักษาโรคมะเร็ง 

การรักษาโรคมะเร็งดว้ยรังสี ผลการรักษาและผลขา้งเคียงจากการรักษาดว้ยรังสี 
รวมทั้งการดูแลและการปฏิบติัตวัใหก้บัผูป่้วยและญาติไดอ้ยา่งเหมาะสม 

6.2.2.8 สามารถประเมินและติดตามผลการรักษาดว้ยรังสีไดอ้ยา่งเหมาะสม  
6.2.2.9 สามารถใหก้ารรักษาเม่ือเกิดการกลบัเป็นซ ้ าของโรคได ้
6.2.2.10 สามารถป้องกนัและรักษาผลขา้งเคียงจากการรักษาดว้ยรังสีได ้
6.2.2.11 สามารถส่งต่อผูป่้วยมะเร็งเพื่อการรักษาเพิ่มเติมไดอ้ยา่งเหมาะสม 
6.2.2.12 สามารถจดัการขั้นตน้ในการค้นหา ตรวจสอบและป้องกนัอนัตรายจากรังสี 

รวมทั้ งสามารถจัดการป้องกันสารกัมมันตรังสีท่ีเหลือใช้จากผูป่้วยได้อย่าง
เหมาะสม 
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6.2.3 ทกัษะและหัตถการทางด้านรังสีรักษา 
6.2.3.1 2D Conventional Radiotherapy อยา่งนอ้ย 50 ราย/หลกัสูตร  
6.2.3.2 3D Conformal Radiotherapy อยา่งนอ้ย 200 ราย/หลกัสูตร 
6.2.3.3 IMRT/VMAT อยา่งนอ้ย 50 ราย/หลกัสูตร 
6.2.3.4 Image verification  อยา่งนอ้ย 50 ราย/หลกัสูตร  
6.2.3.5 Intracavitary Brachytherapy (2D/3D) อยา่งนอ้ย 50 ราย/หลกัสูตร 
6.2.3.6 Interstitial Brachyherapy ในมะเร็งนริเวชและโรคอ่ืน มีส่วนร่วมสังเกตการณ์

หรือท าเอง อยา่งนอ้ย 10 ราย/หลกัสูตร  
6.2.3.7 Interstitial Brachyherapy ในมะเร็งต่อมลูกหมาก มีส่วนร่วมสังเกตการณ์อยา่ง

นอ้ย 1 ราย/หลกัสูตร 
6.2.3.8 TBI/TMI มีส่วนร่วมสังเกตการณ์ หรือ เรียนรู้จากแผนการรักษาในผูป่้วยรายท่ี

ไดรั้บการรักษาไปแลว้ อยา่งนอ้ย 1 ราย/หลกัสูตร 
6.2.3.9 SRS, SRT, SBRT มีส่วนร่วมในการสังเกตการณ์หรือวางแผนการรักษา อยา่ง

นอ้ย 10 ราย/หลกัสูตร 
6.2.3.10 IORT/TSEI/TLI มีส่วนร่วมในการสังเกตการณ์ อยา่งนอ้ย 2 ราย/หลกัสูตร 
6.2.3.11 Counselling/Truth telling  อยา่งนอ้ย 2 ราย/หลกัสูตร 
6.2.3.12 Radiotherapy consent อยา่งนอ้ย 2 ราย/หลกัสูตร 

 
6.2.4  ความรู้ทางฟิสิกส์ (Medical Radiation Physics) และชีวรังสี (Radiobiology) 

6.2.4.1  Radiation Dosage and Units มีความรู้เก่ียวกบัหลกัการ ช่ือและค่าของหน่วย
ต่างๆท่ีใชใ้นการก าหนดขนาดรังสี การค านวณขนาดรังสี รวมทั้งสามารถใช้
สูตรค านวณ แบบฟอร์มและตารางค่าต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
6.2.4.1.1 Units of radiation dosage 
6.2.4.1.2 Factors affecting intensity of radiation 
6.2.4.1.3 KV, mA, distance, filtration, time 
6.2.4.1.4 Dosage in radiotherapy, exposure dose or air dose, skin dose, factor 

influencing the percentage of backscatter tissue or tumor dose 
6.2.4.1.5 Absorbed dose 
6.2.4.1.6 Percentage depth dose 
6.2.4.1.7 Factors affecting the percentage depth dose 
6.2.4.1.8 Exit dose 
6.2.4.1.9 Integral dose 
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6.2.4.1.10   Isodose Chart 
6.2.4.1.11  Biological dosage 

6.2.4.2 Radiation Therapy Equipment มีความรู้เก่ียวกบัเคร่ืองก าเนิดรังสี เคร่ืองฉายรังสี
และเคร่ืองมือต่างๆท่ีใชใ้นรังสีรักษาอยา่งละเอียด รวมทั้งสารกมัมนัตรังสีท่ี
น ามาใชใ้นทางการแพทย ์ 
6.2.4.2.1     Simulation  

     -  Conventional simulator 
 -  CT simulator 
 -  MR simulator 
 -  Respiratory monitor devices 

6.2.4.2.2    Teletherapy มีความรู้เก่ียวกบัเคร่ืองมือต่างๆในทางรังสีรักษา ทั้งจาก 
Generator และ Radioisotope ทราบกลไกการท างาน การใหก้ าเนิดรังสี 
ส่วนประกอบต่างๆและคุณสมบติัในการใชง้าน ไดแ้ก่  
 -  Superficial radiation , Orthovoltage radiation  
 -  Megavoltage X-ray ไดแ้ก่ Co-60 Teletherapy unit,   
    Linear accelerator  
 -  Particle beam therapy เช่น Electron, Neutron ,        
Proton และ Heavy ion therapy อ่ืนๆ 

6.2.4.2.3     Brachytherapy มีความรู้เก่ียวกบัตน้ก าเนิดรังสีชนิด 
 -  High Dose Rate (HDR) Source 
 -  Medium Dose Rate (MDR) Source 
 -  Low Dose Rate (LDR) Source 

มีความรู้เก่ียวกบัชนิดของ Brachythrerapy ทราบขอ้บ่งช้ี ขอ้ดี ขอ้เสีย 
วธีิการใชเ้คร่ืองมือแต่ละชนิด วธีิการค านวณปริมาณรังสี และผลขา้งเคียง
จากการรักษา ไดแ้ก่ 

 1.  Surface mould  
 2.  Intracavitary/Intraluminal Brachytherapy 
 3.  Interstitial Brachytherapy  

6.2.4.2.4      เคร่ืองประกอบการฉายรังสีชนิดต่างๆ ไดแ้ก่ 
 -  Collimators (Fixed/Movable) 
 -  Beam direction pointer 
 -  Front and back pointer 
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 -  Pin and arc 
 -  Isocentric beam 
 -  Immobilization devices 
 -  Beam modification เช่น  

 -  Shielding 
 -  Beam Flattening 
 -  Tissue Compensator, Electronic Tissue        
Compensator 

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

 -  Multileaf collimator  
 -  Tissue equivalent material (bolus) 

6.2.4.3 Radiation Techniques 
6.2.4.3.1     Simulation 
 6.2.4.3.1.1  Conventional simulation  

      -  Positioning, Immobilization 
      -  Treatment field, size, beam geometry 
      -  SSD/SAD technique 

 6.2.4.3.1.2  CT simulation 
      -  Positioning, Immobilization 

                 -  Motion management เช่น respiration, bowel, and bladder เป็นตน้ 
      -  Contrast media 
      -  Image acquisition and evaluation  

 6.2.4.3.1.3  MR simulation 
      -  Image acquisition and evaluation 
      -  Contrast media 

 6.2.4.3.1.4  PET/CT simulation 
6.2.4.3.2  Treatment planning for teletherapy 

    -  Treatment field, size, shape 
    -  Measurement of field size in various shapes 
    -  Effect of body inhomogeneity, lung, bone, soft 
       tissue                             
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    -  2D Conventional treatment planning 
    -  3D Conformal treatment planning 
    -  Forward/Inverse planning 
    -  IMRT/VMAT treatment planning 
    -  SRS, SRT, SBRT treatment planning 
    -  IORT treatment planning 

6.2.4.3.3   Treatment planning for brachytherapy 
 -  2D brachytherapy 
-  3D image-guided brachytherapy 

6.2.4.3.4   Dose calculation for treatment 
    -  Treatment, dose calculation and output 
       measurement 
    -  Isodose distribution curve 
    -  The production chart for treatment planning 
    -  Complete isodose chart for treatment planning 
    -  Dose Volume Histogram 

6.2.4.3.5   Calibration and acceptance test 
-  Commissioning test, initial mechanical test, further mechani-

cal tests, radiation protection 
    -  Radiation tests – Pin hole pictures, HVL and 
       trimmer problems,  alignment of light and 
       radiation beams 
    -  Output calibration 
    -  Periodic checks 

6.2.4.3.6    Treatment Verification  
    -  Portal Film Verification 
    -  EPID (Electronic Portal Imaging)   
    -  KV/MV CT 
    -  KV X-ray Verification 
    -  Optical guidance technology 
    -  etc. 
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6.2.5.  ความรู้ทัว่ไปเกี่ยวกบัโรคมะเร็ง (Clinical Oncology) 
6.2.5.1 Definition 
6.2.5.2 Epidemiology 
6.2.5.3 Etiology and Risk factors 
6.2.5.4 Screening and Prevention 
6.2.5.5 Anatomy, Pattern of spread and Natural history 
6.2.5.6 Clinical presentation, Sign and Symptoms   
6.2.5.7 Staging 
6.2.5.8 Pathology, Grading/Classification and Molecular Biology  
6.2.5.9 Prognosis 
6.2.5.10 Patient Evaluation 
6.2.5.11 Investigation 
6.2.5.12 Treatment Modalities 
6.2.5.13 Outcomes of treatment  
6.2.5.14 Treatment complication – acute and late and Management  
6.2.5.15 Evaluation of treatment response and Follow-up 
6.2.5.16 Treatment of recurrenct disease  
6.2.5.17 Palliative care 

 
6.2.6.     ความรู้เกีย่วกบัรังสีรักษาในโรคมะเร็ง (Clinical Radiation Oncology) 

6.2.6.1)  Principles of radiation therapy 
-   Radiosensitivity of tumor and classification   
-   Factor effecting radiosensitivity - cell type, differentiation, size of tumor, tumor bed, 

nutrition, oxygen, time dose volume relationship, RBE, LET, OER 
-   Aim of treatment and indication - curative, palliative, preoperative, postoperative, in-

traoperative radiotherapy 
-   Factors effecting treatment - cell type, stage of the disease, general condition of the 

patient  
-   Tissue tolerance, criticality of tolerance  
-   Possible complication and sequelae, prevention of sequelae 
-   Expected end result and method to improve the end result 

6.2.6.2)  Treatment planning for cancer 
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- Imaging and target volume 
- Imaging modalities, procedures and technology  
- Disease oriented imaging  
- Image handling in radiotherapy  
- Target volume determination in clinical practice  
- GTV, CTV, ITV, PTV and relevant ICRU recommendations 
- Developments in imaging  
-  Use of Simulators 
-  Determination of beam quality  
-  Radiation beam arrangement, determination of field sizes 
-  Conventional fractionation and altered fractionation schedules 
-  2D Conventional Radiotherapy, 3D Conformal Radiotherapy and  IMRT/VMAT 
-  Stereotactic radiosurgery and radiotherapy 
-  Intraoperative radiotherapy 
-  Total body irradiation, Hemi body irradiation 
-  Choice and method of treatment techniques 

6.2.6.3)   Radiation therapy for cancer of specific organs 
   6.2.6.3.1  Skin cancer 

   -  Basal cell carcinoma 
-  Squamous cell carcinoma 

   -  Malignant melanoma 
    6.2.6.3.2  Gastrointestinal tract malignancy 

   - Esophagus 
   - Colon, rectum and anus 
   - Stomach  
   - Hepatobiliary tract 

- Pancreas 
   6.2.6.3.3  Head and neck cancer 
           - Oral cavity : lip, buccal mucosa, tongue, floor of mouth,   

      gum, hard palate 
           - Oropharynx : soft palate, tonsil, base of tongue 
           - Nasopharynx 
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           - Hypopharynx : pyriform sinus, post cricoid, posterior   
      pharyngeal wall 

           - Larynx: supraglottic, glottic, subglottic 
           - Salivary gland 
           - Sinonasal cavity 
           - Thyroid  
    - Ear 
           - Unknown head and neck primary site 

- Management of the neck 
   6.2.6.3.4  Eye and orbital tumor  
           - Lid and conjunctiva 
           - Intraocular  

- Lacrimal gland  
           - Retinoblastoma 
           - Melanoma 
    - Lymphoma 
    - Graves' Ophthalmopathy 
   6.2.6.3.5  Thoracic tumor 

            - Lung  
                         - Mediastinum 
                         - Thymoma 
     - Mesothelioma 

   6.2.6.3.6  Breast cancer 
   6.2.6.3.7  Endocrine tumor 

    - Thyroid  
   - Adrenal gland  

   6.2.6.3.8  Gynecologic malignancy 
   - Cervix 
   - Endometrium 
   - Ovary, fallopian tube 
   - Vagina 
   - Vulva 
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   6.2.6.3.9 Genitourinary malignancy 
   - Testis and penis 
   - Kidney and ureter 
   - Bladder and urethra 
   - Prostate 

                  6.2.6.3.10 Bone and soft tissue tumor 
          - Soft tissue sarcoma  

- Osteosarcoma, Chondrosarcama, Fibrosarcoma 
          - Multiple myeloma, plasmacytoma 
          - Ewing’s sarcoma 
          - Giant cell tumor 
          - Metastatic bone tumor 
   6.2.6.3.11 Central nervous system tumor (adult and pedriatric) 
       - Glioma 

   - Meningiomas  
   - Pituitary adenoma 
    - Acoustic neuroma 
   - Arteriovenous malformation 
   - Craniopharyngioma 
   - Ependymoma 

- Medulloblastoma 
          - Pineal tumor 
     - Brain metastasis  
     - Spinal cord tumor 

      6.2.6.3.12  Hematologic malignancy 
     - Hodgkin lymphoma 

- Non Hodgkin lymphoma 
- Multiple myeloma, plasmacytoma 

           - Leukemia 
           - Polycythemia vera 
     - Extramedullary hematopoietic 

   6.2.6.3.13  Pediatric tumor  
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          - Neuroblastoma 
           - Wilms’ tumor 
     - Rhabdomyosarcoma 
           - Germ cell tumor 
           - Retinoblastoma 

    6.2.6.3.14  Other benign tumor and rare disease 
     - Keloid 
     - Desmoid fibromatosis 
     - Heterotopic Ossification 
      - Chordomas 
                  - Hemangioma, Hemangiopericytoma, Hemangioblastoma 
                  - Glomus Tumor/Chemodectoma  
     - Juvenile Nasopharyngeal Angiofibroma 

6.2.6.4)  Management of metastatic disease and palliative care 
     6.2.6.5)  Palliative Radiotherapy  
     6.2.6.6)  Emergency Radiotherapy 

  -  Spinal cord compression 
  -  Bleeding tumor 
  -  Superior vena cava obstruction 
  -  Brain metastasis 

   6.2.6.7)  Chemotherapy, hormone therapy, targeted therapy, immunotherapy with 
radiation therapy 

  -  Mechanism of action 
  -  Route of Administration 
   - Principles of treatment 
  -  Neoadjuvant 
  -  Concurrent  
  -  Adjuvant  

     6.2.6.8)   Radiation modifiers, Radiosensitizer, Radioprotector 
     6.2.6.9)   Hyperthermia, Hyperbaric oxygen therapy 
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6.2.7.    ความรู้อืน่ๆที่เกีย่วข้องกบัรังสีรักษาและการรักษาโรคมะเร็ง  
 6.2.7.1  Alternative medicine 
 6.2.7.2  Cancer-related rational drug uses 

6.2.7.3 Cancer registry 
6.2.7.4 National service profile: Cancer  and  referral system 
6.2.7.5  การบูรณาการทัว่ไปทางรังสี 
 

  6.2.8.   ความรู้และทกัษะทัว่ไปส าหรับแพทย์ 
   6.2.8.1 จรรยาบรรณทางการแพทย ์ 
    -  ความสัมพนัธ์ระหวา่งแพทยก์บัผูป่้วย การรักษาความลบัของผูป่้วย  การ 
       อนุญาตหรือยนิยอมรับการตรวจรักษา การรักษาผูป่้วยระยะสุดทา้ยของชีวติ 
    -  การปฏิบติัต่อเพื่อนร่วมวชิาชีพและสังคมโดยส่วนรวม ไดแ้ก่ การรายงาน 
       แพทยท่ี์บกพร่องต่อหนา้ท่ี การประชุมทบทวนผลการรักษาเพื่อพิจารณา 
       ปรับปรุงวธีิการรักษาอยา่งต่อเน่ือง ขอ้ขดัแยง้ในเร่ืองผลประโยชน์ท่ีอาจ 
       เกิดข้ึนจากการประกอบวชิาชีพเวชกรรม การใชท้รัพยากรทางการแพทย ์
       อยา่งคุม้ค่า และ ขอ้พิจารณาดา้นจริยธรรมในการท างานทางการแพทย ์

6.2.8.2 Clinical Teaching Skills 
6.2.8.3 Communication Skills 
6.2.8.4 การประเมินคุณภาพ การปรับปรุงคุณภาพ การป้องกนัความเส่ียง และความคุม้ค่า

ของการรักษาพยาบาล 
6.2.8.5 การบริหารงานการรักษาพยาบาล 
6.2.8.6  การศึกษาเพิ่มเติมดว้ยตนเอง 

    -  ทกัษะและวธีิการในการคน้หาขอ้มูลต่างๆ ทางวชิาการ (medical   
       literature)  
    -  การประเมินการศึกษาวจิยั การออกแบบการวจิยั และการใชว้จิารณญาณใน 
       การยอมรับผลการศึกษาวจิยัต่างๆ 
    -  การตดัสินใจในขอ้มูลต่างๆ ทางการแพทย ์และการน ามาปฏิบติัในงานดูแล 
       ผูป่้วย 
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    6.2.9  Entrustable professional activities  (ภาคผนวกท่ี 10) 
 หลกัสูตรก าหนด Entrustable professional activities (EPA) จ านวน 22 รายการดงัน้ี   

6.2.9.1 การดูแลรักษาผูป่้วย: เน้ืองอกสมองในผูใ้หญ่  (Central nervous System (CNS) 
tumour) 

6.2.9.2 การดูแลรักษาผูป่้วย: มะเร็งศีรษะและล าคอ (Head and Neck cancer) 
6.2.9.3  การดูแลรักษาผูป่้วย: มะเร็งเตา้นม (Breast cancer) 
6.2.9.4  การดูแลรักษาผูป่้วย: มะเร็งปอด (Lung cancer) 
6.2.9.5 การดูแลรักษาผูป่้วย: มะเร็งระบบทางเดินอาหาร (Gastrointestinal (GI) cancer) 
6.2.9.6 การดูแลรักษาผูป่้วย: มะเร็งระบบทางเดินปัสสาวะ (Genitourinary (GU) cancer) 
6.2.9.7 การดูแลรักษาผูป่้วย: มะเร็งระบบสืบพนัธ์ุสตรี (Gynecologic (GYN) malignan-

cy) 
6.2.9.8 การดูแลรักษาผูป่้วย: มะเร็งระบบเมด็เลือด (Hematologic malignancy) 
6.2.9.9 การดูแลรักษาผูป่้วย: มะเร็งกระดูกและเน้ือเยื่ออ่อน (Bone and soft tissue tu-

mour) 
6.2.9.10  การดูแลรักษาผูป่้วย: มะเร็งในเด็ก (Pediatric tumour) 
6.2.9.11 การดูแลรักษาผูป่้วย: การดูแลแบบประคบัประคอง (Palliative care for cancer 

patients) 
6.2.9.12 การดูแลรักษาผูป่้วย: โรคเน้ืองอกท่ีไม่ใช่มะเร็ง (Benign tumour) 
6.2.9.13 การดูแลรักษาผูป่้วย: การใส่แร่ (Brachytherapy) 
6.2.9.14 การดูแลรักษาผูป่้วย: Stereotactic Radiation Treatment; Stereotoactic Radiosur-

gery (SRS)/ Stereotactic Radiotherapy(SRT)/ Stereotactic Body Radiothera-
py(SBRT) 

6.2.9.15 ความรู้ความเช่ียวชาญและความสามารถในการน าไปใชแ้กปั้ญหาของผูป่้วยและ
สังคมรอบดา้น: Medical Radiation Physics 

6.2.9.16  ความรู้ ความเช่ียวชาญและความสามารถในการน าไปใชแ้กปั้ญหาของผูป่้วยและ
สังคมรอบดา้น: Radiobiology and Cancer Biology 

6.2.9.17  การเรียนรู้จากการปฏิบติัและการพฒันาตนเอง:มีความสามารถในการพฒันาการ
เรียนรู้   พฒันาความสามารถในการประยุกต์น าขอ้มูลทางวิทยาศาสตร์ท่ีมี
หลกัฐานมาแกปั้ญหาในการดูแลผูป่้วย 

6.2.9.18 ทกัษะปฏิสัมพนัธ์ และการส่ือสาร: ต่อผูป่้วยและญาติ 
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6.2.9.19  ทกัษะปฏิสัมพนัธ์ และการส่ือสาร: ต่อผูร่้วมงานร่วมสาขาวิชาชีพ (ฟิสิกส์, นกั
รังสีการแพทย,์ พยาบาล, คนงาน และเจา้หนา้ท่ีอ่ืนๆ)/ ต่อผูร่้วมงานในสาขาอ่ืนๆ
ท่ีร่วมกนัรักษาผูป่้วย 

6.2.9.20  ความเป็นมืออาชีพ: คุณธรรม จริยธรรม และเจตคติอนัดีต่อผูป่้วย ญาติ 
ผูร่้วมงาน เพื่อนร่วมวชิาชีพ และชุมชน 

6.2.9.21 การปฏิบติังานให้เขา้กบัระบบ: ตระหนักถึงภาระค่าใช้จ่าย การวิเคราะห์
ประโยชน์และความเส่ียง ทั้งในระดบัผูป่้วยเฉพาะรายและ/หรือประชากรอยา่ง
เหมาะสม 

6.2.9.22 การปฏิบติังานให้เข้ากับระบบ: ท างานแบบสหวิชาชีพเพื่อเป้าหมายความ
ปลอดภยัของผูป่้วย สนบัสนุนและพฒันาคุณภาพการดูแลผูป่้วยอยา่งเหมาะสม มี
ส่วนร่วมในการบ่งช้ีขอ้บกพร่องของระบบสาธารณสุขและน าเสนอวธีิแกไ้ข 

 
6.2.10 รังสีวนิิจฉัย (Diagnostic Radiology) 

6.2.10.1  Basic knowledge of radiography, ultrasonography, computed tomography, magnetic 
resonance imaging. 

6.2.10.2   Normal anatomy and lesion in diagnostic image  
6.2.10.3   Principle of treatment by interventional radiology.  
6.2.10.4    Management of complication from diagnostic imaging and interventional radiolo-

gy, and safety in using contrast medium 
6.2.10.5   Principle of diagnostic imaging in neurological system, indication contraindication, 

limitation, complication and basic interpretation in diagnostic imaging in neurologi-
cal system 

6.2.10.6   Principle of diagnostic imaging in chest, indication, contraindication, limitation, 
complication, basic interpretation in diagnostic imaging in chest 

6.2.10.7   Principle of diagnostic imaging in gastrointestinal and hepatobiliary system, indica-
tion, contraindication, limitation, complication, basic interpretation in diagnostic im-
aging in gastrointestinal and hepatobiliary system 

6.2.10.8   Principle of diagnostic imaging in genitourinary system, indication, contraindica-
tion, limitation, complication, basic interpretation in diagnostic imaging in genitou-
rinary system 
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6.2.10.9   Principle of diagnostic imaging in musculoskeletal system, indication, contraindi-
cation, limitation, complication, basic interpretation in diagnostic imaging in muscu-
loskeletal system 

6.2.10.10 Principle of diagnostic imaging in mammography and ultrasound for breast imaging, 
indication, contraindication, limitation, complication, basic interpretation in diagnos-
tic imaging in musculoskeletal system 

 
6.2.11 เวชศาสตร์นิวเคลียร์ (Nuclear Medicine) 

6.2.11.1 Basic knowledge in nuclear medicine, physics, chemistry, biochemistry, biology, ra-
diation protection, computer, nuclear medicine instrumentation and image pro-
cessing, radiopharmaceuticals used for diagnosis and treatment, imaging and inter-
pretation, radionuclide non-imaging studies, radioactive iodine therapy for hyperthy-
roidism and thyroid cancer, with professional standard and ethical concerns 

6.2.11.2 Basic clinical skill in investigation and interpretation of images in nuclear medicine 
and thyroid function tests, patient care in patients with hyperthyroid and thyroid can-
cer treated with radioactive iodine, radiation protection 

 
6.2.12 อายุรศาสตร์โรคมะเร็ง (Medical Oncology) 

6.2.12.1 Principle of chemotherapy, hormone therapy, targeted therapy, immunotherapy  
6.2.12.2 Mechanism of action 
6.2.12.3 Route of Administration 
6.2.12.4 Principles of treatment and indication 

- Neoadjuvant 
- Concurrent  
- Adjuvant  

6.2.12.5 Complication of chemotherapy, hormone therapy, targeted therapy and immunother-
apy  

6.2.12.6 Management of complication from chemotherapy, hormone therapy, targeted thera-
py and immunotherapy  
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6.3 การท าวจัิย 

 หลกัสูตรก าหนดให้แพทยป์ระจ าบา้นตอ้งท างานวิจยัจ  านวน 1 เร่ือง และน าเสนอต่อ
อนุกรรมการสอบบอร์ด โดยมีจุดประสงคเ์พื่อใหแ้พทยป์ระจ าบา้น 

6.3.1   มีความรู้พื้นฐานเก่ียวกบัระบาดวทิยาคลินิกและระเบียบวธีิการท าวจิยัทางการแพทย ์ 
6.3.2 สามารถท างานวจิยั และน าเสนอผลงานวจิยัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
6.3.3   สามารถวเิคราะห์ผลงานวจิยัและน าหลกัฐานเชิงประจกัษไ์ปประยกุตใ์ชไ้ด้  

 
  วธีิการท างานวจัิย  

1. แพทยป์ระจ าบา้นชั้นปีท่ี 1  จะตอ้งมีอาจารยท่ี์ปรึกษาผูค้วบคุมงานวจิยัอยา่งนอ้ย 1 คน ภายใน
เดือนท่ี 6 ของการฝึกอบรม และจะตอ้งก าหนดหวัขอ้งานวิจยัร่วมกบัอาจารยท่ี์ปรึกษาใหเ้สร็จส้ิน
ภายในเดือนท่ี 12 ของการฝึกอบรม  

2. แพทยป์ระจ าบา้นชั้นปีท่ี 2 จะตอ้งน าเสนอหวัขอ้งานวจิยั ระเบียบวธีิวจิยั  สถิติท่ีใชใ้นงานวจิยั  
ตารางการเก็บขอ้มูล  ก าหนดระยะเวลาในการท างานวจิยั และประโยชน์ท่ีจะไดรั้บจากการวจิยั 
ต่อท่ีประชุมคณาจารยส์าขาวชิาฯภายในเดือนท่ี 15 ของการฝึกอบรม และน าเสนอต่ออนุกรรมการ
สอบบอร์ดของสมาคมรังสีรักษาและมะเร็งวทิยาแห่งประเทศไทย (ประมาณเดือนท่ี 15-16 ของ
การฝึกอบรม)  

3. แพทยป์ระจ าบา้นชั้นปีท่ี 2 ตอ้งน าเสนอร่างงานวจิยัต่อคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยัในคนให้
เสร็จส้ินภายในเดือนท่ี 18 ของการฝึกอบรม 

4. แพทยป์ระจ าบา้นเร่ิมด าเนินงานวจิยัภายหลงัไดรั้บการรับรองโดยคณะกรรมการจริยธรรมการ
วจิยัในคน 

5. แพทยป์ระจ าบา้นชั้นปีท่ี 3 จะตอ้งน าเสนอผลงานวิจยัต่อท่ีประชุมคณาจารยส์าขาวชิาฯเป็นระยะ 
ในช่วงระหวา่งเดือนท่ี 29-33 ของการฝึกอบรม เพื่อรับฟังขอ้เสนอแนะและด าเนินการปรับปรุง
แกไ้ข 

6. แพทยป์ระจ าบา้นชั้นปีท่ี 3 จะตอ้งส่งเอกสารผลงานวจิยัใหแ้ก่อนุกรรมการสอบบอร์ดของ
สมาคมรังสีรักษาและมะเร็งวิทยาแห่งประเทศไทย ประมาณเดือนท่ี 32 ของการฝึกอบรม 

7. แพทยป์ระจ าบา้นชั้นปีท่ี 3 จะตอ้งน าเสนอผลงานวิจยัต่ออนุกรรมการสอบบอร์ดของสมาคมรังสี
รักษาและมะเร็งวทิยาแห่งประเทศไทย ประมาณเดือนท่ี 33 ของการฝึกอบรม โดยมีการก าหนด
เกณฑผ์า่นท่ี 60% และเป็นส่วนหน่ึงในการสอบเพื่อวฒิุบตัรรังสีรักษา  
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 การรับรองคุณวุฒิหรือวุฒิการศึกษา วุฒิบัตร (วว.) สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา ให้ “เทยีบเท่า
ปริญญาเอก” 

การรับรองคุณวฒิุหรือวฒิุการศึกษา วฒิุบตัร (วว.) สาขารังสีรักษาและมะเร็งวทิยา ให ้
“เทียบเท่าปริญญาเอก” ถือเป็นสิทธิส่วนบุคคลและใหเ้ป็นไปตามความสมคัรใจของแพทยป์ระจ า
บา้นแต่ละราย โดยแพทยป์ระจ าบา้นท่ีจะขอรับการรับรองวฒิุบตัรใหเ้ทียบเท่าปริญญาเอก จะตอ้งมี
ผลงานทางวชิาการเผยแพร่ในวารสารระดบัชาติ/นานาชาติท่ีมีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา เร่ือง หลกัเกณฑก์ารพิจารณาวารสารทางวชิาการ ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วชิาการ หรือเป็นบทความท่ีตีพิมพใ์นวารสารท่ีถูกคดัเลือกใหอ้ยูใ่น PubMed, Scopus, Web of Sci-
ence หรือ Google Scholar หรือในวารสารนานาชาติท่ีใชภ้าษาองักฤษในบทความหรือในบทคดัยอ่
และมีการตีพิมพว์ารสารฉบบัน้ีมามากกวา่ 10 ปี (วารสารเร่ิมตีพิมพค์ร้ังแรกในปี พ.ศ. 2550 หรือ 
ค.ศ.2007) เม่ือไดรั้บการตีพิมพแ์ลว้แพทยต์อ้งน าเสนอเร่ืองต่อ แพทยสภาและราชวทิยาลยัเพื่อ
พิจารณาคุณภาพงานวจิยัต่อไป 

 
หมายเหตุ ในกรณีท่ี วว. ไดรั้บการรับรองวา่ “เทียบเท่าปริญญาเอก”  ไม่ไดห้มายความถึงวฒิุปริญญาเอกจริงและห้ามใชค้  าวา่ Ph.D. 
หรือ ปร.ด. ทา้ยช่ือในคุณวฒิุ หรือวฒิุการศึกษา และห้ามเขียนค าวา่ ดร. น าหนา้ช่ือตนเอง แต่สถาบนัการศึกษาสามารถใช ้ วว. ท่ี 
“เทียบเท่าปริญญาเอก” น้ี มาใชแ้ต่งตั้งเป็นอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรการศึกษา อาจารยรั์บผิดชอบหลกัสูตรการศึกษา อาจารยผ์ูค้วบคุม
วิทยานิพนธ์ หรือเป็นวฒิุการศึกษาประจ าสถานศึกษาไดเ้ทียบเท่ากบัอาจารยท่ี์จบปริญญาเอก ดงันั้น วฒิุบตัรฯ หรือ หนงัสืออนุมติัฯ
ท่ีไดรั้บการรับรองวฒิุการศึกษาน้ี อาจจะมีค  าวา่ “เทียบเท่าปริญญาเอก” ต่อทา้ยไดเ้ท่านั้น 

 
   6.4  จ านวนปีการฝึกอบรม 

 หลกัสูตรการฝึกอบรมมีระยะเวลาอยา่งนอ้ย 3 ปี (36 เดือน) โดยมีการจดัประสบการณ์การ
เรียนรู้ เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดดงัน้ี 

         การฝึกอบรมปีที ่1 : 
- ฝึกอบรมในสาขาวชิารังสีรักษาและมะเร็งวทิยา เป็นระยะเวลา  6 เดือน 

- ฝึกอบรมในสาขาวชิารังสีวนิิจฉยั เป็นระยะเวลา 4 เดือน (CT, MRI, US, Mammography) 

- ฝึกอบรมในสาขาวชิาเวชศาสตร์นิวเคลียร์ เป็นระยะเวลา 2 เดือน  (Thyroid clinic, Nuclear 
imaging, PET/CT) 

- การบรรยายรวมรายวชิา Medical Radiation Physics, Radiobiology และการบูรณาการทัว่ไป 

   การฝึกอบรมปีที ่2 : 
- ฝึกอบรมในสาขาวชิารังสีรักษาและมะเร็งวทิยา เป็นระยะเวลา  10 เดือน 

- ฝึกอบรมในสาขาวชิาพยาธิวทิยา เป็นระยะเวลา 2 สัปดาห์ 

- ฝึกอบรมในสาขาวชิารังสีรักษาและมะเร็งวทิยาท่ีสถาบนัอ่ืนระยะเวลา 1 เดือน ซ่ึงสามารถ
ออกหนงัสือรับรองการฝึกอบรมใหไ้ด ้ทั้งน้ี จะตอ้งฝึกอบรมในสถาบนัระดบัภูมิภาคท่ีไม่ใช่
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สถาบนัฝึกอบรมร่วมดว้ย อยา่งนอ้ย 1 สัปดาห์     โดยกรณีมีตน้สังกดั ตอ้งเลือกฝึกอบรมใน
สถาบนัตน้สังกดั อยา่งนอ้ย 1 สัปดาห์  

- ฝึกอบรมในสาขาวชิาเลือก เป็นระยะเวลา  2 สัปดาห์ โดยสาขาวชิาท่ีสามารถเลือกได ้ไดแ้ก่ 
ENT, Gynecology, Hematology, Surgery, Orthopedic, Pediatric, Nutrition, Pain Clinic หรือ 
สาขาท่ีเก่ียวขอ้ง 

   การฝึกอบรมปีที ่3 : 
- ฝึกอบรมในสาขาวชิารังสีรักษาและมะเร็งวทิยา เป็นระยะเวลา 10 เดือน 

- ฝึกอบรมในสาขาวชิาอายรุศาสตร์โรคมะเร็ง (Medical Oncology) ระยะเวลา 1 เดือน 

- ฝึกอบรมในสาขาวิชารังสีรักษาและมะเร็งวิทยาท่ีสถาบนัอ่ืน  ระยะเวลา 1 เดือน โดยสามารถ
เลือกไดท้ั้งสถาบนัในประเทศและต่างประเทศ ซ่ึงสามารถออกหนงัสือรับรองการฝึกอบรมให้
ได ้

   

  ขอ้ก าหนดอ่ืนๆ เก่ียวกบัระยะเวลาการฝึกอบรม:   

• แพทยป์ระจ าบา้นสามารถลาป่วย / ลากิจส่วนตวั / ลาพกัผอ่นประจ าปี / ลาคลอดบุตร /ลาอุปสมบท
หรือลาไปประกอบพิธีทางศาสนา / ลาไปประชุมวชิาการ น าเสนอผลงาน ดูงาน ปฎิบติัการวจิยั
ภายนอกคณะท่ีมิไดก้ าหนดไวใ้นหลกัสูตรการฝึกอบรม โดยใหเ้ป็นไปตามประกาศคณะฯเร่ือง
หลกัเกณฑก์ารลาของแพทยผ์ูรั้บการฝึกอบรม (ภาคผนวกท่ี 11)   ทั้งน้ีระยะเวลาในการฝึกอบรม/
ปฎิบติังานทั้งหมด จะตอ้งมีระยะเวลารวมอยา่งนอ้ย  80% ของหลกัสูตร  จึงจะมีสิทธิสอบเพื่อ
วฒิุบตัร  

• แพทยป์ระจ าบา้นท่ีไม่สามารถปฎิบติังานไดค้รบ หรือสอบผา่นตามท่ีหลกัสูตรก าหนดภายใน
ระยะเวลา 6 ปี จะถือเป็นการส้ินสุดการฝึกอบรม  ตามก าหนดของราชวทิยาลยัฯ 

 
6.5    การบริหารจัดการการฝึกอบรม 

  การบริหารจดัการหลกัสูตรรังสีรักษาและมะเร็งวทิยา  บริหารจดัการโดยกรรมการการศึกษา
ของสาขารังสีรักษาและมะเร็งวทิยา (ภาคผนวก 14) 

• ภายในอยูภ่ายใตก้ารดูแลและร่วมมือกบั กรรมการการศึกษาภาควชิารังสีวทิยา   และอยู่
ภายใตก้ารก ากบัดูแลของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  ผา่นทางฝ่ายการศึกษาหลงั
ปริญญา 

• ภายนอกอยูใ่ตก้ารดูแลของ อฝศ สาขารังสีรักษาและมะเร็งวทิยา ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงและ อยู่
ไตก้ารก ากบัของ อฝศ ราชวทิยาลยัรังสี 
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 โดยประธานคณะกรรมการการศึกษา ถือเป็น ประธานการฝึกอบรมหลกัสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน
เพือ่วุฒิบตัรความรู้ความช านาญในการประกอบวชิาชีพเวชกรรม  สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา คณะแพทย์
ศาสตร์ศิริราชพยาบาล  มหาวทิยาลยัมหิดล     

 
6.6  การประเมินผู้เข้ารับการฝึกอบรม  

  6.6.1   การประเมินระหวา่งฝึกอบรม  
 แพทยป์ระจ าบา้นจะไดรั้บการประเมินความรู้ความสามารถ เป็นประจ าทุกเดือน 
และเม่ือส้ินสุดการฝึกอบรมแต่ละปีเพื่อพิจารณาเล่ือนชั้นปี  โดยวิธีการประเมิน แบ่ง
ออกเป็น 4 ลกัษณะ (ภาคผนวกท่ี 8 9 และ 10) 

1. การประเมินความรู้ โดยการสอบขอ้เขียน (MCQ/MEQ) และ/หรือ การสอบ
ปากเปล่า (oral exam, long case) 

2. การประเมินทกัษะ โดยการสังเกตการปฏิบติังานในระหวา่งฝึกอบรม และ/หรือ 
การสอบปฏิบติัการจริง (long case, MiniCEx) 

   3. การประเมินเจตคติ โดยการสังเกตการปฏิบติังาน ความเอาใจใส่ในงาน และ
        การปฏิบติัต่อบุคลากรต่าง ๆ ในระหว่างการฝึกอบรม โดยใช้แบบ
ประเมิน 360o 

   4. การประเมินประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช ้log book และ portfolio 
 
  6.6.2   เกณฑก์ารเล่ือนชั้นปี หรือยติุการฝึกอบรม 

  แพทยป์ระจ าบา้นจะตอ้งผ่านการประเมิน  Entrustable Professional Activities, 
log book และแฟ้มสะสมผลงาน (portfolio) รวมทั้งผา่นการสอบ MCQ, MEQ, oral exam, 
และ long case ตามท่ีหลกัสูตรก าหนด (ภาคผนวกท่ี 9)  คณะกรรมการการศึกษาของ
สาขาวิชาฯจึงจะแจ้งช่ือไปยงัคณะกรรมการฝึกอบรมและสอบหลักสูตรรังสีรักษาและ
มะเร็งวทิยา เพื่อเล่ือนชั้นปีหรือเขา้รับการประเมินเพื่อวฒิุบตัร  

  ระเบียบปฏิบติักรณีแพทยป์ระจ าบา้นจะตอ้งรับการฝึกอบรมเพิ่มเติม   พิจารณา
ตามประกาศคณะฯเร่ืองหลกัเกณฑ์ในการตดัสินให้ฝึกอบรมเพิ่มเติมและยุติการฝึกอบรม   
ร่วมกบัเกณฑก์ารเล่ือนชั้นปีของหลกัสูตรฯ และของราชวทิยาลยัฯ (ภาคผนวกท่ี 9, 12,13) 

ในกรณีท่ีแพทยป์ระจ าบา้นไม่ผ่านเกณฑ์การเล่ือนชั้นปีคณะกรรมการการศึกษา
ของสาขาวิชาฯจะส่งตวัแทนช้ีแจงในท่ีประชุมสมาคมรังสีรักษาและมะเร็งวิทยาแห่ง
ประเทศไทย   และคณะกรรมการฝึกอบรมและสอบหลกัสูตรรังสีรักษาและมะเร็งวิทยา
จะแจ้งผลการประเมินไปยงัราชวิทยาลยั   เพื่อด าเนินการแจ้งต่อแพทย์ประจ าบ้านให้
รับทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษร    
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หากคณะกรรมการการศึกษาของสาขาวชิาฯแจง้การประเมินเพื่อเล่ือนชั้นปีไม่ผา่น  
แพทยป์ระจ าบา้นจะตอ้งปฏิบติังานในฐานะแพทยป์ระจ าบา้นชั้นปีเดิม และหากแพทย์
ประจ าบา้นไม่สามารถผ่านตามท่ีหลกัสูตรก าหนดภายในระยะเวลา 6 ปี   จะถือเป็นการ
ส้ินสุดการฝึกอบรม 

 
           6.6.3   การประเมินเพื่อวฒิุบตัร 
    คุณสมบติัของผูส้มคัรสอบเพื่อวฒิุบตัรรังสัรักษาและมะเร็งวทิยา 
     1.   ไดรั้บการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้นสาขารังสีรักษาและมะเร็งวทิยาตาม 
         หลกัสูตรของแพทยสภาครบ 3 ปี 

       2.   คุณสมบติัอ่ืนๆ ไดแ้ก่ 
    (1)   ไดรั้บหนงัสือรับรองวา่ผา่นการประเมินจากสาขาวชิาฯ 

 (2)  ผา่นการฝึกอบรมในรายวิชา Medical Radiation Physics  และ Radio-
biology โดยเขา้ร่วมฟังบรรยายไม่ต ่ากว่า 80% ของเวลาเรียน
ทั้งหมด และสอบผา่นตามเกณฑ์ท่ีสมาคมนกัฟิสิกส์การแพทยไ์ทย/
ราชวทิยาลยัรังสีแห่งประเทศไทยก าหนดไว ้ 

(3)  ผา่นการฝึกอบรมรายวชิาการบูรณาการทัว่ไป  โดยเขา้ร่วมฟังบรรยาย
ไม่ต ่ากว่า 80% ของเวลาเรียนทั้งหมด  และผ่านการประเมินตามท่ี
หลกัสูตรก าหนด 

  (4)   ผา่นการประเมิน Log Book ตามท่ีสมาคมรังสีรักษาและมะเร็งวิทยา
แห่งประเทศไทยก าหนด      

    (5)   มีงานวจิยัท่ีมีคุณภาพเพื่อส่งประเมินโดยคณะอนุกรรมการ 
        ฝึกอบรมและสอบฯแลว้อยา่งนอ้ย 1 เร่ือง 

 
  วธีิการประเมินเพือ่วุฒิบัตร  ประกอบด้วย 

1. การสอบขอ้เขียนในรายวชิา Medical Radiation Physics  และ Radiobiology ของแพทยป์ระจ า
บา้นชั้นปีท่ี 1 กรณีท่ีสอบไม่ผา่น จะจดัใหมี้การสอบซ่อมภายใน 1 เดือนหลงัประกาศผล  หาก
สอบซ่อมไม่ผา่นตอ้งรอสอบอีกคร้ังในปีถดัไป 

2. การสอบขอ้เขียนเก่ียวกบัความรู้พื้นฐานทางรังสีรักษาและมะเร็งวทิยาของแพทยป์ระจ าบา้นชั้นปี
ท่ี 2 (ประมาณเดือนท่ี 21 ของการฝึกอบรม)  ก าหนดเกณฑผ์า่นคือ 60%  กรณีท่ีสอบไม่ผา่นตอ้ง
รอสอบอีกคร้ังในปีถดัไป (ภาคผนวกท่ี 12) 

3. การสอบรายยาว (Long case) ของแพทยป์ระจ าบา้นชั้นปีท่ี 3 (ประมาณเดือนท่ี 30 ของการ
ฝึกอบรม)  ก าหนดเกณฑผ์า่นคือ 60%  โดยการสอบจะสุ่มสอบในสถาบนัท่ีไม่ใช่สถาบนัตน้
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สังกดัและผูส้อบเป็นผูรั้บผิดชอบการเดินทางเอง  กรณีท่ีสอบไม่ผา่น จะจดัใหมี้การสอบซ่อม
ภายใน 1 เดือนหลงัประกาศผล โดยจะจดัสอบในสถาบนัอ่ืนท่ีต่างไปจากการสอบคร้ังแรก กรณีท่ี
ยงัสอบไม่ผา่นคร้ังท่ี 2 แพทยป์ระจ าบา้นตอ้งรอสอบใหม่ในปีต่อไป ทั้งน้ีการสอบรายยาว ให้
เป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละขอ้ก าหนดของสมาคมรังสีรักษาและมะเร็งวทิยา (ภาคผนวกท่ี 12) 

4. การสอบงานวจิยัของแพทยป์ระจ าบา้นชั้นปีที 3 (ประมาณเดือนท่ี 33 ของการฝึกอบรม)  ก าหนด
เกณฑผ์า่นคือ 60%  กรณีท่ีสอบไม่ผา่นตอ้งรอสอบอีกคร้ังในปีถดัไป 

5. การสอบขอ้เขียนและการสอบปากเปล่า ของแพทยป์ระจ าบา้นชั้นปีท่ี 3 (ประมาณเดือนท่ี 36 ของ
การฝึกอบรม)  

- การสอบขอ้เขียน ก าหนดเกณฑผ์า่นคือ 60%  กรณีท่ีสอบไม่ผา่นตอ้งรอสอบอีกคร้ังในปี
ถดัไป 

- การสอบปากเปล่า ประกอบดว้ยการสอบ OSCE และ การสอบ contouring  โดยคะแนน
รวมจากทั้ง OSCE และ contouring แต่ละ station คะแนนรวมจะตอ้งผา่นเกณฑ ์60%  กรณี
ท่ีสอบไม่ผา่นตอ้งรอสอบอีกคร้ังในปีถดัไป 

 
ทั้งน้ี คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ ท่ีไดรั้บมอบหมายจากราชวทิยาลยัรังสีแพทย์

แห่งประเทศไทยและแพทยสภา  จะเป็นผูก้  าหนดหลกัเกณฑแ์ละด าเนินการทดสอบความรู้  โดยท่ี
คุณสมบติัของผูมี้สิทธิสอบ วธีิการประเมิน และเกณฑก์ารตดัสิน จะเป็นไปตามขอ้บงัคบัแพทย
สภา วา่ดว้ยหลกัเกณฑก์ารออกหนงัสืออนุมติัและวฒิุบตัรเพื่อแสดงความรู้ความช านาญในการ
ประกอบวชิาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2552 แพทยป์ระจ าบา้นท่ีผา่นการประเมินทั้ง 5 ขอ้และมีคุณสมบติั
ตามท่ีก าหนดขา้งตน้ จึงจะมีสิทธิไดรั้บวฒิุบตัรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวชิาชีพ
เวชกรรมสาขารังสีรักษาและมะเร็งวทิยาจากแพทยสภาแห่งประเทศไทย  
 

   6.6.4    การประเมินเพื่อหนงัสืออนุมติั   
   ในการประเมินเพื่อหนงัสืออนุมติัแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวชิาชีพเวช

กรรมสาขารังสีรักษาและมะเร็งวทิยา ผูเ้ขา้รับการประเมินตอ้งตอ้งเป็นผูท่ี้ไดรั้บใบอนุญาตประกอบ
วชิาชีพเวชกรรมตามพระราชบญัญติัวชิาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2525 และตอ้งไดรั้บหนงัสืออนุมติัหรือ
วฒิุบตัรในสาขารังสีวทิยาทัว่ไป หรือสาขารังสีวนิิจฉยั ซ่ึงเป็นสาขาหลกัของอนุสาขาทาง รังสีวทิยา
หรือเทียบเท่า และตอ้งมีคุณสมบติัดงัต่อไปน้ี 

1. เป็นผูท่ี้ไดป้ฏิบติังานในสาขารังสีรักษาและมะเร็งวทิยามาเป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ 5 ปี ตาม
เง่ือนไขท่ีราชวทิยาลยัรังสีแพทยแ์ห่งประเทศไทยก าหนด  

   2.  สถานท่ีปฏิบติังาน ลกัษณะและปริมาณงานท่ีปฏิบติั เป็นไปตามเกณฑท่ี์ก าหนด ดงัน้ี 
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   2.1   สถานบริการทางการแพทยแ์ละสาธารณสุขท่ีเป็นสถานท่ีปฏิบติังานจะตอ้งมี
คุณสมบติัและมีภาระงานของรังสีรักษาชั้นสูง  ซ่ึงอนุโลมใหเ้ป็นไปตาม
เกณฑท์ัว่ไปและเกณฑเ์ฉพาะส าหรับสถาบนัฝึกอบรมท่ีราชวทิยาลยัรังสี
แพทยแ์ห่งประเทศไทยก าหนดในเกณฑห์ลกัสูตรการฝึกอบรมส าหรับรังสี
รักษาและมะเร็งวทิยาและไดรั้บการรับรองจากราชวทิยาลยัรังสีแพทยแ์ห่ง
ประเทศไทยดว้ย  

2.2    ลกัษณะและปริมาณงานท่ีจะตอ้งปฏิบติัเพื่อการสอบหนงัสืออนุมติับตัร ให้
เป็นไปตามเกณฑท่ี์ราชวทิยาลยัรังสีแพทยแ์ห่งประเทศไทยและ
คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯสาขารังสีรักษาและมะเร็งวทิยา ก าหนด 
โดยตอ้งเป็นภาระงานดา้นรังสีรักษาอยา่งนอ้ย 80% ของภาระงานทั้งหมด  

3. ผูเ้ขา้รับการประเมินจะตอ้งผา่นการทดสอบความรู้ ตามเกณฑท่ี์คณะอนุกรรมการ
ฝึกอบรมและสอบฯ รังสีรักษาและมะเร็งวทิยาก าหนดดงัน้ี 
1)   การสอบขอ้เขียนรายวิชา Medical Radiation Physics และ Radiobiology กรณีท่ี

สอบไม่ผา่น จะจดัให้มีการสอบซ่อมภายใน 1 เดือนหลงัประกาศผล  หากสอบ
ซ่อมไม่ผา่นตอ้งรอสอบอีกคร้ังในปีถดัไป 

2)    การสอบขอ้เขียนเก่ียวกบัความรู้พื้นฐานทางรังสีรักษาและมะเร็งวิทยา ก าหนด
เกณฑผ์า่นคือ 60%  กรณีท่ีสอบไม่ผา่นตอ้งรอสอบอีกคร้ังในปีถดัไป 

3)    การสอบรายยาว (Long case) ก าหนดเกณฑ์ผา่นคือ 60%  โดยการสอบจะสุ่ม
สอบในสถาบนัท่ีไม่ใช่สถาบนัตน้สังกดัและผูส้อบเป็นผูรั้บผิดชอบการเดินทาง
เอง  กรณีท่ีสอบไม่ผา่น จะจดัให้มีการสอบซ่อมภายใน 1 เดือนหลงัประกาศผล 
โดยจะจดัสอบในสถาบนัอ่ืนท่ีต่างไปจากการสอบคร้ังแรก กรณีท่ียงัสอบไม่
ผา่นคร้ังท่ี 2 แพทยป์ระจ าบา้นตอ้งรอสอบใหม่ในปีต่อไป ทั้งน้ีการสอบรายยาว 
ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละขอ้ก าหนดของสมาคมรังสีรักษาและมะเร็งวทิยา  

4)  ส่งผลงานวจิยัและน าเสนอต่ออนุกรรมการสอบบอร์ดของสมาคมรังสีรักษาและ
มะเร็งวิทยาแห่งประเทศไทย   โดยมีการก าหนดเกณฑ์ผ่านท่ี 60% หรือ มี
งานวิจยัท่ีเก่ียวเน่ืองกบังานรังสีรักษาและมะเร็งวิทยาท่ีได้รับการตีพิมพ์แล้ว 
อยา่งนอ้ย 1 เร่ือง  

5) การสอบขอ้เขียนและการสอบปากเปล่า  
-  การสอบขอ้เขียน ก าหนดเกณฑผ์า่นคือ 60%  กรณีท่ีสอบไม่ผา่นตอ้งรอ

สอบอีกคร้ังในปีถดัไป 
- การสอบปากเปล่า ประกอบดว้ยการสอบ OSCE และ การสอบ contour-

ing  โดยคะแนนรวมจากทั้ง OSCE และ contouring แต่ละ station 
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คะแนนรวมจะตอ้งผา่นเกณฑ์ 60%  กรณีท่ีสอบไม่ผา่นตอ้งรอสอบอีก
คร้ังในปีถดัไป 

    
 ทั้งน้ีคุณสมบติัของผูมี้สิทธิสอบ  วิธีการประเมิน  เกณฑ์การตดัสิน ตอ้งสอดคล้องกับ
ขอ้บงัคบัแพทยสภาว่าดว้ยหลกัเกณฑ์การออกหนงัสืออนุมติัและวุฒิบตัรเพื่อแสดงความรู้ความ
ช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2552 ผูท่ี้ผ่านการประเมินจะมีสิทธิไดรั้บหนงัสือ
อนุมติัแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา
จากแพทยสภาแห่งประเทศไทย 

 
หมายเหตุ   

ส าหรับการสอบเพื่อหนงัสืออนุมติั คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ มีสิทธิพิจารณายกเวน้การสอบขั้นตอนใดหรือ
ส่วนใดให้แก่ผูท่ี้ได้รับหนังสืออนุมติัหรือวุฒิบตัรสาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยาหรือเทียบเท่าจากสถาบนัในต่างประเทศท่ีราช
วิทยาลยัรังสีแพทยแ์ห่งประเทศไทยรับรอง โดยความเห็นชอบจากแพทยสภา และอาจพิจารณายกเวน้การสอบขั้นตอนใดหรือส่วน
ใดเป็นการเฉพาะรายให้แก่ผูท่ี้ปฏิบติังานในสาขาหรืออนุสาขานั้นๆมาแล้วเกิน 10 ปี   ทั้งน้ีตอ้งเป็นการปฏิบติังานในสาขานั้น
ต่อเน่ืองกนัมาตลอดจนถึงวนัท่ียืน่ค  าขอสอบ 

 
  6.6.5   การด าเนินการเพื่อยติุการฝึกอบรม 

-  การลาออก    แพทยป์ระจ าบา้นจะตอ้งท าเร่ืองช้ีแจงเหตุผลล่วงหน้าอยา่งน้อย 2 
สัปดาห์ก่อนพกัการปฏิบติังาน เม่ือคณะกรรมการการศึกษาของสาขาวิชาฯอนุมติัให้
พกัการปฏิบติังานแลว้ จึงแจง้ต่อคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯของสมาคมรังสี
รักษาและมะเร็งวิทยาแห่งประเทศไทย เพื่อเห็นชอบและแจง้ต่อแพทยสภาพร้อม
ความเห็นประกอบวา่สมควรให้พกัสิทธ์ิการสมคัรเป็นแพทยป์ระจ าบา้นเป็นเวลา 1 ปี
ในปีการศึกษาถดัไปหรือไม่ โดยพิจารณาจากเหตุผลประกอบการลาออกและค าช้ีแจง
จากคณะกรรมการการศึกษาของสาขาวิชาฯ  การลาออกจะถือว่าสมบูรณ์เม่ือได้รับ
อนุมติัจากแพทยสภา   

-  การให้ออก   แพทยป์ระจ าบา้นท่ีเจตคติ พฤตินิสัย จริยธรรมวิชาชีพเส่ือมเสียร้ายแรง
หรือไม่ผ่านเกณฑ์ของสาขาวิชาฯ (ภาคผนวกท่ี 9)  โดยได้รับการตกัเตือน และ
ภาคทัณฑ์แล้ว หรือมีพฤติกรรมผิดวินัยอย่างร้ายแรง ตามประกาศคณะฯเร่ือง
หลกัเกณฑ์ในการตดัสินให้ยุติการฝึกอบรม (ภาคผนวกท่ี 12) เม่ือคณะกรรมการ
การศึกษาของสาขาวชิาฯ เห็นสมควรให้ออก ให้ท าการแจง้แพทยป์ระจ าบา้นรับทราบ
พร้อมให้พกัการปฏิบติังาน แลว้ท าเร่ืองแจง้ต่อคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ
ของสมาคมรังสีรักษาและมะเร็งวิทยาแห่งประเทศไทย  ซ่ึงจะตั้ งคณะกรรมการ
สอบสวนจ านวน 5 คน ประกอบดว้ยหวัหนา้สถาบนัฝึกอบรมอ่ืนจ านวน 3 คน และ
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กรรมการภายในสถาบนัจ านวน 2 คน เพื่อด าเนินการให้เสร็จส้ินภายใน 2 สัปดาห์
ภายหลงัจากไดรั้บเร่ือง ผลการสอบสวนจะถูกน าเสนอต่อท่ีประชุมคณะอนุกรรมการ
ฝึกอบรมและสอบฯ เพื่อลงความเห็น ถา้สมควรให้ออกจึงแจง้ต่อแพทยสภา จนเม่ือ
ไดรั้บการอนุมติัจึงถือวา่การให้ออกสมบูรณ์ ถา้เห็นวา่ยงัไม่สมควรให้ออกจะส่งเร่ือง
คืนใหส้ถาบนัฝึกอบรมพร้อมค าแนะน า 

 

7. การรับและคดัเลอืกผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
7.1  คุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรม 

   ผูส้มคัรเขา้รับการฝึกอบรมจะตอ้งมีคุณสมบติัครบถว้น ดงัน้ี 
1) เป็นผูท่ี้ผา่นการประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวชิาชีพเวช

กรรมของแพทยสภาทั้ง 3 ขั้นตอน/หรือเทียบเท่า และไดรั้บใบอนุญาตประกอบวชิาชีพ
เวชกรรมแลว้  

2) เป็นผูท่ี้ผา่นการปฏิบติังานเพิ่มพนูทกัษะอยา่งนอ้ย 1 ปีก่อนก าหนดการเปิดฝึกอบรม 
3) มีคุณสมบติัครบถว้นตามประกาศสาขาวชิาฯ วา่ดว้ยหลกัเกณฑใ์นการรับแพทยป์ระจ า

บา้นรังสีรักษา     
  

7.2  การคัดเลอืกผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
 สาขาวชิาฯมีการแต่งตั้งคณะกรรมการการศึกษาและคณะอนุกรรมการคดัเลือกแพทย์
ประจ าบา้น (ภาคผนวกท่ี 14) ท าหนา้ท่ีร่วมกนัในการด าเนินการสอบสัมภาษณ์และพิจารณา
คดัเลือกผูส้มคัรเขา้รับการอบรมเป็นแพทยป์ระจ าบา้น โดยหลกัเกณฑแ์ละกระบวนการจะ
เป็นไปตามประกาศแพทยสภาและราชวทิยาลยัรังสีแพทยแ์ห่งประเทศไทยเร่ืองการรับสมคัร
แพทยป์ระจ าบา้น ประกาศคณะฯเร่ืองคุณสมบติัและเกณฑก์ารคดัเลือกแพทยป์ระจ าบา้น แพทย์
ประจ าบา้นต่อยอด และแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญเฉพาะทาง (เฟลโลว)์ และประกาศสาขาวชิาฯเร่ือง
หลกัเกณฑใ์นการรับแพทยป์ระจ าบา้นรังสีรักษา เพื่อให้มีความความเสมอภาค โปร่งใสและ
ตรวจสอบได ้(ภาคผนวกท่ี 15) 

 
 7.3   จ านวนผู้เข้ารับฝึกอบรม  

 ราชวทิยาลยัรังสีแพทยแ์ห่งประเทศไทย ก าหนดใหส้าขาวิชาฯสามารถรับแพทยป์ระจ า
บา้นไดต้ามขอ้ก าหนดดงัน้ี  

1) ตอ้งมีอาจารยผ์ูใ้หก้ารฝึกอบรมเตม็เวลาอยา่งนอ้ย 2 คนต่อแพทยป์ระจ าบา้น 1 คน/ปี
การศึกษา ทั้งน้ีการก าหนดจ านวนแพทยป์ระจ าบา้น ใหเ้ป็นไปตามเกณฑ์ ซ่ึงไดรั้บการ
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รับรองจากราชวทิยาลยัฯ/แพทยสภา โดยค านึงถึงบริบทความตอ้งการทางดา้นสุขภาพ
ของชุมชนและสังคม 

2) ตอ้งมีงานบริการขั้นต ่าสุดตามท่ีก าหนด ดงัตารางต่อไปน้ี 
 

 ข้อมูลตามเกณฑ์เฉพาะทีก่ าหนดไว้ในเกณฑ์หลกัสูตรที่แพทยสภา
อนุมัติ 

จ านวนแพทยป์ระจ าบา้นท่ีรับไดต่้อปี (คน) 1 2 3 4 5 6 7 8 

จ านวนอาจารยท่ี์ท าหนา้ท่ีให้การฝึกอบรม (คน) 2 4 6 8 10 12 14 16 

การใหบ้ริการรักษาดว้ย 2D, 3D-CRT (คน) 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 

การใหบ้ริการรักษาดว้ย Electron (คน) 20 25 30 35 40 45 50 55 

การใหบ้ริการรักษาดว้ย Brachytherapy (คร้ัง) 100 150 200 250 300 350 400 450 

การใหบ้ริการรักษาดว้ย IMRT/VMAT (คน) 100 120 140 160 180 200 220 240 

การใหบ้ริการรักษาดว้ย SRS, SRT, SBRT (คน) 5 7 9 11 13 15 17 19 

 
สาขารังสีรักษาและมะเร็งวทิยาศิริราช เปิดกรอบอตัราการรับแพทยป์ระจ าบา้นไวจ้  านวน 6คน/ ชั้นปี   และมีการ
ทบทวนจ านวนแพทยป์ระจ าบา้นท่ีจะประกาศรับทุกปีโดยปรับตามอตัราก าลงัอาจารยแ์ละการใหบ้ริการ แต่ไม่เกิน6
คน/ชั้นปี 
  7.4    การรับสมัครแพทย์ประจ าบ้าน   

  ระเบียบการรับสมคัรและระยะเวลาเป็นไปตามขอ้ก าหนดและประกาศของแพทยสภาและ
ราชวทิยาลยัรังสีแพทยแ์ห่งประเทศไทย   และเป็นไปตามประกาศสาขาวชิาฯเร่ืองหลกัเกณฑใ์น
การรับแพทยป์ระจ าบา้นรังสีรักษา  

  7.5    การเร่ิมต้นฝึกอบรม 
 การเร่ิมตน้การฝึกอบรมก าหนดใหเ้ป็นวนัท่ี 1 กรกฎาคมของทุกปี หรือตามท่ีแพทยสภา
ก าหนด 

   7.6  การโอนย้ายผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
การโอนยา้ยผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมจากแผนการฝึกอบรม/หลกัสูตรอ่ืนในประเทศไทยท่ี

ไดรั้บการรับรองโดยแพทยสภา หรือหลกัสูตรเดียวกนัต่างสถาบนั สามารถรับยา้ยไดต้าม
ขอ้ก าหนดแพทยสภาและราชวทิยาลยัรังสีแพทยแ์ห่งประเทศไทย ทั้งน้ีตอ้งผา่นการฝึกอบรมท่ีมี
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เน้ือหาตามหลกัสูตรการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้นเพื่อวุฒิบตัรแสดงความรู้ความช านาญในการ
ประกอบวชิาชีพเวชกรรม สาขารังสีรักษาและมะเร็งวทิยา ราชวทิยาลยัรังสีแพทยแ์ห่งประเทศ
ไทย และจ านวนแพทยป์ระจ าบา้นในปีนั้นของสถาบนัฝึกอบรมตอ้งไม่เกินศกัยภาพ 

 

8.  อาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม 
8.1  คุณสมบัติของประธานหลกัสูตรการฝึกอบรม   

คุณสมบติัของประธานหลกัสูตรให้เป็นไปตามก าหนดของราชวิทยาลยัรังสีแพทยแ์ห่ง
ประเทศไทย คือประธานหลกัสูตรตอ้งเป็นผูท่ี้ไดรั้บวุฒิบตัรหรือหนงัสืออนุมติัฯ สาขารังสีรักษา
และมะเร็งวิทยา หรือเป็นผูท่ี้ไดรั้บการรับรองจากราชวิทยาลยัรังสีแพทยแ์ห่งประเทศไทยให้เป็น
อาจารยผ์ูส้อน และจะตอ้งปฎิบติังานทางดา้นรังสีรักษาและมะเร็งวิทยามาแลว้เป็นระยะเวลาไม่
นอ้ยกวา่ 5 ปี 

 
8.2  คุณสมบัติของอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม 
  คุณสมบติัอาจารยผ์ูใ้ห้การฝึกอบรมให้เป็นไปตามขอ้ก าหนดของราชวิทยาลยัรังสีแพทย์

แห่งประเทศไทย ไดแ้ก่    
  1.   เป็นผูท่ี้ไดรั้บวฒิุบตัรหรือหนงัสืออนุมติับตัร สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา หรือเป็น

ผูท่ี้ไดรั้บการรับรองจากราชวทิยาลยัรังสีแพทยแ์ห่งประเทศไทย  
 2.    เป็นผูมี้คุณธรรมและจริยธรรมทางการแพทย ์   
 

8.3  จ านวนของอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม 
  จ านวนของอาจารยผ์ูใ้ห้การฝึกอบรมให้เป็นไปตามขอ้ก าหนดของราชวิทยาลยัรังสีแพทย์

แห่งประเทศไทย ซ่ึงก าหนดให้สถาบนัฝึกอบรมจะตอ้งจดัให้มีอาจารยผ์ูใ้ห้การฝึกอบรมเต็มเวลา
อยา่งนอ้ย 2 คน  หากมีจ านวนอาจารยผ์ูใ้ห้การฝึกอบรมเต็มเวลาไม่พอ อาจจดัให้มีอาจารยแ์บบไม่
เต็มเวลาได ้แต่ตอ้งไม่มากกวา่ร้อยละ 50 ของจ านวนอาจารยท์ั้งหมด และภาระงานในสาขารังสี
รักษาและมะเร็งวิทยาของอาจารยแ์บบไม่เต็มเวลา เม่ือรวมกนัทั้งหมดจะตอ้งไม่นอ้ยกวา่ภาระงาน
ของจ านวนอาจารยผ์ูใ้ห้การฝึกอบรมแบบเต็มเวลาท่ีขาดไป และภาระงานในสาขารังสีรักษาและ
มะเร็งวิทยาของอาจารยแ์บบไม่เต็มเวลาแต่ละคนตอ้งไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 50 ของภาระงานอาจารย์
เตม็เวลา 

  ในกรณีท่ีหลกัสูตรการฝึกอบรมเป็นแบบท่ีมีสถาบนัร่วมฝึกอบรม หรือสถาบนัฝึกอบรม
สมทบ ให้อนุโลมใช้หลักเกณฑ์ท่ีก าหนดดังกล่าวส าหรับการก าหนดจ านวนอาจารย์ในแต่ละ
สถาบนัฝึกอบรม โดยทอนเป็นสัดส่วนตามเวลาท่ีสถาบนัฝึกอบรมนั้นๆมีส่วนร่วมในการในการ
ฝึกอบรม 
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8.4  นโยบายการคัดเลอืก และการก าหนดหน้าทีค่วามรับผดิชอบของอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม 
  สาขาวชิาฯก าหนดใหห้ลกัเกณฑ์และกระบวนการรับอาจารยผ์ูใ้ห้การฝึกอบรมเป็นไปตาม

ประกาศของคณะฯเร่ืองหลกัเกณฑ์และวิธีสรรหาและคดัเลือก การบรรจุและแต่งตั้งอาจารยใ์หม่ 
พ.ศ. 2561 ประกาศของคณะฯเร่ืองหลกัเกณฑ์และวิธีสรรหาและคดัเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง
ผูช่้วยอาจารยค์ลินิก พ.ศ. 2561 ประกาศภาควชิาฯ และประกาศสาขาวชิาฯ (ภาคผนวกท่ี 16) 
 การก าหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบของอาจารย์ผูใ้ห้การฝึกอบรมเป็นไปตามประกาศ
สาขาวิชาฯเร่ืองภาระหนา้ท่ีอาจารย ์(ภาคผนวกท่ี 17) นอกจากน้ีเพื่อให้การฝึกอบรมเป็นไปอยา่งมี
ประสิทธิภาพอาจารยผ์ูใ้ห้การฝึกอบรมจะตอ้งผ่านการฝึกอบรมดา้นแพทยศาสตร์ศึกษา รวมทั้ง
ไดรั้บการประเมินโดยแพทยป์ระจ าบา้นเป็นประจ าทุกปี  
 

9. การประกนัคุณภาพการศึกษา 
   สาขาวชิาฯมีทรัพยากรทางการศึกษาท่ีเป็นไปตามเกณฑ์สถาบนัฝึกอบรม (ภาคผนวกท่ี 13) มีความ
พร้อมทางดา้นสถานท่ี หอ้งปฏิบติัการและหน่วยงานสนบัสนุน  เคร่ืองมืออุปกรณ์ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
บุคลากรท่ีสนบัสนุนการฝึกอบรม มีจ านวนงานบริการและจ านวนผูป่้วยท่ีเพียงพอและหลากหลาย สอดคลอ้งกบั
ผลลพัธ์ของการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั นอกจากน้ียงัมีการน าความรู้ทางแพทยศาสตร์ศึกษามาใช้ในการจดัท าแผนการ
ฝึกอบรม การด าเนินการฝึกอบรมและการประเมินผลการฝึกอบรม 
 

  10. การประเมนิแผนการฝึกอบรม/หลกัสูตร 
   สาขาวชิาฯมีการแต่งตั้งคณะกรรมการการศึกษาเพื่อบริหารจดัการและก ากบัดูแลใหก้ารฝึกอบรมให้
เป็นไปตามหลกัสูตร และจดัใหมี้การประเมินหลกัสูตรเป็นประจ าทุกปี โดยตอ้งครอบคลุมหวัขอ้ไดแ้ก่ พนัธกิจของ
แผนการฝึกอบรม/หลกัสูตร, ผลลพัธ์การเรียนรู้ท่ีพึงประสงค์, แผนการฝึกอบรม, ขั้นตอนการด าเนินงานของ
แผนการฝึกอบรม, การวดัและประเมินผล, พฒันาการของผูรั้บการฝึกอบรม, ทรัพยากรทางการศึกษา, คุณสมบติัของ
อาจารยผ์ูใ้หก้ารฝึกอบรม, ความสัมพนัธ์ระหวา่งนโยบายการรับสมคัรผูรั้บการฝึกอบรมและความตอ้งการของระบบ
สุขภาพ, สถาบนัฯร่วม และขอ้ควรปรับปรุง โดยหาขอ้มูลป้อนกลบัเก่ียวกบัการฝึกอบรม/หลกัสูตรจากแพทยป์ระจ า
บา้นท่ีอยูร่ะหวา่งการฝึกอบรม แพทยผ์ูส้ าเร็จการฝึกอบรมไปแลว้ และอาจารยผ์ูใ้ห้การฝึกอบรม รวมทั้งจากนายจา้ง
หรือผูใ้ช้บณัฑิต เก่ียวกบัความสามารถในการปฏิบติังานของแพทยผ์ูส้ าเร็จการฝึกอบรม เพื่อน าขอ้มูลป้อนกลบัมา
ปรับปรุงและพฒันาหลกัสูตร    หลกัสูตรฯมีการจดัท าแบบประเมินหลกัสูตรการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้นเพ่ือ
วฒิุบตัรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา (Program evalua-
tion) ตามร่างฯแพทยสภา (ภาคผนวก 19 แผนการประเมินหลกัสูตร,  แบบฟอร์มการประเมิน) โ ด ย จ ะ จัด ท า ก า ร
ประเมินปีละ 1 คร้ังในเดือนตุลาคม (3 เดือนหลงัจากแพทยป์ระจ าบา้นจบการศึกษา)  
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     11. การทบทวน / พฒันาหลกัสูตรการฝึกอบรม 
   สาขาวิชาฯมีการแต่งตั้งคณะกรรมการร่างและปรับปรุงหลกัสูตร ซ่ึงมีหน้าท่ีในการทบทวนและ
พฒันาคุณภาพของหลกัสูตรเป็นประจ าอยา่งนอ้ยทุก 1 ปี เพื่อปรับปรุง โครงสร้าง ผลลพัธ์ เน้ือหา และกระบวนการ
วดัและประเมินผล รวมทั้งปรับปรุงแกข้อ้บกพร่องท่ีตรวจพบ และแจง้ผลการทบทวนและพฒันาให้ราชวิทยาลยัรังสี
แพทยแ์ห่งประเทศไทยและแพทยสภารับทราบ กรณีมีการเปล่ียนแปลงหลกัสูตรฯ (ภาคผนวกท่ี 19) 
 

 12.  ธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการ 
   คณะกรรมการการศึกษาจะบริหารจดัการหลกัสูตรให้สอดคล้องกบัหลกัเกณฑ์และกฎระเบียบท่ี
ก าหนดไวโ้ดยสาขาวชิารังสีรักษา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  สมาคมรังสีรักษาและมะเร็งวิทยาแห่งประเทศ
ไทย ราชวิทยาลยัรังสีแพทยแ์ห่งประเทศไทย และแพทยสภา ทั้งในกระบวนการรับและคดัเลือกผูส้มคัรเขา้รับการ
ฝึกอบรม การด าเนินการฝึกอบรม การวดัและประเมินผล และกระบวนการอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัการฝึกอบรม โดยไดมี้
การแจง้ให้ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทุกฝ่ายรับทราบถึงหลกัเกณฑ์และกระบวนการ เพื่อความโปร่งใสและเสมอภาคทาง
website: http://www.si.mahidol.ac.th/th/department/radiology/radiation/education.html  ซ่ึงถา้มีขอ้สงสัยสามารถยื่น
เร่ืองร้องเรียนหรือขออุทธรณ์ผลการตดัสินได ้(ภาคผนวกท่ี 18) 
    

 13.  การประกนัคุณภาพการฝึกอบรม 
   การประกนัคุณภาพการฝึกอบรมของหลกัสูตรฯ เป็นไปตามท่ีราชวิทยาลยัรังสีแพทยแ์ห่งประเทศ
ไทยก าหนดคือจะตอ้งผ่านการประเมินความพร้อมในการเป็นสถาบนัฝึกอบรม และจะต้องจดัให้มีการประกัน
คุณภาพการฝึกอบรมอยา่งต่อเน่ือง ดงัน้ี 
   13.1 การประกนัคุณภาพการฝึกอบรมภายใน ตอ้งไดรั้บการตรวจประเมินเป็นประจ าทุกปี     
   13.2 การประกนัคุณภาพการฝึกอบรมภายนอก ตอ้งไดรั้บการตรวจประเมินจากคณะอนุกรรมการ
ฝึกอบรมและสอบสาขารังสีรักษาและมะเร็งวทิยา ทุก 5 ปี 
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ภาคผนวกท่ี 5   แผนการสอนรายวชิา ศรรส 521 ความรู้พื้นฐานทางรังสีรักษาและมะเร็งวทิยา 
ภาคผนวกท่ี 6   หลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การแพทยค์ลินิก 
ภาคผนวกท่ี 7   ตารางกิจกรรมวชิาการและตารางการปฎิบติังาน 
ภาคผนวกท่ี 8   วธีิการฝึกอบรมและแนวทางการประเมินผลการฝึกอบรม 
ภาคผนวกท่ี 9   หลกัเกณฑแ์ละวธีิการประเมินผลเพื่อพิจารณาเล่ือนชั้นปี/ส่งสอบบอร์ด 
ภาคผนวกท่ี 10  Entrustable professional activities 
ภาคผนวกท่ี 11  หลกัเกณฑก์ารลาของแพทยผ์ูรั้บการฝึกอบรม   
ภาคผนวกท่ี 12  ประกาศคณะฯวา่ดว้ยการตดัสินใหฝึ้กอบรมเพิ่มเติมและยติุการฝึกอบรม 
ภาคผนวกท่ี 13  เอกสารอา้งอิง เกณฑห์ลกัสูตรฯ ราชวทิยาลยัรังสีแพทยแ์ห่งประเทศไทย  
ภาคผนวกท่ี 14  คณะกรรมการการศึกษา 
ภาคผนวกท่ี 15  หลกัเกณฑก์ารรับและคดัเลือกแพทยป์ระจ าบา้น 
ภาคผนวกท่ี 16  หลกัเกณฑแ์ละวธีิการรับอาจารยแ์ละผูช่้วยอาจารยค์ลินิก 
ภาคผนวกท่ี 17  ภาระหนา้ท่ีอาจารยแ์พทยแ์ละผูช่้วยอาจารยค์ลินิก 
ภาคผนวกท่ี 18  การอุทธรณ์และการร้องเรียน 

ภาคผนวกท่ี 19  แผนการประเมินหลกัสูตร,  แบบฟอร์มการประเมิน 
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ภาคผนวกที่ 1 
Medical Radiation Physics 

Course Contents 

 
Basic Radiation Physics (B1-B20) (25hr) 
 
B1 Basic Nuclear Physics (2 hr)     A. Pachee 
B2 Interaction of radiation with matter (2 hr)    Dr. Puangpen 
B3 Production and quality of x-rays (2 hr)    Dr. Anchali 
B4 Radiation quantities and units (1hr)    A.  Chirapha 
B5 Radiation dosimetry systems (1hr)    Dr. Puangpen 
B6 Basic knowledge of medical computer and applications (1hr) Dr. Thanongchai 
B7 PACS (1hr)       Dr. Thanongchai 
B8 Diagnostic x-ray equipment (1hr)     Dr. Anchali 
B9 Concept of image quality (1hr)     Dr. Napapong 
B10 Basic principle of conventional, digital imaging and   Dr. Napapong 

image registration (2 h)   
B11 Fluoroscopy (1hr)      A. Sawwanee 
B12 CT (1hr)       Dr. Anchali 
B13 MRI (1hr)       Dr. Pairash 
B14 Basic principle of ultrasound (1hr)    A. Thunpong 
B15 Radiotherapy equipment (1hr)     Dr. Taweap 
B16 Introduction in radiopharmaceuticals (1hr)    A. Nopamol 
B17 Radionuclide imaging: SPECT, SPECT/CT, PET/CT (2 hr)  Dr. Rujaporn 
B18 Bone mineral density (BMD) (1hr)    A. Sawwanee 
B19 Basic principle of radiation protection (1hr)   A. Tanawat 
B 20 Legal aspects of radiation protection establishments (1hr)  A. Rungthum 
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Physics of Radiation Therapy (T1 – T8) (13hr) 
 
T1 Photon beams (2 hr)      A. Sivalee 
T2 Electron and particle beams (1hr)     A. Sivalee 
T3 Radiation therapy treatment planning (2 hr)   A. Surat 
T4 Brachytherapy (2 hr)      A. Chirapha 
T5 Advanced in radiotherapy (2 hr)     A. Chumpot 
T6 Image guided radiotherapy (2 hr)     A. Sornjarod 
T7 Quality assurance/quality control in radiotherapy (1hr)  A. Chumpot 
T8 Radiation protection in radiation therapy (1hr)   A. Surat 
 
 
หมายเหตุ รายละเอียดหลกัสูตรทั้งหมด อา้งอิงตาม ภาคผนวกท่ี 2 ในเกณฑห์ลกัสูตรการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้นเพื่อวฒิุบตัรแสดงความรู้ความช านาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2561 ราชวิทยาลยัรังสีแพทยแ์ห่งประเทศไทย  
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ภาคผนวกที่ 2 

Radiation Biology 
Course contents 

Basic Radiation Biology (9 hr) 
 
1. Basic Radiation biology for Radiologists (3hr) 

- Basic Cell Biology and Molecular Biology 

- Basic Methods of Cell and Molecular Biology 

- Interaction of Ionizing Radiation with Biology Systems  
- Molecular Aspects of Radiobiology 

2.Biological basic of radiotherapy (1hr) 
- Proliferation kinetics and normal organ response 

- Tumor tissue kinetics and tumor organ response 

- Five R’s in radiotherapy      
3. Radiation effects (2hr) 

- Genetic change 

- Hereditary 

- Carcinogenesis 

- Teratogenic 

- Cataractogenesis 

4. Radiation accident (2hr) 
- medical and hazard 

- TBI exposed 

5. Biological aspect of particle beam (1hr) 
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Radiation Biology for Radiotherapy and Nuclear Medicine (13.5 hr) 
 
1. Cancer biology (4hr) 

- Cancer hallmarks, cellular oncogenes and tumor suppressor genes 

- Cancer genetics, cancer stem cells and tumor metabolism 

- Cancer immunology, angiogenesis and metastasis 

- Signal Transduction and tumor radioadaptive responses 

2. Molecular technique in radiobiology (1hr) 
3. Advanced biological aspect of radiotherapy (2hr) 

- Dose-response in Radiotherapy 

- The linear-quadratic approach in clinical practice 

- The volume effect  in radiotherapy 

- The tumor microenvironment  and cellular hypoxia response 

4. Clinical application in radiobiology (2hr) 
     (R’s rule, BED, EQD2, TCP, NTCP, EUD, survival curve, LQ model) 
5. Clinical application in cancer genetic (1hr) 
6. Clinical application of targeted Rx, radiosensitizers, protectors (1hr) 
7. Clinical radiation pathology (1.5hr) 
8. Biological aspect of special radiotherapy technique (1hr) 
     (SRS, SRT, brachytherapy, hyperthermia, photodynamic)  
 

 
หมายเหตุ รายละเอียดหลกัสูตรทั้งหมด อา้งอิงตาม ภาคผนวกท่ี 2 ในเกณฑห์ลกัสูตรการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้นเพื่อวฒิุบตัรแสดงความรู้ความช านาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2561 ราชวิทยาลยัรังสีแพทยแ์ห่งประเทศไทย 
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ภาคผนวกที่ 3 

แผนการสอนรายวชิาบูรณาการทั่วไป 
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ภาคผนวกที่ 4 

หัวข้อ Lecture รวม สมาคมรังสีรักษาและมะเร็งวิทยาแห่งประเทศไทย 
 

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

หมายเหตุ  การจดัการเรียนรวม จดัอยูใ่นการประชุมวิชาการประจ าปี/ประชุมกลางปี และ refresher course ของสมาคมรังสีรักษาและมะเร็งวิทยาแห่ง
ประเทศไทย  โดยเฉพาะการจดัตาราง Refresher course หวัขอ้จะเปล่ียนไปทุกปี แต่จะหมุนเวียนหวัขอ้รวมตามหลกัสูตร ทุกรอบ 3 ปี 
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ภาคผนวกที่ 5 

        แผนการสอนรายวชิา ศรรส 521 ความรู้พืน้ฐานทางรังสีรักษาและมะเร็งวทิยา 

ช่ัวโมงที ่ หัวข้อ อาจารย์ผู้สอน 

1 Introduction to radiotherapy and radiobiology อ.นนัทกานต ์

2 External Radiotherapy อ.พรทิพย ์

3 Brachytherapy อ.ลลิดา 

4 Advanced Radiotherapy อ.จุมพฎ 

5 Emergency & Palliative in radiotherapy อ.ผาณิต 

6 Overview in gynecologic malignancy อ.พิทยา 

7 Overview in Upper GI malignancy อ.ผาณิต 

8 Overview in Lower GI malignancy อ.วฒิุศิริ 

9 Overview in breast cancer อ.นนัทกานต ์

10 Overview in pediatric cancer อ.นนัทน ์

11 Overview in head and neck cancer อ.กลุธร 

12 Overview in brain tumor (Benign) อ.อชิรญา 

13 Overview in brain tumor (Malignant) อ.จนัจิรา 

14 Overview in NSCLC อ.อชิรญา 

15 Overview in SCLC อ.อชิรญา 

16 Overview in GU malignancy อ.พิทยา 

17 Overview in hematologic malignancy อ.จิราพร 

18 Overview in bone and soft tissue sarcoma อ.จิราพร 

19 Radiotherapy side effects (CNS) อ.จนัจิรา 

20 Radiotherapy side effects (Body) อ.พิทยา 
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ภาคผนวกที่ 6 
แผนการสอนรายวชิาแกนและวชิาเลอืก 

หลกัสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูงสาขาวชิาวทิยาศาสตร์การแพทย์คลนิิก 
แพทยป์ระจ าบา้นชั้นปีท่ี 1 ทุกคนของคณะฯ ตอ้งเขา้เรียนวิชาแกนต่อไปน้ีเพ่ือประกาศนียบตัรป.บณัฑิตชั้นสูง สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์

คลินิก ณ ห้องบรรยาย อวย เกตุสิงห์ อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น 3  
 

1. วชิาวทิยาศาสตร์การแพทย์พืน้ฐานและคลนิิกสัมพนัธ์ (SIID 521) 
- วิชาแกน 2 หน่วยกิต 
- เรียนทุกวนัพธุ เวลา 15.00 – 17.00 น.  
- ช่วงท่ี 1 ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม - สิงหาคม และช่วงท่ี 2 ตั้งแต่ตุลาคม - มกราคม 
- วนัสอบ คร้ังท่ี 1 เดือนตุลาคมและคร้ังท่ี 2 เดือนกุมภาพนัธ์ 

2. วชิาวทิยาระเบียบวจิัยส าหรับแพทย์ (SIID 524) 
- วิชาแกน 1 หน่วยกิต 
- เรียนทุกวนัพธุ เวลา 15.00 – 17.00 น. ตั้งแต่เดือนกนัยายน - ตุลาคม   

3. วชิาจริยธรรมการวจิัยในคน (SIID 526) 
- วิชาแกน 1 หน่วยกิต 
- เรียนวนัพธุ 1 วนั เดือนตุลาคม เวลา 8.30 – 16.00 น. 

4. วชิาภาษาอังกฤษ (SIID 522) 
- วิชาแกน 2 หน่วยกิต 
- เรียนทุกวนัเสาร์ เวลา 9.00 – 12.00 น. ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน - มีนาคม  
- วนัสอบ คร้ังท่ี 1 เดือนตุลาคม และคร้ังท่ี 2 เดือนเมษายน 

5. วชิาการบริหารทางการแพทย์ (SIID 523) 
- วิชาเลือก 1 หน่วยกิต (บงัคบัเลือก) 
- เรียนทุกวนัพธุ เวลา 15.00 – 17.00 น. ตั้งแต่เดือนมกราคม - มีนาคม  
- วนัสอบเดือนเมษายน 

 
หมายเหตุ  
ตารางเรียนและตารางสอบอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม  
รายละเอียดรายวิชา (วตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ รูปแบบการเรียนการสอน เกณฑก์ารวดัและประเมินผล เอกสารประกอบการเรียน และประกาศแกไ้ขตารางเรียนหรือตาราง
สอบ) ตรวจสอบจากเวบ็ไซตก์ารศึกษาหลงัปริญญา http://www.sirirajgrad.com/gradmd/ หรือคู่มือแพทยป์ระจ าบา้นของคณะฯ 
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รายวชิาบังคับ  
หลกัสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูงสาขาวชิาวทิยาศาสตร์การแพทย์คลนิิก วชิาเอก รังสีวทิยา 

1. ศรรส ๕๑๑ ความรู้พ้ืนฐานทางรังสีวนิิจฉยั   
SIRD 511 Basic Knowledge in Diagnostic Radiology 

2. ศรรส ๕๒๑ ความรู้พ้ืนฐานทางรังสีรักษาและมะเร็งวทิยา   
SIRD 521 Basic Knowledge in Radiation and Oncology 

3. ศรรส ๕๒๒ ความรู้ทางคลินิกดา้นรังสีรักษา   
SIRD 522 Clinical Knowledge in Radiation 

4. ศรรส ๕๒๓ ทกัษะทางคลินิกพ้ืนฐานทางรังสีรักษาและมะเร็งวทิยา   
SIRD 523 Basic Clinical Skills in Radiation Oncology 

5. ศรรส ๕๓๑ ความรู้พ้ืนฐานทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์   
SIRD 531 Basic Knowledge in Nuclear Medicine 

6. ศรรส ๕๓๒ ทกัษะทางคลินิกพ้ืนฐานทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์   
SIRD 532 Basic Clinical Skills in Nuclear Medicine  

7. ศรรส ๕๔๐ ภาพวนิิจฉยัระบบประสาท  
SIRD 540 Diagnostic Imaging in Neurology 

8. ศรรส ๕๔๑ ภาพวนิิจฉยัทรวงอก  
SIRD 541 Diagnostic Imaging in Chest 

9. ศรรส ๕๔๓ ภาพวนิิจฉยัของระบบทางเดินอาหารและทางเดินน ้ าดี  
SIRD 543 Diagnostic Imaging in Gastrointestinal and Hepatobiliary System 

10. ศรรส ๕๔๔ ภาพวนิิจฉยัของระบบทางเดินปัสสาวะและอวยัวะสืบพนัธ์ุ  
SIRD 544 Diagnostic Imaging in Genitourinary System 

11. ศรรส ๕๔๕ ภาพวนิิจฉยัทางระบบกระดูกและกลา้มเน้ือ  
SIRD 545 Diagnostic Imaging in Musculoskeletal System 
 

หมายเหตุ 
รายละเอียดแต่ละวิชาสามารถดูจากหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทยค์ลินิก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลและบณัฑิตวิทยาลยั 
มหาวิทยาลยัมหิดล หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๗ 
ปีการศึกษา 2562 จะมีการปรับหลกัสูตร และหลกัสูตรรังสีรักษาจะมีการเรียนเพิ่มเติมส าหรับแทพยป์ระจ าบา้นชั้นปีท่ี 2 ในรายวิชาดงัต่อไปน้ี 
หน่วยกิตท่ีตอ้งการเพิ่มเติม พ.ศ. 2562   10 หน่วยกิต (รวม 40 หน่วยกิต)  ระยะเวลารวม 2 ปี 
 

 หน่วย
กติรวม 

รายวชิา หน่วยกติ อาจารย์ประจ ารายวชิา 

วชิาบังคบั 10 ศรรส 524   ทกัษะการอ่านและวิเคราะห์บทความทางรังสีรักษาและมะเร็งวิทยา 
SIRD 524   Skills in Journal Appraisal for Radiation Oncologists 

2(2-0-4)  

  ศรรส 525   ความรู้ขั้นสูงทางรังสีรักษาและมะเร็งวิทยา 
SIRD 525  Advanced Knowledge in Radiation and Oncology 

1(1-0-2)  
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 หน่วย
กติรวม 

รายวชิา หน่วยกติ อาจารย์ประจ ารายวชิา 

  ศรรส 526  สมัมนาดา้นเทคนิคทางรัวสีรักษา 
SIRD 526  Seminar in Radiotherapy technique 

2(2-0-4)  

วชิาเลือก  ศรรส 573  ทกัษะทางคลินิก ดา้นเทคนิตทางรังสีรักษา 
SIRD 573 Clinical Skills in Radiatherapy Technique Part I 

3(0-6-3)  
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ภาคผนวกที่ 7 
ตารางกจิกรรมวชิาการและตารางการปฎบิัติงาน 

วนั / เวลา 7-8 น. 8-9 น 9-12 น 13-14 น 14-15 น 15-16 น 

จนัทร์ 

Ward Round 
 ตกึ 72 ปี  
ช้ัน 6 (ตอ) / 
ช้ัน 9 (ตต) 

Journal club  
หอ้งประชุมโรจนฯ์ 

ตึกรังสีราชนครินทร์ ชั้น 2  

ปฏิบัตงิานใน
สาขาวชิา 

 (OPD / RT Plan-
ning / BCT / Ward 

work) 

ปฏิบัตงิาน 
(OPD / RT Planning / BCT / ward work) 

องัคาร 
Grand Round 

หอผูป่้วย ตึก 72 ปีชั้น 6 / ชั้น 9 

ปฏิบัตงิาน 
(OPD / RT Planning / BCT / ward work) 

พุธ 

IMRT Conference 
หอ้งประชุมโรจนฯ์ 

ตึกรังสีราชนครินทร์ ชั้น 2 

ปฏิบัตงิาน 
(OPD / RT Planning / 

BCT / ward work) 

Basic science* 
15-17 น 

พฤหัสบด ี

สัปดาห์ที ่1,3,5 
Peer Review  

หอ้งประชุมโรจนฯ์ 
ตึกรังสีราชนครินทร์ ชั้น 2 

สัปดาห์ที ่2,4 
Multidisciplinary conference 

Tumor Clinic ศัลยกรรมและ ENT 
ตึกผูป่้วยนอก ชั้น 7 

ศุกร์ 

Lecture  
หอ้งประชุมพิณพากยพ์ิทยาเภท 

ตึก 72 ปี ชั้น 1 
Topic presentation 
หอ้งประชุมโรจนฯ์ 

ตึกรังสีราชนครินทร์ ชั้น 2 
Multidisciplinary conference 

Tumor Clinic นรีเวช  
ตึกพระศรีฯ ชั้น 11 

Medical Radiation Physics /  
Radiobiology / วชิาการบูรณาการ* 

 
 

* เฉพาะแพทยป์ระจ าบา้นชั้นปีท่ี 1 
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สาขาวิชารงัสีรกัษา คณะแพทยศาสตร์ศิรริาชพยาบาล ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561 

50 | P a g e  

 

Multidisciplinary conference 

 

AVM conference  ทุกวนัพฤหสับดีท่ี 2 ของเดือน  เวลา 8.00-9.00 น. 

Gyne-patho conference  ทุกวนัพฤหสับดีท่ี 2 ของเดือน  เวลา 8.00-9.00 น. 

Adult brain tumor conference  ทุกวนัศุกร์ท่ี 2 ของเดือน  เวลา 8.00-9.00 น. 

Pediatric brain tumor conference  ทุกวนัศุกร์ท่ี 4 ของเดือน  เวลา 8.00-9.00 น. 

Breast cancer conference  ทุกวนัศุกร์ท่ี 3 ของเดือน  เวลา 8.00-9.00 น. 

Thyroid cancer conference  ทุกวนัพฤหสับดีท่ี 2 ของเดือน  เวลา 8.00-9.00 น. 

Lung cancer conference  ทุกวนัพฤหสับดีท่ี 3 ของเดือน  เวลา 8.00-9.00 น. 

Bone tumor conference  ทุกวนัพธุ ทุกสปัดาห์  เวลา 15.00-17.00 น. 

Hepatobiliary conference  ทุกวนัพฤหสับดีท่ี 4 ของเดือน  เวลา 8.00-9.00 น.   
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ภาคผนวกที ่8 
วธิีการฝึกอบรมและแนวทางการประเมนิผลการฝึกอบรม 

1. การดูแลรักษาผู้ป่วย (Patient Care) 
 

หัวข้อการเรียนรู้ วธีิการฝึกอบรม แนวทางการประเมนิผล 

 มีทกัษะในการซกัประวติั ตรวจร่างกาย
ผูป่้วย และการรวบรวมขอ้มูล ส าหรับ
น ามาคิดวเิคราะห์อยา่งเป็นเหตเุป็นผล
เพ่ือน าไปสู่การตดัสินใจใหก้ารดูแล
รักษาผูป่้วยอยา่งเหมาะสม  

- การเขา้ร่วม Grand round, IMRT con-
ference และ Peer Review  

- การเขา้ร่วมกิจกรรม และน าเสนอcase 
ในmultidisciplinary tumor conference 
และ tumor clinic 

- การฝึกปฏิบติัท่ีหน่วยตรวจผูป่้วยนอก 
หอผูป่้วยใน Brachytherapy Unit และ 
Radiotherapy Planning and Treatment 
Section 
  

- การสงัเกตขณะปฏิบติังานจริงท่ีหน่วยตรวจ
ผูป่้วยนอก หอผูป่้วยใน Brachytherapy Unit 
และ Radiotherapy Planning and Treatment 
Section และการประเมินการน าเสนอหรือร่วม
อภิปรายในกิจกรรมทางวชิาการ เพื่อน ามา
ประเมินผลตาม EPA เป็นประจ าทุกเดือนใน
ระหวา่งปีของการฝึกอบรม และสรุปผลรวม
ในช่วงปลายปีของการฝึกอบรมทุกปี เพื่อ
พิจารณาเล่ือนชั้นปี/ส่งสอบบอร์ด 

- การสอบรายยาว (long case)  
ของแพทยป์ระจ าบา้นชั้นปีท่ี 2 และ 3 

- 
ปีการศึกษา 2562 จะเพ่ิมการประเมินดว้ย Min-

iCEX 
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หัวข้อการเรียนรู้ วธีิการฝึกอบรม แนวทางการประเมนิผล 

 มีความรู้และทกัษะในการรักษาดว้ย
รังสี การวางแผนการฉายรังสีและใส่
แร่ดว้ยเทคนิคต่างๆ ตลอดจนน า
เทคนิคทางรังสีรักษาท่ีทนัสมยัไป
ใชไ้ดเ้หมาะสมกบัผูป่้วย 

- การบรรยายส าหรับแพทยป์ระจ าบา้น
ชั้นปีท่ี 1 ในรายวชิาความรู้พ้ืนฐานทาง
รังสีรักษาและมะเร็งวทิยา (ศรรส 521) 

- การเขา้ร่วม Journal club, Grand round, 
IMRT conference, Peer Review และ 
Topic presentation 

- การบรรยายรวม Refresher course ของ
สมาคมรังสีรักษาและมะเร็งวทิยาแห่ง
ประเทศไทย 

- การเขา้ร่วมประชุมวชิาการทางรังสี
รักษาและมะเร็งวทิยา  

- การฝึกปฏิบติัท่ีหน่วยตรวจผูป่้วยนอก 
หอผูป่้วยใน Brachytherapy Unit และ 
Radiotherapy Planning and Treatment 
Section 

- การจดบนัทึกประสบการณ์การเรียนรู้ใน 
log book และ portfolio 

- 
การสอบ MCQ/MEQ/oral exam ในรายวชิา

ความรู้พ้ืนฐานทางรังสีรักษาและมะเร็งวทิยา 

(ศรรส 521), ความรู้ทางคลินิกพ้ืนฐานดา้นรังสี

รักษา (ศรรส 522), ทกัษะทางคลินิกเฉพาะทาง

รังสีรักษาและมะเร็งวทิยา (ศรรส 523) ของ

แพทยป์ระจ าบา้นชั้นปีท่ี 1
 

- 
การสอบ formative และ summative 

MCQ/MEQ ของแพทยป์ระจ าบา้นชั้นปีท่ี 2 และ 

3
 

- การสอบรายยาว (long case)  
ของแพทยป์ระจ าบา้นชั้นปีท่ี 2 และ 3 

- 
ปีการศึกษา 2562 จะเพ่ิมการประเมินดว้ย Min-

iCEX
 

- การสอบเพื่อวฒิุบตัรแสดงความรู้ความช านาญ
ในการประกอบวชิาชีพเวชกรรมสาขารังสีรักษา
และมะเร็งวทิยา ทั้งภาคทฤษฎี (MCQ/MEQ) 
ภาคปฏิบติั OSCE, contouring และ oral exam  

- การสงัเกตขณะปฏิบติังานจริงท่ีหน่วยตรวจ
ผูป่้วยนอก หอผูป่้วยใน Brachytherapy Unit 
และ Radiotherapy Planning and Treatment 
Section และการประเมินการน าเสนอหรือร่วม
อภิปรายในกิจกรรมทางวชิาการ เพื่อน ามา
ประเมินผลตาม EPA เป็นประจ าทุกเดือนใน
ระหวา่งปีของการฝึกอบรม และสรุปผลรวม
ในช่วงปลายปีของการฝึกอบรมทุกปี เพื่อ
พิจารณาเล่ือนชั้นปี/ส่งสอบบอร์ด 

- การประเมิน log book และ portfolio 
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หัวข้อการเรียนรู้ วธีิการฝึกอบรม แนวทางการประเมนิผล 

(3) เขา้ใจถึงอนัตรายและ
ภาวะแทรกซอ้นท่ีอาจเกิดข้ึนจากการ
รักษารวมทั้งวธีิการป้องกนั หรือแกไ้ข
ภาวะนั้น ๆ และสามารถน าไป
ประยกุตใ์ชใ้นการดูแลผูป่้วย  

- การบรรยายส าหรับแพทยป์ระจ าบา้น
ชั้นปีท่ี 1 ในรายวชิาความรู้พ้ืนฐานทาง
รังสีรักษาและมะเร็งวทิยา (ศรรส 521) 

- การเขา้ร่วม Journal Club, Grand round, 
IMRT conference, Peer Review และ 
Topic presentation 

- 
การเขา้ร่วมกิจกรรม multidisciplinary 

tumor conference และ tumor clinic
  

- การบรรยายรวม Refresher course ของ
สมาคมรังสีรักษาและมะเร็งวทิยาแห่ง
ประเทศไทย 

- การเขา้ร่วมประชุมวชิาการทางรังสี
รักษาและมะเร็งวทิยา 

- การฝึกปฏิบติัท่ีหน่วยตรวจผูป่้วยนอก 
หอผูป่้วยใน Brachytherapy Unit และ 
Radiotherapy Planning and Treatment 
Section 
  

- 
การสอบ MCQ/MEQ/oral exam ในรายวชิา

ความรู้พ้ืนฐานทางรังสีรักษาและมะเร็งวทิยา 

(ศรรส 521), ความรู้ทางคลินิกพ้ืนฐานดา้นรังสี

รักษา (ศรรส 522), ทกัษะทางคลินิกเฉพาะทาง

รังสีรักษาและมะเร็งวทิยา (ศรรส 523) ของ

แพทยป์ระจ าบา้นชั้นปีท่ี 1
 

- 
การสอบ formative และ summative 

MCQ/MEQ ของแพทยป์ระจ าบา้นชั้นปีท่ี 2 และ 

3
 

- การสอบรายยาว (long case)  
ของแพทยป์ระจ าบา้นชั้นปีท่ี 2 และ 3 

- 
ปีการศึกษา 2562 จะเพ่ิมการประเมินดว้ย Min-

iCEX
 

- การสอบเพื่อวฒิุบตัรแสดงความรู้ความช านาญ
ในการประกอบวชิาชีพเวชกรรมสาขารังสีรักษา
และมะเร็งวทิยา ทั้งภาคทฤษฎี (MCQ/MEQ) 
ภาคปฏิบติั OSCE, contouring และ oral exam  

- การสงัเกตขณะปฏิบติังานจริงท่ีหน่วยตรวจ
ผูป่้วยนอก หอผูป่้วยใน Brachytherapy Unit 
และ Radiotherapy Planning and Treatment 
Section และการประเมินการน าเสนอหรือร่วม
อภิปรายในกิจกรรมทางวชิาการ เพื่อน ามา
ประเมินผลตาม EPA เป็นประจ าทุกเดือนใน
ระหวา่งปีของการฝึกอบรม และสรุปผลรวม
ในช่วงปลายปีของการฝึกอบรมทุกปี เพื่อ
พิจารณาเล่ือนชั้นปี/ส่งสอบบอร์ด 
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หัวข้อการเรียนรู้ วธีิการฝึกอบรม แนวทางการประเมนิผล 

(4) มีความรู้และทกัษะในการวางแผน
ดูแลรักษาผูป่้วยโรคมะเร็งแบบสห
สาขาวชิาชีพ 

- การบรรยายส าหรับแพทยป์ระจ าบา้น
ชั้นปีท่ี 1 ในรายวชิาความรู้พ้ืนฐานทาง
รังสีรักษาและมะเร็งวทิยา (ศรรส 521) 

- การเขา้ร่วม Journal Club, Grand round, 
IMRT conference, Peer Review และ 
Topic presentation 

- 
การเขา้ร่วมกิจกรรม multidisciplinary 

tumor conference และ tumor clinic
  

- การบรรยายรวม Refresher course ของ
สมาคมรังสีรักษาและมะเร็งวทิยาแห่ง
ประเทศไทย 

- การเขา้ร่วมประชุมวชิาการทางรังสี
รักษาและมะเร็งวทิยา 

- การฝึกปฏิบติัท่ีหน่วยตรวจผูป่้วยนอก 
หอผูป่้วยใน Brachytherapy Unit และ 
Radiotherapy Planning and Treatment 
Section 

- 
การสอบ MCQ/MEQ/oral exam ในรายวชิา

ความรู้พ้ืนฐานทางรังสีรักษาและมะเร็งวทิยา 

(ศรรส 521), ความรู้ทางคลินิกพ้ืนฐานดา้นรังสี

รักษา (ศรรส 522), ทกัษะทางคลินิกเฉพาะทาง

รังสีรักษาและมะเร็งวทิยา (ศรรส 523) ของ

แพทยป์ระจ าบา้นชั้นปีท่ี 1
 

- 
การสอบ formative และ summative 

MCQ/MEQ ของแพทยป์ระจ าบา้นชั้นปีท่ี 2 และ 

3
 

- การสอบรายยาว (long case)  
ของแพทยป์ระจ าบา้นชั้นปีท่ี 2 และ 3 

- 
ปีการศึกษา 2562 จะเพ่ิมการประเมินดว้ย Min-

iCEX
 

- 
การสอบเพื่อวฒิุบตัรแสดงความรู้ความช านาญ

ในการประกอบวชิาชีพเวชกรรมสาขารังสีรักษา

และมะเร็งวทิยา ทั้งภาคทฤษฎี (MCQ/MEQ) 

ภาคปฏิบติั OSCE, contouring และ oral exam
 

- การสงัเกตขณะปฏิบติังานจริงท่ีหน่วยตรวจ
ผูป่้วยนอก หอผูป่้วยใน Brachytherapy Unit 
และ Radiotherapy Planning and Treatment 
Section และการประเมินการน าเสนอหรือร่วม
อภิปรายในกิจกรรมทางวชิาการ เพื่อน ามา
ประเมินผลตาม EPA เป็นประจ าทุกเดือนใน
ระหวา่งปีของการฝึกอบรม และสรุปผลรวม
ในช่วงปลายปีของการฝึกอบรมทุกปี เพื่อ
พิจารณาเล่ือนชั้นปี/ส่งสอบบอร์ด 
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หัวข้อการเรียนรู้ วธีิการฝึกอบรม แนวทางการประเมนิผล 

(5) มีความรู้ ความเขา้ใจ  และสามารถ
ใหก้ารรักษาอ่ืนท่ีใชร่้วมกนักบัการ
รักษาทางรังสีรักษาเพื่อเสริม
ผลการรักษาทางรังสีรักษา 

- การบรรยายส าหรับแพทยป์ระจ าบา้น
ชั้นปีท่ี 1 ในรายวชิาความรู้พ้ืนฐานทาง
รังสีรักษาและมะเร็งวทิยา (ศรรส 521) 

- การเขา้ร่วม Journal Club, Grand round, 
IMRT conference, Peer Review และ 
Topic presentation 

- 
การเขา้ร่วมกิจกรรม multidisciplinary 

tumor conference และ tumor clinic
  

- การบรรยายรวม Refresher course ของ
สมาคมรังสีรักษาและมะเร็งวทิยาแห่ง
ประเทศไทย 

- การเขา้ร่วมประชุมวชิาการทางรังสี
รักษาและมะเร็งวทิยา 

- การฝึกปฏิบติัท่ีหน่วยตรวจผูป่้วยนอก 
หอผูป่้วยใน Brachytherapy Unit และ 
Radiotherapy Planning and Treatment 
Section 

- 
การสอบ MCQ/MEQ/oral exam ในรายวชิา

ความรู้พ้ืนฐานทางรังสีรักษาและมะเร็งวทิยา 

(ศรรส 521), ความรู้ทางคลินิกพ้ืนฐานดา้นรังสี

รักษา (ศรรส 522), ทกัษะทางคลินิกเฉพาะทาง

รังสีรักษาและมะเร็งวทิยา (ศรรส 523) ของ

แพทยป์ระจ าบา้นชั้นปีท่ี 1
 

- 
การสอบ formative และ summative 

MCQ/MEQ ของแพทยป์ระจ าบา้นชั้นปีท่ี 2 และ 

3
 

- การสอบรายยาว (long case)  
ของแพทยป์ระจ าบา้นชั้นปีท่ี 2 และ 3 

- 
การสอบเพื่อวฒิุบตัรแสดงความรู้ความช านาญ

ในการประกอบวชิาชีพเวชกรรมสาขารังสีรักษา

และมะเร็งวทิยา ทั้งภาคทฤษฎี (MCQ/MEQ) 

ภาคปฏิบติั OSCE, contouring และ oral exam
 

- การสงัเกตขณะปฏิบติังานจริงท่ีหน่วยตรวจ
ผูป่้วยนอก หอผูป่้วยใน Brachytherapy Unit 
และ Radiotherapy Planning and Treatment 
Section และการประเมินการน าเสนอหรือร่วม
อภิปรายในกิจกรรมทางวชิาการ เพื่อน ามา
ประเมินผลตาม EPA เป็นประจ าทุกเดือนใน
ระหวา่งปีของการฝึกอบรม และสรุปผลรวม
ในช่วงปลายปีของการฝึกอบรมทุกปี เพื่อ
พิจารณาเล่ือนชั้นปี/ส่งสอบบอร์ด 
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2. ความรู้ ความเช่ียวชาญและความสามารถในการน าไปใช้แก้ปัญหาของผู้ป่วยและสังคมรอบด้าน  
(Medical knowledge and Skills) 

หัวข้อการเรียนรู้ วธีิการฝึกอบรม แนวทางการประเมนิผล 

 รู้ขอ้บ่งช้ี ขอ้หา้ม ขอ้ดี ขอ้เสีย และ
ขอ้จ ากดัในการใหก้ารรักษาดว้ย
รังสี เลือกวธีิการทางรังสีรักษา
ต่างๆไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสมและ
มีผลแทรกซอ้นนอ้ยท่ีสุด 

- 
การบรรยายส าหรับแพทยป์ระจ าบา้น

ชั้นปีท่ี 1 ในรายวชิาความรู้พ้ืนฐานทาง

รังสีรักษาและมะเร็งวทิยา (ศรรส 521)
 

- 
การเขา้ร่วม Journal Club, Grand 

round, IMRT conference, Peer Review 

และ Topic presentation
 

- 
การเขา้ร่วมกิจกรรม multidisciplinary 

tumor conference และ tumor clinic 
 

- 
การบรรยายรวม Refresher course ของ

สมาคมรังสีรักษาและมะเร็งวทิยาแห่ง

ประเทศไทย
 

- 
การเขา้ร่วมประชุมวชิาการทางรังสี

รักษาและมะเร็งวทิยา
 

- การฝึกปฏิบติัท่ีหน่วยตรวจผูป่้วยนอก 
หอผูป่้วยใน Brachytherapy Unit และ 
Radiotherapy Planning and Treatment 
Section 

- 
การสอบ MCQ/MEQ/oral exam ในรายวชิาความรู้

พ้ืนฐานทางรังสีรักษาและมะเร็งวทิยา (ศรรส 521), 

ความรู้ทางคลินิกพ้ืนฐานดา้นรังสีรักษา (ศรรส 522), 

ทกัษะทางคลินิกเฉพาะทางรังสีรักษาและมะเร็งวทิยา 

(ศรรส 523) ของแพทยป์ระจ าบา้นชั้นปีท่ี 1
 

- 
การสอบ formative และ summative MCQ/MEQ 

ของแพทยป์ระจ าบา้นชั้นปีท่ี 2 และ 3
 

- การสอบรายยาว (long case)  
ของแพทยป์ระจ าบา้นชั้นปีท่ี 2 และ 3 

- 
ปีการศึกษา 2562 จะเพ่ิมการประเมินดว้ย MiniCEX

 

- 
การสอบเพื่อวฒิุบตัรแสดงความรู้ความช านาญใน

การประกอบวชิาชีพเวชกรรมสาขารังสีรักษาและ

มะเร็งวทิยา ทั้งภาคทฤษฎี (MCQ/MEQ) ภาคปฏิบติั 

OSCE, contouring และ oral exam
 

- การสงัเกตขณะปฏิบติังานจริงท่ีหน่วยตรวจผูป่้วย
นอก หอผูป่้วยใน Brachytherapy Unit และ Radio-
therapy Planning and Treatment Section และการ
ประเมินการน าเสนอหรือร่วมอภิปรายในกิจกรรม
ทางวชิาการ เพื่อน ามาประเมินผลตาม EPA เป็น
ประจ าทุกเดือนในระหวา่งปีของการฝึกอบรม และ
สรุปผลรวมในช่วงปลายปีของการฝึกอบรมทุกปี 
เพ่ือพิจารณาเล่ือนชั้นปี/ส่งสอบบอร์ด 



หลักสูตรการฝกึอบรมแพทย์ประจ าบ้าน เพือ่วุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขารังสรีักษาและมะเร็งวทิยา   
สาขาวิชารงัสีรกัษา คณะแพทยศาสตร์ศิรริาชพยาบาล ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561 

57 | P a g e  

 

หัวข้อการเรียนรู้ วธีิการฝึกอบรม แนวทางการประเมนิผล 

 เขา้ใจวทิยาศาสตร์การแพทย์
พ้ืนฐานดา้นฟิสิกส์รังสีและชีวรังสี 
สามารถน าไปประยกุตใ์ชก้บัผูป่้วย
ได ้ 

- 
การบรรยายส าหรับแพทยป์ระจ าบา้น

ชั้นปีท่ี 1 ในรายวชิาความรู้พ้ืนฐานทาง

รังสีรักษาและมะเร็งวทิยา (ศรรส 521)
 

- 
การบรรยายรวมรายวชิา Medical Radi-

ation Physics และ Radiobiology 

ส าหรับแพทยป์ระจ าบา้นชั้นปีท่ี 1 

- 
การบรรยายรวม Refresher course ของ

สมาคมรังสีรักษาและมะเร็งวทิยาแห่ง

ประเทศไทย
 

- การฝึกปฏิบติัท่ีหน่วยตรวจผูป่้วยนอก 
หอผูป่้วยใน Brachytherapy Unit และ 
Radiotherapy Planning and Treatment 
Section 

- การสอบ MCQ รายวชิา Medical Radiation Physics/ 
Radiobiology ของแพทยป์ระจ าบา้นชั้นปีท่ี 1  

- การสงัเกตขณะปฏิบติังานจริงท่ีหน่วยตรวจผูป่้วย
นอก หอผูป่้วยใน Brachytherapy Unit และ Radio-
therapy Planning and Treatment Section เพื่อน ามา
ประเมินผลตาม EPA ในช่วงปลายปีของการ
ฝึกอบรมทุกปี เพ่ือพิจารณาเล่ือนชั้นปี/ส่งสอบบอร์ด 

- การสอบรายยาว (long case)  
ของแพทยป์ระจ าบา้นชั้นปีท่ี 2 และ 3 

- 
ปีการศึกษา 2562 จะเพ่ิมการประเมินดว้ย MiniCEX
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หัวข้อการเรียนรู้ วธีิการฝึกอบรม แนวทางการประเมนิผล 

 มีความรู้ ความเขา้ใจ เก่ียวกบั
โรคมะเร็ง และโรคท่ีมีบทบาทของ
รังสีรักษาในการรักษาโรค 

- 
การบรรยายส าหรับแพทยป์ระจ าบา้น

ชั้นปีท่ี 1 ในรายวชิาความรู้พ้ืนฐานทาง

รังสีรักษาและมะเร็งวทิยา (ศรรส 521)
 

- 
การเขา้ร่วม Journal Club, Grand 

round, IMRT conference, Peer Review 

และ Topic presentation
 

- 
การเขา้ร่วมกิจกรรม multidisciplinary 

tumor conference และ tumor clinic 
 

- 
การบรรยายรวม Refresher course ของ

สมาคมรังสีรักษาและมะเร็งวทิยาแห่ง

ประเทศไทย
 

- 
การเขา้ร่วมประชุมวชิาการทางรังสี

รักษาและมะเร็งวทิยา
 

- การฝึกปฏิบติัท่ีหน่วยตรวจผูป่้วยนอก 
หอผูป่้วยใน Brachytherapy Unit และ 
Radiotherapy Planning and Treatment 
Section 

- 
การสอบ MCQ/MEQ/oral exam ในรายวชิาความรู้

พ้ืนฐานทางรังสีรักษาและมะเร็งวทิยา (ศรรส 521), 

ความรู้ทางคลินิกพ้ืนฐานดา้นรังสีรักษา (ศรรส 522), 

ทกัษะทางคลินิกเฉพาะทางรังสีรักษาและมะเร็งวทิยา 

(ศรรส 523) ของแพทยป์ระจ าบา้นชั้นปีท่ี 1
 

- 
การสอบ formative และ summative MCQ/MEQ 

ของแพทยป์ระจ าบา้นชั้นปีท่ี 2 และ 3
 

- การสอบรายยาว (long case)  
ของแพทยป์ระจ าบา้นชั้นปีท่ี 2 และ 3 

- 
การสอบเพื่อวฒิุบตัรแสดงความรู้ความช านาญใน

การประกอบวชิาชีพเวชกรรมสาขารังสีรักษาและ

มะเร็งวทิยา ทั้งภาคทฤษฎี (MCQ/MEQ) ภาคปฏิบติั 

OSCE, contouring และ oral exam
 

- การสงัเกตขณะปฏิบติังานจริงท่ีหน่วยตรวจผูป่้วย
นอก หอผูป่้วยใน Brachytherapy Unit และ Radio-
therapy Planning and Treatment Section และการ
ประเมินการน าเสนอหรือร่วมอภิปรายในกิจกรรม
ทางวชิาการ เพื่อน ามาประเมินผลตาม EPA เป็น
ประจ าทุกเดือนในระหวา่งปีของการฝึกอบรม และ
สรุปผลรวมในช่วงปลายปีของการฝึกอบรมทุกปี 
เพ่ือพิจารณาเล่ือนชั้นปี/ส่งสอบบอร์ด 
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หัวข้อการเรียนรู้ วธีิการฝึกอบรม แนวทางการประเมนิผล 

 มีทกัษะในการใชเ้คร่ืองมือทาง
รังสี  ทั้งการฉายรังสีในโรคต่างๆ  
และการใส่แร่ในโรคท่ีพบบ่อย 

- 
การบรรยายส าหรับแพทยป์ระจ าบา้น

ชั้นปีท่ี 1 ในรายวชิาความรู้พ้ืนฐานทาง

รังสีรักษาและมะเร็งวทิยา (ศรรส 521)
 

- 
การเขา้ร่วม Journal Club, Grand 

round, IMRT conference, Peer Review 

และ Topic presentation
 

- 
การเขา้ร่วมกิจกรรม multidisciplinary 

tumor conference และ tumor clinic 
 

- 
การบรรยายรวม Refresher course ของ

สมาคมรังสีรักษาและมะเร็งวทิยาแห่ง

ประเทศไทย
 

- 
การเขา้ร่วมประชุมวชิาการทางรังสี

รักษาและมะเร็งวทิยา
 

- การฝึกปฏิบติัท่ี Brachytherapy Unit 
และ Radiotherapy Planning and 
Treatment Section 

- การจดบนัทึกประสบการณ์การเรียนรู้
ใน log book และ portfolio 

- 
การสอบ MCQ/MEQ/oral exam ในรายวชิาความรู้

พ้ืนฐานทางรังสีรักษาและมะเร็งวทิยา (ศรรส 521), 

ความรู้ทางคลินิกพ้ืนฐานดา้นรังสีรักษา (ศรรส 522), 

ทกัษะทางคลินิกเฉพาะทางรังสีรักษาและมะเร็งวทิยา 

(ศรรส 523) ของแพทยป์ระจ าบา้นชั้นปีท่ี 1
 

- 
การสอบ formative และ summative MCQ/MEQ 

ของแพทยป์ระจ าบา้นชั้นปีท่ี 2 และ 3
 

- การสอบรายยาว (long case)  
ของแพทยป์ระจ าบา้นชั้นปีท่ี 2 และ 3 

- 
การสอบเพื่อวฒิุบตัรแสดงความรู้ความช านาญใน

การประกอบวชิาชีพเวชกรรมสาขารังสีรักษาและ

มะเร็งวทิยา ทั้งภาคทฤษฎี (MCQ/MEQ) ภาคปฏิบติั 

OSCE, contouring และ oral exam
 

- การสงัเกตขณะปฏิบติังานจริงท่ี Brachytherapy Unit 
และ Radiotherapy Planning and Treatment Section 
และการประเมินการน าเสนอหรือร่วมอภิปรายใน
กิจกรรมทางวชิาการ เพื่อน ามาประเมินผลตาม EPA 
เป็นประจ าทุกเดือนในระหวา่งปีของการฝึกอบรม 
และสรุปผลรวมในช่วงปลายปีของการฝึกอบรมทุก
ปี เพ่ือพิจารณาเล่ือนชั้นปี/ส่งสอบบอร์ด 

- การประเมิน log book และ portfolio 

 
 

 
3. การเรียนรู้จากการปฏิบัติและการพัฒนาตนเอง (Practice-based Learning and Improvement) 
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หัวข้อการเรียนรู้ วธีิการฝึกอบรม แนวทางการประเมนิผล 

สามารถน าความรู้ท่ีมีไปประยกุตใ์ช้
ในภาคปฏิบติัได ้ - 

การบรรยายในรายวชิาวทิยาศาสตร์การแพทย

พ้ืนฐานและคลินิกสมัพนัธ์ (ศรคร 521)
 

- การฝึกปฏิบติัท่ีหน่วยตรวจผูป่้วยนอก หอ
ผูป่้วยใน Brachytherapy Unit และ Radio-
therapy Planning and Treatment Section 

- การสอบในรายวชิาวทิยาศาสตร์
การแพทยพ้ื์นฐานและคลินิกสมัพนัธ์
(ศรคร 521) 

- การสงัเกตขณะปฏิบติังานจริงท่ีหน่วย
ตรวจผูป่้วยนอก หอผูป่้วยใน Brachy-
therapy Unit และ Radiotherapy Plan-
ning and Treatment Section เพื่อน ามา
ประเมินผลตาม EPA เป็นประจ าทุก
เดือนในระหวา่งปีของการฝึกอบรม และ
สรุปผลรวมในช่วงปลายปีของการ
ฝึกอบรมทุกปี เพ่ือพิจารณาเล่ือนชั้นปี/
ส่งสอบบอร์ด 

- การสอบรายยาว (long case)  
ของแพทยป์ระจ าบา้นชั้นปีท่ี 2 และ 3

 

 มีความรู้ในการท างานวจิยัและ
สามารถท าวจิยัท่ีเก่ียวเน่ืองกบังานท่ีท า
ได ้ 

- การสอนรายวชิาวทิยาระเบียบวธีิวจิยัส าหรับ
แพทย ์(ศรคร 524) และรายวชิาจริยธรรมการ
วจิยัในคน (ศรคร 526)  

- การจดั lecture และ workshop ส าหรับแพทย์
ประจ าบา้นเก่ียวกบั critical appraisal, การคิด
หวัขอ้วจิยั, กระบวนการท าวจิยัและการ
น าเสนอผลงานวจิยั โดยสาขาวชิาฯ 

- แพทยป์ระจ าบา้นตอ้งท างานวจิยั 1 เร่ืองตาม
ขอ้ก าหนดของหลกัสูตร 

- การน าเสนอ proposal งานวจิยัต่อ
คณะอนุกรรมการสอบบอร์ดของสมาคมรังสี
รักษาและมะเร็งวทิยาของแพทยป์ระจ าบา้น
ชั้นปีท่ี 2  

- การส่ง manuscript และน าเสนอผลการวจิยั
ต่อคณะอนุกรรมการสอบบอร์ดของสมาคม
รังสีรักษาและมะเร็งวทิยาของแพทยป์ระจ า
บา้นชั้นปีท่ี 3 

- 
การเขา้ร่วม Journal Club

 

- 
การสอบและประเมินผลรายวชิาวทิยา

ระเบียบวธีิวจิยัส าหรับแพทย ์(ศรคร 524) 

และรายวชิาจริยธรรมการวจิยัในคน 

(ศรคร 526)  
 

- 
การเขา้ร่วม lecture และ workshop

 
- การสอบงานวจิยั คณะอนุกรรมการสอบ

บอร์ดของสมาคมรังสีรักษาและมะเร็ง
วทิยาก าหนดเกณฑผ์า่นคือ 60% (กรณีไม่
ผา่น จะสามารถแกไ้ขไดใ้นปีถดัไป) 

- การประเมินน าเสนอ การร่วมอภิปราย
และการเขียน reflection ในกิจกรรม 
Journal club  
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หัวข้อการเรียนรู้ วธีิการฝึกอบรม แนวทางการประเมนิผล 

 สามารถน าความรู้ท่ีไดจ้ากการ
ฝึกอบรมไปพฒันาต่อยอดในดา้นองค์
ความรู้ใหม่ ความกา้วหนา้ทางวชิาการ 
และเทคโนโลยทีางรังสีรักษา โดยมี
การทบทวนและพฒันาความรู้อยา่ง
ต่อเน่ือง 

- 
การเขา้ร่วม Journal Club และ topic presenta-

tion 
 

- 
การบรรยายรวม Refresher course ของ

สมาคมรังสีรักษาและมะเร็งวทิยาแห่ง

ประเทศไทย
 

- 
การเขา้ร่วมประชุมวชิาการทางรังสีรักษาและ

มะเร็งวทิยา
 

- การศึกษาความรู้ใหม่ดว้ยตนเอง จากการ
คน้ควา้ผา่นส่ือต่างๆ 

- การประเมินน าเสนอ การร่วมอภิปราย
และการเขียน reflection ในกิจกรรม 
Journal club และ topic presentation

 
 

- การบนัทึกการเขา้ร่วมประชุมวชิาการ
ทางรังสีรักษาและมะเร็งวทิยาใน portfo-
lio 

- การสงัเกตขณะปฏิบติังานจริงท่ีหน่วย
ตรวจผูป่้วยนอก หอผูป่้วยใน Brachy-
therapy Unit และ Radiotherapy Plan-
ning and Treatment Section เพื่อน ามา
ประเมินผลตาม EPA และสรุปผลรวม
ในช่วงปลายปีของการฝึกอบรมทุกปี เพื่อ
พิจารณาเล่ือนชั้นปี/ส่งสอบบอร์ด 

 
4. ทักษะปฏิสัมพนัธ์ และการส่ือสาร (Interpersonal and Communication Skills) 
 

หัวข้อการเรียนรู้ วธีิการฝึกอบรม แนวทางการประเมนิผล 

 มีทกัษะในการส่ือสารเพื่อใหข้อ้มูล
กบัผูป่้วย ญาติ และบุคลากรท่ี
เก่ียวขอ้ง โดยตระหนกัถึงขอ้ก าหนด
ทางเพศ วฒันธรรมและ ศาสนา  

- การจดัโครงการเพ่ิมพนูทกัษะดา้น
จริยธรรมทางการแพทย ์(Medical Eth-
ics) 

- การจดัอบรมเชิงปฏิบติัการ เร่ืองการ
ส่ือสารใหข้อ้มูลแก่ญาติ และผูป่้วย  

- การฝึกปฏิบติัท่ีหน่วยตรวจผูป่้วยนอก 
หอผูป่้วยในและBrachytherapy Unit 

- การเขา้ร่วมโครงการและการอบรมเชิง
ปฏิบติัการ 

- การสงัเกตขณะปฏิบติังานจริงท่ีหน่วย
ตรวจผูป่้วยนอก หอผูป่้วยใน และ 
Brachytherapy Unit เพื่อน ามา
ประเมินผลตาม EPA เป็นประจ าทุก
เดือนในระหวา่งปีของการฝึกอบรม และ
สรุปผลรวมในช่วงปลายปีของการ
ฝึกอบรมทุกปี เพ่ือพิจารณาเล่ือนชั้นปี/
ส่งสอบบอร์ด 

- การสอบรายยาว (long case)  
ของแพทยป์ระจ าบา้นชั้นปีท่ี 2 และ 3  
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หัวข้อการเรียนรู้ วธีิการฝึกอบรม แนวทางการประเมนิผล 

 น าเสนอขอ้มูลผูป่้วยและอภิปราย
ปัญหาอยา่งมีประสิทธิภาพ - 

การเขา้ร่วม Grand round, IMRT con-

ference และ Peer Review 
 

- 
การเขา้ร่วมกิจกรรม multidisciplinary 

tumor conference และ tumor clinic 
 

- การฝึกปฏิบติัท่ีหน่วยตรวจผูป่้วยนอก 
หอผูป่้วยใน Brachytherapy Unit และ 
Radiotherapy Planning and Treatment 
Section 

- การสงัเกตขณะปฏิบติังานจริงท่ีหน่วย
ตรวจผูป่้วยนอก หอผูป่้วยใน Brachy-
therapy Unit และ Radiotherapy Plan-
ning and Treatment Section และการ
ประเมินการน าเสนอหรือร่วมอภิปราย
ในกิจกรรมทางวชิาการ เพื่อน ามา
ประเมินผลตาม EPA เป็นประจ าทุก
เดือนในระหวา่งปีของการฝึกอบรม และ
สรุปผลรวมในช่วงปลายปีของการ
ฝึกอบรมทุกปี เพ่ือพิจารณาเล่ือนชั้นปี/
ส่งสอบบอร์ด 

- การสอบรายยาว (long case)  
ของแพทยป์ระจ าบา้นชั้นปีท่ี 2 และ 3 

- 
ปีการศึกษา 2562 จะเพ่ิมการประเมิน

ดว้ย MiniCEX
 

 สามารถส่ือสาร และร่วมงานกบั
ทีมงานรังสีรักษา ไดแ้ก่ พยาบาล นกั
ฟิสิกส์รังสี นกัรังสีเทคนิคได ้ มีความ
เป็นผูน้ า  มีความเขา้ใจเพ่ือนร่วมงาน  
สร้างความยอมรับจากทีมได ้

- การบรรยายในรายวชิา 

การบูรณาการทัว่ไป โดยรังสีวทิยา
สมาคมแห่งประเทศไทย ส าหรับแพทย์
ประจ าบา้นชั้นปีท่ี 1 

- การจดัโครงการเพ่ิมพนูทกัษะดา้น
จริยธรรมทางการแพทย ์(Medical Eth-
ics) 

- การฝึกปฏิบติัท่ีหน่วยตรวจผูป่้วยนอก 
หอผูป่้วยใน Brachytherapy Unit และ 
Radiotherapy Planning and Treatment 
Section 

- การเขา้ร่วมการบรรยายและโครงการ 

- การสงัเกตขณะปฏิบติังานจริงท่ีหน่วย
ตรวจผูป่้วยนอก หอผูป่้วยใน Brachy-
therapy Unit และ Radiotherapy Plan-
ning and Treatment Section เพื่อน ามา
ประเมินผลเป็นประจ าทุก6 เดือน 

- แบบประเมินการปฏิบติังานแบบ 360 
องศา 
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หัวข้อการเรียนรู้ วธีิการฝึกอบรม แนวทางการประเมนิผล 

 สามารถส่ือสาร ปฏิสมัพนัธ์ และ
ท างานร่วมกบัสหสาขาวชิาชีพท่ีร่วม
ในการดูแลผูป่้วยมะเร็ง  เขา้ใจบทบาท
ของตนเอง และมีทกัษะในการ
น าเสนอบทบาทท่ีเหมาะสม 

- การบรรยายในรายวชิา 

การบูรณาการทัว่ไป โดยรังสีวทิยา
สมาคมแห่งประเทศไทย ส าหรับแพทย์
ประจ าบา้นชั้นปีท่ี 1 

- การจดัโครงการเพ่ิมพนูทกัษะดา้น
จริยธรรมทางการแพทย ์(Medical Eth-
ics) 

- 
การเขา้ร่วมกิจกรรม multidisciplinary 

tumor conference และ tumor clinic 
 

- การฝึกปฏิบติัท่ีหน่วยตรวจผูป่้วยนอก 
หอผูป่้วยใน Brachytherapy Unit และ 
Radiotherapy Planning and Treatment 
Section 

- การเขา้ร่วมการบรรยายและโครงการ 

- การสงัเกตขณะปฏิบติังานจริงท่ีหน่วย
ตรวจผูป่้วยนอก หอผูป่้วยใน Brachy-
therapy Unit และ Radiotherapy Plan-
ning and Treatment Section เพื่อน ามา
ประเมินผลเป็นประจ าทุก6 เดือน 

- แบบประเมินการปฏิบติังานแบบ 360 
องศา 

- การสอบรายยาว (long case)  
ของแพทยป์ระจ าบา้นชั้นปีท่ี 2 และ 3
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5. ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism) 
 

หัวข้อการเรียนรู้ วธีิการฝึกอบรม แนวทางการประเมนิผล 

 มีคุณธรรมจริยธรรมและเจตคติอนัดี
ต่อผูป่้วย ญาติ ผู้ ู ร่วมงาน และเพื่อน
ร่วมวชิาชีพ   

- 
การจดัโครงการเพ่ิมพนูทกัษะดา้น

จริยธรรมทางการแพทย ์(Medical Eth-

ics)
 

- การบรรยายในรายวชิา 

การบูรณาการทัว่ไป โดยรังสีวทิยา
สมาคมแห่งประเทศไทย ส าหรับแพทย์
ประจ าบา้นชั้นปีท่ี 1 

- การเขา้ร่วมโครงการและการบรรยาย 

- การสงัเกตขณะปฏิบติังานจริงท่ีหน่วย
ตรวจผูป่้วยนอก หอผูป่้วยใน Brachy-
therapy Unit และ Radiotherapy Plan-
ning and Treatment Section เพื่อน ามา
ประเมินผลตาม EPA เป็นประจ าทุก
เดือนในระหวา่งปีของการฝึกอบรม และ
สรุปผลรวมในช่วงปลายปีของการ
ฝึกอบรมทุกปี เพ่ือพิจารณาเล่ือนชั้นปี/
ส่งสอบบอร์ด 

- แบบประเมินการปฏิบติังานแบบ 360 
องศา 

- การสอบรายยาว (long case)  
ของแพทยป์ระจ าบา้นชั้นปีท่ี 2 และ 3

 

 มีความสนใจใฝ่รู้และสามารถพฒันา
ไปสู่ความเป็นผูเ้รียนรู้ต่อเน่ืองตลอด
ชีวติ (Continuous Professional Devel-
opment) 

- การศึกษาความรู้ใหม่ดว้ยตนเอง จากการ
คน้ควา้ผา่นส่ือต่างๆ เพื่อน าเสนอ jour-
nal club และ topic presentation ตามท่ี
ไดรั้บมอบหมาย 

- แพทยป์ระจ าบา้นตอ้งท างานวจิยั 1 เร่ือง
ตามขอ้ก าหนดของหลกัสูตร 

- การประเมินการน าเสนอหรือร่วม
อภิปรายในกิจกรรมทางวชิาการ เพื่อ
น ามาประเมินผลตาม EPA เป็นประจ า
ทุกเดือนในระหวา่งปีของการฝึกอบรม 
และสรุปผลรวมในช่วงปลายปีของการ
ฝึกอบรมทุกปี เพ่ือพิจารณาเล่ือนชั้นปี/
ส่งสอบบอร์ด 

- การติดตามการด าเนินงานวจิยัโดย
อาจารยท่ี์ปรึกษาและการบนัทึกรายงาน
ความคืบหนา้ในการฝึกอบรมใน portfo-
lio 
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หัวข้อการเรียนรู้ วธีิการฝึกอบรม แนวทางการประเมนิผล 

 มีความรับผิดชอบต่องานท่ีไดรั้บ
มอบหมาย - 

การน าเสนอใน Journal Club, Grand 

round, IMRT conference, Peer Review 

และ Topic presentation
 

- การฝึกปฏิบติัท่ีหน่วยตรวจผูป่้วยนอก 
หอผูป่้วยใน Brachytherapy Unit และ 
Radiotherapy Planning and Treatment 
Section 

- การประเมินการน าเสนอในกิจกรรมทาง
วชิาการ  

- การสงัเกตขณะปฏิบติังานจริงท่ีหน่วย
ตรวจผูป่้วยนอก หอผูป่้วยใน Brachy-
therapy Unit และ Radiotherapy Plan-
ning and Treatment Section เพื่อน ามา
ประเมินผลตาม EPA เป็นประจ าทุก
เดือนในระหวา่งปีของการฝึกอบรม และ
สรุปผลรวมในช่วงปลายปีของการ
ฝึกอบรมทุกปี เพ่ือพิจารณาเล่ือนชั้นปี/
ส่งสอบบอร์ด 

- แบบประเมินการปฏิบติังานแบบ 360 
องศา 
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6. การปฏิบัติงานให้เข้ากบัระบบ (System-based Practice) 
 

หัวข้อการเรียนรู้ วธีิการฝึกอบรม แนวทางการประเมนิผล 

 มีความรู้เก่ียวกบัระบบสุขภาพของ
ประเทศ 

- การบรรยายในรายวชิาการบูรณาการ
ทัว่ไป โดยรังสีวทิยาสมาคมแห่ง
ประเทศไทย ส าหรับแพทยป์ระจ าบา้น
ชั้นปีท่ี 1 และรายวชิาการบริหารทาง
การแพทย ์(ศรคร 523) 

- การอบรมเป็น core lecture รวมของ
สมาคมรังสีรักษาและมะเร็งวทิยาแห่ง
ประเทศไทย 

- การฝึกปฏิบติัท่ีหน่วยตรวจผูป่้วยนอก 
หอผูป่้วยใน Brachytherapy Unit และ 
Radiotherapy Planning and Treatment 
Section 

- การเขา้ร่วมอบรมตามหลกัสูตรก าหนด
และผา่นการประเมินวดัผล ในรายวชิา
บูรณาการทัว่ไป และ รายวชิาบริหาร
ทางการแพทย ์

- การสงัเกตขณะปฏิบติังานจริงท่ีหน่วย
ตรวจผูป่้วยนอก หอผูป่้วยใน Brachy-
therapy Unit และ Radiotherapy Plan-
ning and Treatment Section เพื่อน ามา
ประเมินผลตาม EPA เป็นประจ าทุก
เดือนในระหวา่งปีของการฝึกอบรม และ
สรุปผลรวมในช่วงปลายปีของการ
ฝึกอบรมทุกปี เพื่อพิจารณาเล่ือนชั้นปี/
ส่งสอบบอร์ด 

- การสอบรายยาว (long case)  
ของแพทยป์ระจ าบา้นชั้นปีท่ี 2 และ 3

 

 มีความรู้เก่ียวกบัระบบพฒันาคุณภาพ
การดูแลรักษาผูป่้วยมะเร็ง และการท า
ทะเบียนมะเร็ง 

- การอบรมเป็น core lecture รวมของ
สมาคมรังสีรักษาและมะเร็งวทิยาแห่ง
ประเทศไทย 

- การฝึกปฏิบติัท่ีหน่วยตรวจผูป่้วยนอก 
หอผูป่้วยใน Brachytherapy Unit และ 
Radiotherapy Planning and Treatment 
Section 

- การเขา้ร่วมอบรมตามหลกัสูตรก าหนด 

- การสงัเกตขณะปฏิบติังานจริงท่ีหน่วย
ตรวจผูป่้วยนอก หอผูป่้วยใน Brachy-
therapy Unit และ Radiotherapy Plan-
ning and Treatment Section เพื่อน ามา
ประเมินผลตาม EPA เป็นประจ าทุก
เดือนในระหวา่งปีของการฝึกอบรม และ
สรุปผลรวมในช่วงปลายปีของการ
ฝึกอบรมทุกปี เพ่ือพิจารณาเล่ือนชั้นปี/
ส่งสอบบอร์ด 

- การสอบรายยาว (long case)  
ของแพทยป์ระจ าบา้นชั้นปีท่ี 2 และ 3
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หัวข้อการเรียนรู้ วธีิการฝึกอบรม แนวทางการประเมนิผล 

เขา้ใจและค านึงถึงการใชท้รัพยากร
สุขภาพอยา่งเหมาะสม (Cost Con-
sciousness Medicine)  

- การจดัโครงการเพ่ิมพนูทกัษะดา้น
จริยธรรมทางการแพทย ์(Medical Eth-
ics) 

- การอบรมเป็น core lecture รวมของ
สมาคมรังสีรักษาและมะเร็งวทิยาแห่ง
ประเทศไทยและรายวชิาการบริหารทาง
การแพทย ์(ศรคร 523) 

- 
การเขา้ร่วม IMRT conference 

(IMRT/SRS/SRT) 
 

- การฝึกปฏิบติัท่ีหน่วยตรวจผูป่้วยนอก 
หอผูป่้วยใน Brachytherapy Unit และ 
Radiotherapy Planning and Treatment 
Section 

- การเขา้ร่วมอบรมตามหลกัสูตรก าหนด 

- การน าเสนอและร่วมอภิปรายใน IMRT 
conference 

- การสงัเกตขณะปฏิบติังานจริงท่ีหน่วย
ตรวจผูป่้วยนอก หอผูป่้วยใน Brachy-
therapy Unit และ Radiotherapy Plan-
ning and Treatment Section เพื่อน ามา
ประเมินผลตาม EPA เป็นประจ าทุก
เดือนในระหวา่งปีของการฝึกอบรม และ
สรุปผลรวมในช่วงปลายปีของการ
ฝึกอบรมทุกปี เพ่ือพิจารณาเล่ือนชั้นปี/
ส่งสอบบอร์ด 

- การสอบรายยาว (long case)  
ของแพทยป์ระจ าบา้นชั้นปีท่ี 2 และ 3

 

(4)  รักษาผูป่้วยใหเ้ขา้กบับริบทของ
การบริการสาธารณสุขไดต้าม
มาตรฐานวชิาชีพ 

- การอบรมเป็น core lecture รวมของ
สมาคมรังสีรักษาและมะเร็งวทิยาแห่ง
ประเทศไทยและรายวชิาการบริหารทาง
การแพทย ์(ศรคร 523) 

- การฝึกปฏิบติัท่ีหน่วยตรวจผูป่้วยนอก 
หอผูป่้วยใน Brachytherapy Unit และ 
Radiotherapy Planning and Treatment 
Section 

- การเขา้ร่วมอบรมตามหลกัสูตรก าหนด 

- การสงัเกตขณะปฏิบติังานจริงท่ีหน่วย
ตรวจผูป่้วยนอก หอผูป่้วยใน Brachy-
therapy Unit และ Radiotherapy Plan-
ning and Treatment Section เพื่อน ามา
ประเมินผลตาม EPA เป็นประจ าทุก
เดือนในระหวา่งปีของการฝึกอบรม และ
สรุปผลรวมในช่วงปลายปีของการ
ฝึกอบรมทุกปี เพ่ือพิจารณาเล่ือนชั้นปี/
ส่งสอบบอร์ด 

- การสอบรายยาว (long case)  
ของแพทยป์ระจ าบา้นชั้นปีท่ี 2 และ 3
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ภาคผนวกที่ 9 
หลกัเกณฑ์และวธิีการประเมนิผลการฝึกอบรมเพือ่พจิารณาเลือ่นช้ันปี/ส่งสอบบอร์ด 

 
1. ตารางสรุปการประเมินผลตามระยะเวลาการฝึกอบรม 
2. ตารางสรุปการประเมินผลตาม แนวทางการประเมิน EPA: เคร่ืองมือ และผูรั้บผดิชอบ 
3. การประเมินผลการฝึกอบรมและเกณฑผ์า่น 
4. แบบประเมินการสอบรายยาว (long case) 
5. แบบบนัทึกประสบการณ์การเรียนรู้ (log book)  
6. แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio) 
7. แบบประเมินการน าเสนอ Journal club / Topic presentation 
8. แบบประเมิน 360 องศา (อาจารยผ์ูค้วบคุมการปฏิบติังาน) 
9. แบบประเมิน 360 องศา (พยาบาล นกัรังสีเทคนิคและแพทยผ์ูร่้วมงาน) 
10. แบบประเมิน 360 องศา (นกัฟิสิกส์การแพทย)์ 
11. แบบประเมินการเล่ือนชั้นปี / ส่งสอบบอร์ด 
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หมายเหตุ 
- BCT = การสอบ long case brachytherapy 

- Internal = การสอบ/ประเมินภายในสถาบนั 

- Self ref = แบบรายงานการประเมินตนเอง 

- Self pro = รายงานความคืบหนา้ในการฝึกอบรม 

- Advisor =  อาจารยท่ี์ปรึกษาแพทยป์ระจ าบา้น 

- การสอบ long case internal อาจมีการปรับเปล่ียนระยะเวลา และรูปแบบตามความเหมาะสม 

- การตรวจ Portfolio / log book  โดยอาจารยท่ี์ปรึกษาอาจมีการปรับเปล่ียนระยะเวลาตามความเหมาะสม แต่ตอ้งท าอยา่งนอ้ยทุก 4  เดือน 

- การประเมิน Evaluation 360  อาจารยแ์พทยแ์ละฟิสิกส์ ท าโดยอาจารยแ์พทย/์ นกัฟิสิกส์การแพทยทุ์กเดือน ท่ีมีการหมุนเวยีนปฏิบติังาน
ร่วมกนัตาม Rotation 

- การประเมิน Evaluation 360  พยาบาลและนกัรังสีเทคนิค ท าเดือนที่ 2 และเดือนที่12  ส าหรับแพทยป์ระจ าบา้นชั้นปีท่ี1 และท าเดือนที่ 5 
และเดือนที่ 11 ส าหรับแพทยป์ระจ าบา้นชั้นปีท่ี2-3 
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แนวทางการประเมิน EPA: เคร่ืองมือ และผูรั้บผิดชอบ 

 เคร่ืองมือที่ใช้ในการประเมิน ผู้รับผดิชอบ 

1 CNS MiniCEx อ จนัจิรา 

2 H&N MiniCEx อ วฒุิศิริ 

3 Breast MiniCEx อ กุลธร 

4 Lung MiniCEx อ จิราพร 

5 GI MiniCEx 1st year  อ วฒิุศิริ (Rectum) 
2nd year  อ กุลธร (Esophagus) 
3rd year   อ. นนัทกานต ์(Hepatobiliary) 

6 GU MiniCEx อ นนัทกานต ์

7 GYN MiniCEx อ พิทยา 

8 Hemato MiniCEx อ ผานิต 

9 Bone & Soft tissue MiniCEx 1st year   อ วริศรา 
2nd year  อ นนัทน์ 
3rd year  อ ผานิต 

10 Pediatric MiniCEx อ วริศรา 

11 Palliative MiniCEx อ นนัทน์ 

12 Benign MiniCEx อ อชิรญา 

13 Brachytherapy Long case Brachy Long case อาจารย ์2 ท่าน/ แพทยป์ระจ าบา้นแต่ละชั้นปี ท่ีไดรั้บมอบหมาย 

14 Stereotactic radiotherapy MiniCEx 1st year   อ จิราพร (Case observe) 
2nd year  อ จนัจิรา (SRS/SRT CNS) 
3rd year  อ อชิรญา (SBRT) 

15 Medical Physics 1st year   MCQ Exam 
2nd year  Long case 
3rd year   Long case 

Long case อาจารย ์2 ท่าน/ แพทยป์ระจ าบา้นแต่ละชั้นปี ท่ีไดรั้บมอบหมาย 

16 Radiobiology & Cancer Biology 1st year   MCQ Exam 
2nd year  Long case 
3rd year   Long case 

Long case อาจารย ์2 ท่าน/ แพทยป์ระจ าบา้นแต่ละชั้นปี ท่ีไดรั้บมอบหมาย 

17 Practice- based learning Journal 
Long case 

Journal ประเมินโดยอาจารยท่ี์คุม Journal (อยา่งนอ้ย2 คร้ัง) 
 
Long case อาจารย ์2 ท่าน/ แพทยป์ระจ าบา้น1 ชั้นปี ท่ีไดรั้บมอบหมาย 

18 Interpersonal & Communication skills with 
Patients & Family 

Long case Long case อาจารย ์2 ท่าน/ แพทยป์ระจ าบา้นแต่ละชั้นปี ท่ีไดรั้บมอบหมาย 



หลักสูตรการฝกึอบรมแพทย์ประจ าบ้าน เพือ่วุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขารังสรีักษาและมะเร็งวทิยา   
สาขาวิชารงัสีรกัษา คณะแพทยศาสตร์ศิรริาชพยาบาล ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561 

71 | P a g e  

 

 เคร่ืองมือที่ใช้ในการประเมิน ผู้รับผดิชอบ 

19 Interpersonal & Communication skills with 
multidisciplinary team 

แบบประเมิน 360องศา 
Long case 

แบบประเมิน360 ตอ้งมีค่าเฉล่ียทุกขอ้ผา่นเกณฑ ์(>6) 
ประเมินโดย chief ward ทุกเดือน/ พยาบาลOPD 3คน/ ผูช่้วยพยาบาล OPD 3
คน/ พยาบาลBrachy unit 2 คน/ พยาบาล Wardชาย 2 คน/ พยาบาล Ward
หญิง 2คน/ นกัรังสีเทคนิค 3 คน  ประเมินปีละ 2 คร้ัง 
 
Long case อาจารย ์2 ท่าน/ แพทยป์ระจ าบา้นแต่ละชั้นปี ท่ีไดรั้บมอบหมาย 

20 Professionalism MiniCEx 
Long case 

MiniCEx ประเมินโดยอาจารยท่ี์ไดรั้บมอบหมาย ใชค่้าเฉล่ียตอ้งผา่นตาม
เกณฑ ์(>6) 
 
Long case อาจารย ์2 ท่าน/ แพทยป์ระจ าบา้นแต่ละชั้นปี ท่ีไดรั้บมอบหมาย 

21 System-based Practice: Cost-consciousness 
medicine 

Long case external Long case อาจารย ์2 ท่าน/ แพทยป์ระจ าบา้นแต่ละชั้นปี ท่ีไดรั้บมอบหมาย 

22 System-based Practice: Health care system Long case external Long case อาจารย ์2 ท่าน/ แพทยป์ระจ าบา้นแต่ละชั้นปี ท่ีไดรั้บมอบหมาย 
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หลกัเกณฑ์การประเมนิผลลพัธ์การฝึกอบรม 
 
การประเมินผลภายในสถาบัน 

 

1. การสอบ MCQ/MEQ/oral exam ในรายวชิาความรู้พ้ืนฐานทางรังสีรักษาและมะเร็งวทิยา (ศรรส 521), ความรู้ทางคลินิก

พ้ืนฐานดา้นรังสีรักษา (ศรรส 522), ทกัษะทางคลินิกเฉพาะทางรังสีรักษาและมะเร็งวทิยา (ศรรส 523) ของแพทยป์ระจ า

บา้นชั้นปีท่ี 1 ก าหนดเกณฑผ์า่นคือไดเ้กรด B ข้ึนไป กรณีท่ีสอบไม่ผา่นตอ้งมีการสอบซ่อม หรือท ารายงานเพ่ิมเติม และน า

ผลเขา้พิจารณาในคณะกรรมการการศึกษาสาขารังสีรักษา และคณะกรรมการการศึกษาภาควชิารังสีวทิยาเพื่อพิจารณาเล่ือน
ชั้นปี 

2. การสอบ formative และ summative MCQ/MEQ ของแพทยป์ระจ าบา้นชั้นปีท่ี 2 และ 3 ก าหนดเกณฑผ์า่นท่ี 50% และ 60% 

ตามล าดบั  หรือ อิงกลุ่มตดัท่ี  1.5 SD ส าหรับแพทยป์ระจ าบา้นชั้นปีท่ี2และ 3  (การเลือกเกณฑผ์า่นก าหนดโดยคณะ 

บริหารจดัการทางการศึกษา โดยค านึงถึงความยาก-ง่ายของขอ้สอบ และการกระจายตวัของผลคะแนนสอบ)  โดยคะแนน

มาจากการสอบ formative คร้ังละ25% และ Summative 50% กรณีท่ีสอบไม่ผา่นจะตอ้งมีการสอบซ่อม และน าผลเขา้

พิจารณาในคณะกรรมการการศึกษาสาขารังสีรักษา และคณะกรรมการการศึกษาภาควชิารังสีวทิยาเพ่ือพิจารณาเล่ือนชั้นปี/
ส่งสอบบอร์ด 

3. การสอบรายยาว (long case) ปลายปีท่ี 2 และกลางปีท่ี 3 ของการฝึกอบรม  

ก าหนดเกณฑผ์า่นโดยตอ้งผา่นอยา่งนอ้ย Marginal/Pass ของหวัขอ้ท่ีท าการประเมินทั้งหมดดว้ย กรณีท่ีสอบไม่ผา่น

จะตอ้งมีการสอบซ่อม และถา้สอบไม่ผา่น 3 คร้ังติดต่อกนั ตอ้งน าผลเขา้พิจารณาในคณะกรรมการการศึกษาสาขารังสี
รักษา และคณะกรรมการการศึกษาภาควชิารังสีวทิยาเพ่ือพิจารณาการเล่ือนชั้นปี/ส่งสอบบอร์ด 

4. การสอบ long case brachytherapy ปลายปีท่ี 2 และกลางปีท่ี 3 ของการฝึกอบรม  

ก าหนดเกณฑผ์า่นโดยตอ้งผา่นอยา่งนอ้ย Marginal/Pass ของหวัขอ้ท่ีท าการประเมินทั้งหมดดว้ย กรณีท่ีสอบไม่ผา่น

จะตอ้งมีการสอบซ่อม และถา้สอบไม่ผา่น 3 คร้ังติดต่อกนั ตอ้งน าผลเขา้พิจารณาในคณะกรรมการการศึกษาสาขารังสี
รักษา และคณะกรรมการการศึกษาภาควชิารังสีวทิยาเพ่ือพิจารณาการเล่ือนชั้นปี/ส่งสอบบอร์ด 

5. การประเมิน EPA โดยใชก้ารประเมินตามตารางสรุปการประเมิน EPA หลกัสูตรฯ (ตารางดา้นล่าง) 

1) MiniCEx(เร่ิมปีการศึกษา 2562) และ การประเมินใน log book เป็นประจ าทุกเดือนโดยอาจารยแ์พทย/์
นกัฟิสิกส์การแพทยร์ะหวา่งปีของการฝึกอบรม 

2) อาจารยท่ี์ปรึกษาจะมีการติดตามใน portfolio เป็นระยะอยา่งนอ้ยทุก 4 เดือน 

3) กรณีท่ีการสรุปผลของ EPA ระหวา่งปีไม่เป็นไปตามเป้า( ใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาแจง้ตอ่คณะอนุกรรมการบริหาร
จดัการทางการศึกษา  เพ่ือด าเนินการแกไ้ข  ใหค้วามช่วยเหลือ พฒันาและติดตามเป็นพเิศษ 
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4) กรณีท่ีการสรุปผลของ EPA/ผลการประเมิน ไม่ผา่นตามเกณฑท่ี์ก าหนด ตอ้งน าผลเขา้พิจารณาในคณะกรรมการ

การศึกษาสาขารังสีรักษา และคณะกรรมการการศึกษาภาควชิารังสีวทิยาเพ่ือพิจารณาการเล่ือนชั้นปี/ส่งสอบ
บอร์ด 

6. การประเมินประสบการณ์การเรียนรู้ใน log book เป็นจ านวนรายของผูป่้วยตลอดหลกัสูตร ตอ้งเป็นไปตามเกณฑท่ี์ก าหนด 
จึงจะพิจารณาส่งสอบบอร์ด  

1) 2D Conventional Radiotherapy อยา่งนอ้ย 50 ราย/หลกัสูตร  

2) 3D Conformal Radiotherapy อยา่งนอ้ย 200 ราย/หลกัสูตร 

3) IMRT/VMAT อยา่งนอ้ย 50 ราย/หลกัสูตร 

4) Image verification อยา่งนอ้ย 50 ราย/หลกัสูตร  

5) Intracavitary Brachytherapy (2D/3D) อยา่งนอ้ย 50 ราย/หลกัสูตร 

6) Interstitial Brachyherapy ในมะเร็งนริเวชและโรคอ่ืน มีส่วนร่วมสงัเกตการณ์หรือท าเอง  

อยา่งนอ้ย 10 ราย/หลกัสูตร  
7) Interstitial Brachyherapy ในมะเร็งต่อมลูกหมาก มีส่วนร่วมสงัเกตการณ์  

อยา่งนอ้ย 1 ราย/หลกัสูตร 
8) TBI/TMI มีส่วนร่วมสงัเกตการณ์ หรือ เรียนรู้จากแผนการรักษาในผูป่้วยรายท่ีไดรั้บการรักษาไปแลว้  

อยา่งนอ้ย 1 ราย/หลกัสูตร 

9) SRS, SRT, SBRT มีส่วนร่วมในการสงัเกตการณ์หรือวางแผนการรักษา  

อยา่งนอ้ย 10 ราย/หลกัสูตร 
10) IORT/TSEI/TLI มีส่วนร่วมในการสงัเกตการณ์ อยา่งนอ้ย 2 ราย/หลกัสูตร 

11) Counselling/Truth telling อยา่งนอ้ย 2 ราย/หลกัสูตร 

7. การเขา้ร่วมกิจกรรมทางวชิาการ/การประชุมวชิาการ ถือเป็นส่วนหน่ึงของการสร้างเจตคติในเรียนรู้ต่อเน่ือง หรือพฒันา

วชิาชีพอยา่งต่อเน่ือง  หลกัสูตรฯจึงสนบัสนุนใหแ้พทยป์ระจ าบา้นเขา้ร่วมการประชุมวชิาการ  โดยเฉพาะการประชุมหลกั3 

การประชุมของสมาคมรังสีรักษาและมะเร็งวทิยาแห่งประเทศไทย  ไดแ้ก่ Refresher course  ท่ีเป็นการประชุมทบทวน

ความรู้ใหก้บัแพทยรั์งสีรักษาและมะเร็งวทิยา และเป็นส่วนหน่ึงของlectureรวมของสมาคมรังสีรักษาและมะเร็งวทิยาฯท่ีจดั

ใหก้บัแพทยป์ระจ าบา้น    การประชุมประจ าปีของสมาคมรังสีรักษาและมะเร็งวทิยาแห่งประเทศไทยท่ีมุ่งเนน้ความรู้ใหม่ๆ

ท่ีเก่ียวขอ้งกบัแพทยรั์งสีรักษาและมะเร็งวทิยา   และการประชุมกลางปีของสมาคมรังสีรักษาและมะเร็งวทิยาแห่งประเทศ

ไทย ท่ีมุ่งเนน้การพฒันาความรู้เก่ียวกบัเทคโนโลยทีางรังสีรักษาและสาขาท่ีเก่ียวขอ้ง โดยเป็นการประชุมพฒันาและเป็น

การเรียนรู้ร่วมกนักบันกัฟิสิกส์รังสี นกัรังสีเทคนิคและพยาบาลรังสีรักษา  โดยหลกัสูตรฯและ สมาคมฯสนบัสนุนค่าใชจ่้าย

ในการร่วมประชุมของแพทยป์ระจ าบา้นทุกคนทุกปี   และก าหนดใหแ้พทยป์ระจ าบา้นทุกคนตอ้งร่วมการประชุมวชิาการท่ี
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เก่ียวเน่ืองกบัสาขาวชิาอยา่งนอ้ยปีละ 2 คร้ังหรือ อยา่งนอ้ย 6คร้ังตลอดหลกัสูตร   เป็นการสร้างความเตรียมพร้อมท่ีจะ

เรียนรู้ตลอดชีวติ และร่วมในกิจกรรมการศึกษาต่อเน่ือง(CME)     มีการเก็บขอ้มูลการเชา้ร่วมกิจกรรมทางวชิาการนอก
หลกัสูตร เป็นแบบฟอร์มใน Portfolio (เอกสารดา้นล่าง)  

8. หลกัสูตรฯก าหนดใหแ้พทยป์ระจ าบา้นมีการท าPresentation  ภายใตก้ารแนะน าและดูแลของอาจารยท่ี์ไดรั้บมอบหมาย 
- Journal club แพทยป์ระจ าบา้นชั้นปีท่ี 1,2,3 อยา่งนอ้ย1,2,2 คร้ัง/ปี  
- Topic presentation แพทยป์ระจ าบา้นชั้นปีท่ี 2,3 อยา่งนอ้ย1 คร้ัง/ปี  
- seminars รวมภาควชิารังสีวทิยา แพทยป์ระจ าบา้นชั้นปีท่ี 1 ปีละ 1 คร้ัง/ปี 
- มีการเก บ็ขอ้มูลการเขา้ร่วมกิจกรรมทั้ง 3  กิจกรรม ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของการเรียนรู้ต่อเน่ือง หรือพฒันาวชิาชีพอยา่ง

ต่อเน่ืองในอนาคต   
- หลกัสูตรฯก าหนดใหมี้การประเมิรความสามารถในการน าเสนอและวเิคราะห์วพิากษ ์ โดยตลอดปีท่ี 2 และ 3 ของการ

ฝึกอบรม ทุกคร้ังท่ีน าเสนอแพทยป์ระจ าบา้นจะไดรั้บการประเมินโดยอาจารยท่ี์ควบคุมการน าเสนอ แพทยป์ระจ าบา้นท่ี
ไม่มีผลงานและ/หรือไม่ไดรั้บการประเมินครบตามท่ีก าหนด จะไม่ไดรั้บการพิจารณาเล่ือนชั้นปี/ส่งสอบบอร์ด 

9. การสงัเกตขณะปฏิบติังานจริงของแพทยป์ระจ าบา้นท่ีหน่วยตรวจผูป่้วยนอก หน่วยสอดใส่แร่ หอผูป่้วย หอ้งจ าลองการ

รักษา (conventional simulator/ CT simulator/ MRI simulator) และหอ้งวางแผนการรักษา (contouring and treatment plan-

ning) เพื่อน ามาประเมินแบบ 360 องศา โดยอาจารยแ์ละผูร่้วมงานสหสาขาวชิาชีพ (พยาบาล, นกัรังสีเทคนิค, 

นกัฟิสิกส์การแพทยแ์ละ chief ward) แบบประเมิน 360: ท าโดยอาจารยแ์พทย ์หรือ นกัฟิสิกส์การแพทย/์ chief ward ทุก

เดือน ท่ีมีการหมุนเวยีนปฏิบติังานร่วมกนัตาม Rotation โดยก่อนจะเปล่ียน rotation ทุกคร้ัง แพทยป์ระจ าบา้นจะตอ้งให้

อาจารยท่ี์ควบคุมการปฏิบติังานเซ็นตแ์บบประเมิน และรับทราบผลการประเมินรวมทั้ง feed back จากอาจารย ์  ส่วนการ

ประเมิน Evaluation 360  โดยพยาบาลและนกัรังสีเทคนิค ท าปีละ2 คร้ัง (พยาบาลOPD 3ท่าน ผูช่้วยพยาบาลOPD 3ท่าน 

พยาบาลwardหญิง 3 ท่าน  พยาบาลwardชาย 3 ท่าน พยาบาลBrachythrapy Unit 3 ท่าน  นกัรังสีเทคนิค 3 ท่าน)  ถา้มีขอ้

ร้องเรียนเก่ียวกบัการปฏิบติังานของแพทยป์ระจ าบา้น หรือ ผลการประเมินค่าเฉล่ียไม่ผา่นในแต่ละหวัขอ้การประเมิน (<6)   

ใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาแจง้ต่อคณะอนุกรรมการบริหารจดัการทางการศึกษา เพ่ือด าเนินการแกไ้ข ตกัเตือนใหค้ าแนะน า และ

ติดตามเป็นพิเศษ และปลายปีตอ้งน าผลเขา้พิจารณาในคณะกรรมการการศึกษาสาขารังสีรักษา และคณะกรรมการการศึกษา

ภาควชิารังสีวทิยา โดยคะแนนส่วนน้ีจะเป็นส่วนประกอบในการพิจารณาการเล่ือนชั้นปี/การยติุการฝึกอบรม/การส่งสอบ
บอร์ด 

10. งานวจิยั 

1. แพทยป์ระจ าบา้นชั้นปีท่ี 1  จะตอ้งมีอาจารยท่ี์ปรึกษาผูค้วบคุมงานวจิยัอยา่งนอ้ย 1 คน ภายในเดือนท่ี 6 ของการ
ฝึกอบรม และจะตอ้งก าหนดหวัขอ้งานวจิยัร่วมกบัอาจารยท่ี์ปรึกษาใหเ้สร็จส้ินภายในเดือนท่ี 12 ของการฝึกอบรม  

2. แพทยป์ระจ าบา้นชั้นปีท่ี 2 จะตอ้งน าเสนอหวัขอ้งานวจิยั ระเบียบวธีิวจิยั  สถิติท่ีใชใ้นงานวจิยั  ตารางการเก็บ

ขอ้มูล  ก าหนดระยะเวลาในการท างานวจิยั และประโยชน์ท่ีจะไดรั้บจากการวจิยั ต่อท่ีประชุมคณาจารยส์าขาวชิาฯ

ภายในเดือนท่ี 15 ของการฝึกอบรม น าเสนอต่ออนุกรรมการสอบบอร์ดของสมาคมรังสีรักษาและมะเร็งวทิยาแห่ง

ประเทศไทย ประมาณเดือนท่ี 15-16 ของการฝึกอบรม และตอ้งน าเสนอร่างงานวจิยัต่อคณะกรรมการจริยธรรมการ
วจิยัในคนใหเ้สร็จส้ินภายในเดือนท่ี 18 ของการฝึกอบรม 
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3. แพทยป์ระจ าบา้นจะตอ้งเร่ิมด าเนินงานวจิยัภายหลงัไดรั้บการรับรองโดยคณะกรรมการจริยธรรมการวจิยัในคน
แลว้ 

4. แพทยป์ระจ าบา้นชั้นปีท่ี 3 จะตอ้งน าเสนอผลงานวจิยัต่อท่ีประชุมคณาจารยส์าขาวชิาฯเป็นระยะ ในช่วงระหวา่ง

เดือนท่ี 29-33 ของการฝึกอบรม เพ่ือรับฟังขอ้เสนอแนะและด าเนินการปรับปรุงแกไ้ข และตอ้งส่งเอกสาร

ผลงานวจิยัใหแ้ก่อนุกรรมการสอบบอร์ดของสมาคมรังสีรักษาและมะเร็งวทิยาแห่งประเทศไทย ประมาณเดือนท่ี 

32 ของการฝึกอบรม รวมทั้งน าเสนอผลงานวจิยัต่ออนุกรรมการสอบบอร์ดของสมาคมรังสีรักษาและมะเร็งวทิยา

แห่งประเทศไทย ประมาณเดือนท่ี 32 ของการฝึกอบรม โดยมีการก าหนดเกณฑผ์า่นท่ี 60% และเป็นส่วนหน่ึงใน
การสอบเพื่อวฒิุบตัรรังสีรักษา  

การสอบเพือ่วุฒิบัตร 

1. การสอบ MCQ รายวชิา Medical Radiation Physics และ Radiobiology ของแพทยป์ระจ าบา้นปีท่ี 1 เกณฑผ์า่นคือเขา้ร่วมฟัง

บรรยายไม่ต ่ากวา่ 80% ของเวลาเรียนทั้งหมด และสอบผา่นตามเกณฑท่ี์สมาคมนกัฟิสิกส์การแพทยไ์ทย/ราชวทิยาลยัรังสี

แห่งประเทศไทยก าหนดไว ้ กรณีท่ีสอบไม่ผา่น จะจดัใหมี้การสอบซ่อมภายใน 1 เดือนหลงัประกาศผล หากสอบซ่อมไม่
ผา่นตอ้งรอสอบอีกคร้ังในปีถดัไป 

2. การสอบประเมินความรู้พ้ืนฐานทางรังสีรักษาและมะเร็งวทิยา MCQ ของแพทยป์ระจ าบา้นชั้นปีท่ี 2 ก าหนดเกณฑผ์า่นท่ี 
60%  กรณีสอบไม่ผา่นตอ้งรอสอบใหม่ในปีต่อไป 

3. การสอบรายยาว (long case) กลางปีท่ี 3 ของการฝึกอบรมในสถาบนัท่ีไม่ใช่สถาบนัฝึกอบรม กรณีสอบไม่ผา่นสมาคมฯจะ

จดัสอบซ่อมภายใน 1 เดือนหลงัประกาศผล โดยจะจดัสอบในสถาบนัอ่ืนท่ีไม่ใช่สถาบนัท่ีท าการสอบคร้ังแรก กรณีท่ียงั
สอบไม่ผา่นคร้ังท่ี 2 แพทยป์ระจ าบา้นตอ้งรอสอบใหม่ในปีต่อไป 

4. การสอบงานวจิยั ปลายปีท่ี 3 ของการฝึกอบรมจะตอ้งน าเสนอผลงานวจิยัต่ออนุกรรมการสอบบอร์ดของสมาคมรังสีรักษา
และมะเร็งวทิยาแห่งประเทศไทย   โดยมีการก าหนดเกณฑผ์า่นท่ี 60% และเป็นส่วนหน่ึงในการสอบเพ่ือวฒิุบตัรรังสีรักษา  

5. การสอบเพื่อวฒิุบตัรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวชิาชีพเวชกรรมสาขารังสีรักษาและมะเร็งวทิยา ทั้ง

ภาคทฤษฎี (MCQ/MEQ) ภาคปฏิบติั OSCE contouring และ oral exam คะแนนตอ้งผา่นเกณฑ ์60% กรณีสอบไม่ผา่นตอ้ง
รอสอบใหม่ในปีต่อไป 
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แบบประเมิน Long case examination 
ส าหรับแพทย์ประจ าบ้านช้ันปีที่ 2 และช้ันปีที ่3 

 
การสอบรายยาวภายในสถาบนัฝึกอบรม ก าหนดเกณฑผ์า่นโดยรวมท่ี 60% โดยจะตอ้งผา่นเกณฑท่ี์ 60% ไม่ต  ่ากวา่ 50% ของหวัขอ้ท่ีท าการ

ประเมินทั้งหมดดว้ย กรณีท่ีสอบไม่ผ่านจะตอ้งมีการสอบซ่อม โดยอาจารยท่ี์ควบคุมการปฏิบติังานในเดือนถดัไป กรณีท่ียงัสอบซ่อมไม่ผ่าน จะตอ้งสอบ
ซ่อมใหม่จนกวา่จะผ่านตามเกณฑท่ี์ก าหนด และถา้สอบไม่ผา่น 3 คร้ังติดต่อกนั จะไม่ไดรั้บการพิจารณาเล่ือนชั้นปี/ส่งสอบบอร์ด โดยเกณฑผ์่านในแต่ละ
หวัขอ้ท่ีก าหนด 60% กรณีท่ีสอบไม่ผ่านหวัขอ้ใด ให้สอบซ่อมกบัอาจารยท์่านเดิมท่ีควบคุมการสอบรายยาว ภายในเวลา 2 สปัดาห์ โดยรูปแบบการสอบ
ซ่อมเป็นไปตามท่ีอาจารยเ์ห็นสมควร และหลงัการสอบซ่อม ให้อาจารยเ์ป็นผูป้ระเมิน Final assessment อีกคร้ัง 

การสอบรายยาว ในส่วนของ Brachytherapy อาจารยผ์ูป้ระเมินจะตอ้งไม่ใช่ผูป้ระเมินในหวัขอ้ clinical evaluation and radiotherapy planning  
แบบฟอร์มการประเมิน จะประกอบดว้ยหวัขอ้การประเมิน 3 หวัขอ้ไดแ้ก่ Clinical evaluation, Radiotherapy evaluation และ Brachytherapy 

evaluation เป็นราย topic และแบบฟอร์มการประเมิน Overall scoring ส าหรับ Clinical evaluation ร่วมกบั Radiotherapy evaluation และ Brachytherapy 
evaluation 
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Long case evaluation form 
 

วนัที่.........../.........../............ 
 
ช่ือ-นามสกลุ แพทย์ประจ าบ้าน……………………………………………………………………......................................……ช้ันปีที่............... 
Patient diagnosis………………………………………………………………......................................................................................…… 
อาจารย์ผู้ประเมิน…………………………………………………......................................................……………………………………………….… 
 

Clinical evaluation  

  Topic Passed+ 
(8-10) 

Passed 
(6-7) 

Not passed N/A 

History taking and Physical examination     

Basic knowledge of anatomy, natural history, 
histopathology 

    

Appropriate investigation planning with 
knowledge of cost-effectiveness 
(±reimbursement) 

    

Complete data collection and interpretation     

Diagnosis and staging     

Option of management with risk and benefit 
of each management 

    

Clinical decision making and appropriate 
plan of management 

    

Indication for radiotherapy     

Proper radiation planning and techniques     

Prognostic assessment     

Complication of treatment     
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Long case evaluation form 
 

วนัที่.........../.........../............ 
 
ช่ือ-นามสกลุ แพทย์ประจ าบ้าน……………………………………………………………………......................................……ช้ันปีที่............... 
Patient diagnosis……………………………………………………………….................................................................................. ....…… 
อาจารย์ผู้ประเมิน…………………………………………………......................................................……………………………………………….… 
 

Clinical evaluation (continued)  

  Topic Passed+ 
(8-10) 

Passed 
(6-7) 

Not passed N/A 

Patient safety and Appropriate counseling 
for treatment adverse event 

    

Evidence-based references and application     

Plan follow up     

Communication skill     

Morality and attitude toward patient and 
team 

    

Rationale drug use and cost-effectiveness     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



หลักสูตรการฝกึอบรมแพทย์ประจ าบ้าน เพือ่วุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขารังสรีักษาและมะเร็งวทิยา   
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Long case evaluation form 
 

วนัที่.........../.........../............ 
 
ช่ือ-นามสกลุ แพทย์ประจ าบ้าน……………………………………………………………………......................................……ช้ันปีที่............... 
Patient diagnosis………………………………………………………………......................................................................................…… 
อาจารย์ผู้ประเมิน…………………………………………………......................................................……………………………………………….… 
 

Radiotherapy planning and evaluation   

  Topic Passed+ 
(8-10) 

Passed 
(6-7) 

Not passed N/A 

Basic knowledge of radiation     

Target volume identification     

Contouring     

Identification of OARs and tolerance     

RT field design     

Dosimetric planning interpretation     

Proper judgement of radiotherapy planning 
and correction of plan 

    

Selection of best appropriated plan     

Knowledge for use of IGRT      

Applied knowledge of radiation physics     

Applied knowledge of radiobiology and can-
cer biology 

    

 
 
 
 

 
 



หลักสูตรการฝกึอบรมแพทย์ประจ าบ้าน เพือ่วุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขารังสรีักษาและมะเร็งวทิยา   
สาขาวิชารงัสีรกัษา คณะแพทยศาสตร์ศิรริาชพยาบาล ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561 
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Long case evaluation form 
 

วนัที่.........../.........../............ 
 
ช่ือ-นามสกลุ แพทย์ประจ าบ้าน……………………………………………………………………......................................……ช้ันปีที่............... 
Patient diagnosis………………………………………………………………......................................................................................…… 
อาจารย์ผู้ประเมิน…………………………………………………......................................................……………………………………………….… 
 

Brachytherapy   

  Topic Passed+ 
(8-10) 

Passed 
(6-7) 

Not passed N/A 

Basic knowledge of brachytherapy     

Brachytherapy indication consideration     

Clinical Skills     

Target volume identification (GTV, HR-
CTV, IR-CTV) 

    

Contouring     

Identification of OARs and tolerance     

Proper radiation prescription     

Dosimetric planning interpretation     

Proper judgement of radiotherapy planning 
and correction of plan 

    

Selection of best appropriated plan     

Patient preparation and care during and 
after procedure 

    

Applied knowledge of radiation physics 
(EPA 15) * 

    

Applied knowledge of radiobiology and can-     



หลักสูตรการฝกึอบรมแพทย์ประจ าบ้าน เพือ่วุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขารังสรีักษาและมะเร็งวทิยา   
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cer biology (EPA 16) * 

 
 
 
* score 6-7 = EPA level 3, score 8-9 = EPA level 4, score 10 = EPA level 5 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสูตรการฝกึอบรมแพทย์ประจ าบ้าน เพือ่วุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขารังสรีักษาและมะเร็งวทิยา   
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Long case evaluation form 
 

วนัที่.........../.........../............ 
 
ช่ือ-นามสกลุ แพทย์ประจ าบ้าน……………………………………………………………………......................................……ช้ันปีที่............... 
Patient diagnosis………………………………………………………………......................................................................................…… 
อาจารย์ผู้ประเมิน…………………………………………………......................................................……………………………………………….… 
 
Overall scoring 
Part 1: Clinical evaluation     
      �⃞⃞   Passed+ 
      �⃞⃞   Passed 
      �⃞⃞   Not passed    
Specific Assignment (if not passed) ………………………………………………………………………… 
Part 2: Radiotherapy planning and evaluation    

    �⃞⃞   Passed+ 
      �⃞⃞   Passed 
      �⃞⃞   Not passed    
Specific Assignment (if not passed) ………………………………………………………………………… 
 
Final assessment        ⃞   Passed           ⃞   Not passed   
 

ลงช่ืออาจารย์ผู้ประเมิน............................................................................. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสูตรการฝกึอบรมแพทย์ประจ าบ้าน เพือ่วุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขารังสรีักษาและมะเร็งวทิยา   
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Long case evaluation form 

 
วนัที่.........../.........../............ 

 
ช่ือ-นามสกลุ แพทย์ประจ าบ้าน……………………………………………………………………......................................……ช้ันปีที่............... 
Patient diagnosis………………………………………………………………......................................................................................…… 
อาจารย์ผู้ประเมิน…………………………………………………......................................................……………………………………………….… 
 
Overall scoring 
Part Brachytherapy    

    �⃞⃞   Passed+ 
      �⃞⃞   Passed 
      �⃞⃞   Not passed    
Specific Assignment (if not passed) ………………………………………………………………………… 
 
Final assessment        ⃞   Passed           ⃞   Not passed   

 
ลงช่ืออาจารย์ผู้ประเมิน............................................................................. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หลักสูตรการฝกึอบรมแพทย์ประจ าบ้าน เพือ่วุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขารังสรีักษาและมะเร็งวทิยา   
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ตัวอย่าง log book 

 

 



หลักสูตรการฝกึอบรมแพทย์ประจ าบ้าน เพือ่วุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขารังสรีักษาและมะเร็งวทิยา   
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หลักสูตรการฝกึอบรมแพทย์ประจ าบ้าน เพือ่วุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขารังสรีักษาและมะเร็งวทิยา   
สาขาวิชารงัสีรกัษา คณะแพทยศาสตร์ศิรริาชพยาบาล ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561 
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แฟ้มสะสมผลงานแพทย์ประจ าบ้าน 
 

สาขาวชิารังสีรักษาและมะเร็งวทิยา  
ภาควชิารังสีวทิยา  

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แพทย์ประจ าบ้าน.......................................................................... 
 
 
  



หลักสูตรการฝกึอบรมแพทย์ประจ าบ้าน เพือ่วุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขารังสรีักษาและมะเร็งวทิยา   
สาขาวิชารงัสีรกัษา คณะแพทยศาสตร์ศิรริาชพยาบาล ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561 
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ข้อมูลส่วนตัว 
 

ค าน าหน้าช่ือ   เลข ว.  

ช่ือ (ภาษาไทย)  
 
นามสกลุ (ภาษาไทย) 

   

ช่ือ (ภาษาองักฤษ) 
 
นามสกลุ (ภาษาองักฤษ) 

   

วนัเกดิ  สัญชาต ิ  

ทีอ่ยู่ปัจจุบัน    

ภูมลิ าเนา    

หมายเลขโทรศัพท์ 
  

   

อเีมล    

 
 
 
 
 
กรณฉุีกเฉินติดต่อ 
 

ช่ือ (ภาษาไทย)  
 
นามสกลุ (ภาษาไทย) 

   

ความสัมพนัธ์    

หมายเลขโทรศัพท์    

 



หลักสูตรการฝกึอบรมแพทย์ประจ าบ้าน เพือ่วุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขารังสรีักษาและมะเร็งวทิยา   
สาขาวิชารงัสีรกัษา คณะแพทยศาสตร์ศิรริาชพยาบาล ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561 
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ประวตัิการศึกษาและการท างาน 
 

การศึกษาระดบัปริญญา แพทยศาสตร์บณัฑิต 
 
ปีท่ีจบการศึกษา 
 
เกรดสะสมเฉล่ีย 

 

ประสบการณ์การท างานหลงัปริญญา โรงพยาบาล 
 
 
 
วนัท่ีปฏิบติังาน 

 

การได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงาน มีตน้สงักดั (ระบุช่ือ) 
 
ไม่มีตน้สงักดั 

 

 
 
 
 
 
 
 
  



หลักสูตรการฝกึอบรมแพทย์ประจ าบ้าน เพือ่วุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขารังสรีักษาและมะเร็งวทิยา   
สาขาวิชารงัสีรกัษา คณะแพทยศาสตร์ศิรริาชพยาบาล ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561 
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บันทกึการน าเสนอวารสารทางวชิาการ (journal club) 
 

ล าดับ วนัที่ Journal อ.ทีป่รึกษา 

1  หวัขอ้ 
 

วารสาร 

 

2  หวัขอ้ 
 

วารสาร 

 

3  หวัขอ้ 
 

วารสาร 

 

4  หวัขอ้ 
 

วารสาร 

 

5  หวัขอ้ 
 

วารสาร 

 

6  หวัขอ้ 
 

วารสาร 

 

7        หวัขอ้ 
 

วารสาร 

 

8        หวัขอ้ 
 

วารสาร 

 

9        หวัขอ้ 
 

วารสาร 

 

10  หวัขอ้ 
 

วารสาร 

 



หลักสูตรการฝกึอบรมแพทย์ประจ าบ้าน เพือ่วุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขารังสรีักษาและมะเร็งวทิยา   
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บันทกึการน าเสนอวารสารทางวชิาการ (journal club) 
  

ล าดับ วนัที่ Journal อ.ทีป่รึกษา 

11  หวัขอ้ 
 

วารสาร 

 

12  หวัขอ้ 
 

วารสาร 

 

13  หวัขอ้ 
 

วารสาร 

 

14  หวัขอ้ 
 

วารสาร 

 

15  หวัขอ้ 
 

วารสาร 

 

16  หวัขอ้ 
 

วารสาร 

 

17        หวัขอ้ 
 

วารสาร 

 

18        หวัขอ้ 
 

วารสาร 

 

19        หวัขอ้ 
 

วารสาร 

 

20  หวัขอ้ 
 

วารสาร 

 



หลักสูตรการฝกึอบรมแพทย์ประจ าบ้าน เพือ่วุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขารังสรีักษาและมะเร็งวทิยา   
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บันทึกการน าเสนอ Topic / Seminar 

 

ล าดับ วนัที่ หัวข้อ อ.ทีป่รึกษา 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

 
 
 

 
  



หลักสูตรการฝกึอบรมแพทย์ประจ าบ้าน เพือ่วุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขารังสรีักษาและมะเร็งวทิยา   
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บันทกึการเข้าร่วมกจิกรรมทางวชิาการนอกหลกัสูตรฯ* 
แพทยป์ระจ าบา้นชั้นปีท่ี 1 

 วนัที่ การประชุม ส่ิงทีไ่ด้เรียนรู้ (โดยย่อ) 

1  ช่ือ 
 
สถานท่ี 

 

2  ช่ือ 
 
สถานท่ี 

 

3  ช่ือ 
 
สถานท่ี 

 

4  ช่ือ 
 
สถานท่ี 

 

5  ช่ือ 
 
สถานท่ี 

 

6  ช่ือ 
 
สถานท่ี 

 

7  ช่ือ 
 
สถานท่ี 

 

 
 
*กิจกรรมทางวิชาการนอกหลกัสูตรฯ เช่น งานประชุมวิชาการประจ าปีท่ีจดัโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล, งานประชุมวิชาการท่ีจดัโดยสถาบนั 
หรือ องคก์รทางวิชาชีพอ่ืน (เช่น สมาคมฯ,ราชวิทยาลยั, IAEA, แพทยสภา), งานประชุมท่ีจดัโดยองคก์รเอกชนเพื่อน าเสนอเทคโนโลย ีหรือ การรักษา
ใหม่ๆ, การอบรมระเบียบวิธีวิจยัและสถิติ เป็นตน้ 

  



หลักสูตรการฝกึอบรมแพทย์ประจ าบ้าน เพือ่วุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขารังสรีักษาและมะเร็งวทิยา   
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บันทกึการเข้าร่วมกจิกรรมทางวชิาการนอกหลกัสูตรฯ* 
แพทยป์ระจ าบา้นชั้นปีท่ี 2 

 วนัที่ การประชุม ส่ิงทีไ่ด้เรียนรู้ (โดยย่อ) 

1  ช่ือ 
 
สถานท่ี 

 

2  ช่ือ 
 
สถานท่ี 

 

3  ช่ือ 
 
สถานท่ี 

 

4  ช่ือ 
 
สถานท่ี 

 

5  ช่ือ 
 
สถานท่ี 

 

6  ช่ือ 
 
สถานท่ี 

 

7  ช่ือ 
 
สถานท่ี 

 

 
 
*กิจกรรมทางวิชาการนอกหลกัสูตรฯ เช่น งานประชุมวิชาการประจ าปีท่ีจดัโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล, งานประชุมวิชาการท่ีจดัโดยสถาบนั 
หรือ องคก์รทางวิชาชีพอ่ืน (เช่น สมาคมฯ,ราชวิทยาลยั, IAEA, แพทยสภา), งานประชุมท่ีจดัโดยองคก์รเอกชนเพื่อน าเสนอเทคโนโลยี หรือ การรักษา
ใหม่ๆ, การอบรมระเบียบวิธีวิจยัและสถิติ เป็นตน้ 



หลักสูตรการฝกึอบรมแพทย์ประจ าบ้าน เพือ่วุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขารังสรีักษาและมะเร็งวทิยา   
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บันทกึการเข้าร่วมกจิกรรมทางวชิาการนอกหลกัสูตรฯ* 

แพทยป์ระจ าบา้นชั้นปีท่ี 3 
 วนัที่ การประชุม ส่ิงทีไ่ด้เรียนรู้ (โดยย่อ) 

1  ช่ือ 
 
สถานท่ี 

 

2  ช่ือ 
 
สถานท่ี 

 

3  ช่ือ 
 
สถานท่ี 

 

4  ช่ือ 
 
สถานท่ี 

 

5  ช่ือ 
 
สถานท่ี 

 

6  ช่ือ 
 
สถานท่ี 

 

7  ช่ือ 
 
สถานท่ี 

 

 
 
*กิจกรรมทางวิชาการนอกหลกัสูตรฯ เช่น งานประชุมวิชาการประจ าปีท่ีจดัโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล, งานประชุมวิชาการท่ีจดัโดยสถาบนั 
หรือ องคก์รทางวิชาชีพอ่ืน (เช่น สมาคมฯ,ราชวิทยาลยั, IAEA, แพทยสภา), งานประชุมท่ีจดัโดยองคก์รเอกชนเพื่อน าเสนอเทคโนโลยี หรือ การรักษา
ใหม่ๆ, การอบรมระเบียบวิธีวิจยัและสถิติ เป็นตน้ 
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รายงานความคบืหน้าในการฝึกอบรม 

คร้ังที ่......... 
วนัที ่............. /............ /............ 

 

แพทย์ประจ าบ้าน ……………………………………………….……………………………………..=
ช้ันปีที ่…………. 

 

 ไม่พบปัญหา พบปัญหา แก้ไขแล้ว พบปัญหา ต้องติดตาม Remark 

1 Log book     

2 Journals     

3 Topics     

4 การศึกษาต่อเน่ือง     

5 แบบประเมิน 360 องศา 
อาจารย์ Rotation 

    

6 แบบประเมิน 360 องศา สห
สาขาวิชาชีพ 

    

7 MiniCEx     

8 คะแนนสอบ 
MCQ/MEQ 

    

9 Long case     

10 งานวิจยั     

11 Reflection     

12 สุขภาพจิต     
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ความคดิเห็นอาจารย์ทีป่รึกษา  เพิ่มเติม 

………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………

………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………..………………

………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………

………………………………..………………………………………………………………………………………………………………..………………………………

……………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………

……………..………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………

……………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………..…

……………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………

……………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………..…………………

……….............................................................................................................................…………………………………………………………………………………….. 

 

 

อาจารยผ์ูป้ระเมิน ……………………………………………………………………………………… 
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แบบรายงานการประเมนิตัวเอง 
คร้ังที ่......... 

วนัที ่........... /............ /............ 
 

ข้อเด่นของท่านในการฝึกอบรม 

 
 

ข้อด้อยของท่านในการฝึกอบรม 

 
 

แนวทางปฏิบัติทีค่ิดว่าจะช่วยเสริมจุดเด่นและแก้ไขข้อด้อยของท่าน 

 
 
 

ตั้งแต่เร่ิมการฝึกอบรมจนถึงปัจจุบัน ท่านท าได้ดีเพยีงไร ท าได้ตามทีต่ั้งเป้าไว้หรือไม่ 

 
 
 

 
 
 

 
มีต่อหนา้ถดัไป >> 
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ท่านต้องการความช่วยเหลอืด้านใดบ้างหรือไม่  

 
 
 

ความสุขของท่านในขณะนี้ (คะแนนเต็ม 10) 

 

 
 
 

 
  
ความคดิเห็นอาจารย์ทีป่รึกษา 
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แบบประเมนิเพือ่การเลือ่นช้ันปี/ส่งสอบบอร์ด 
 

Checklist Pass Marginal Not pass Remark 

For 1st year resident 

EPA 1-22     

Basic Sciences     

Medical Radiation Physics     

Radiobiology     

Research     

For 2nd and 3rd year resident 

EPA 1-22     

MCQ/MEQ     

Long case examination : General     

Long case examination : Brachytherapy     

Presentation (2 Journal, 1 Topic)     

Reflection (1 Journal, 1 Topic)     

Log book (Total cumulative case)     

Research     

 
แพทย์ประจ าบ้าน ……………………………………………….……………………………………..

ช้ันปีที ่…………. 
 

ความคิดเห็นเพิม่เติม  
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

                    อาจารย์ผู้ประเมิน  …………………………………………………………………………

        

 แพทย์ประจ าบ้าน ......................................................................................       

วนัที ่..................................................................................          
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ภาคผนวกที่ 10 
Entrustable professional activities 

 
การจดัระดบั EPA 

ระดบั 1 (L1) = แพทยป์ระจ าบา้นมีความรู้/ทกัษะพ้ืนฐานท่ีเหมาะสมส าหรับแพทยศ์าสตร์บณัฑิตและแพทยท่ี์ผา่นการเพ่ิมพนูทกัษะ
แลว้ 

ระดบั 2 (L2) = แพทยป์ระจ าบา้นมีการเรียนรู้ และสามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งเหมาะสมภายใตก้ารควบคุมของอาจารย ์

ระดบั 3 (L3) = แพทยป์ระจ าบา้นมีการเรียนรู้ และมีศกัยภาพ สามารถปฏิบติังานไดเ้องภายใตก้ารช้ีแนะของอาจารย ์

ระดบั 4 (L4) = แพทยป์ระจ าบา้นมีการเรียนรู้ และสามารถปฏิบติังานไดเ้อง โดยเป็นระดบัท่ีเหมาะสมส าหรับแพทยป์ระจ าบา้นท่ีจะ
จบการศึกษาและรับวฒิุบตัร/อนุมติับตัร 

ระดบั 5 (L5) = แพทยป์ระจ าบา้นมีการเรียนรู้โดดเด่น และมีศกัยภาพสามารถปฏิบติังานไดเ้หมือนแพทยรั์งสีรักษาท่ีมีประสบการณ์ 
และสามารถสอน/ถ่ายทอดความรู้แก่ผูท่ี้มีประสบการณ์นอ้ยกวา่ 
 
 
 
 
หมายเหตุ : อา้งอิงตามเกณฑห์ลกัสูตร การฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้นเพื่อวฒิุบตัรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขารังสี
รักษาและมะเร็งวิทยา ราชวิทยาลยัรังสีแพทยแ์ห่งประเทศไทย หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 
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ภาคผนวกที่ 11 
หลกัเกณฑ์การลาของแพทย์ผู้รับการฝึกอบรม 
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ภาคผนวกที่ 12 
ประกาศคณะฯว่าด้วยหลกัเกณฑ์ในการตัดสินให้ฝึกอบรมเพิม่เติมและยุติการฝึกอบรม 
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ภาคผนวกที่ 13 
เอกสารอ้างองิ 

เกณฑ์หลกัสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน 
เพือ่วุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวชิาชีพเวชกรรม 

สาขารังสีรักษาและมะเร็งวทิยา  
ราชวทิยาลยัรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย 

หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 

 
1. คู่มือการสอบ long case  
2. คู่มือการสอบประเมินความรู้พื้นฐานทางรังสีรักษาและมะเร็งวทิยา 
3. เกณฑส์ถาบนัฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้นสาขารังสีรักษาและมะเร็งวทิยา 
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คู่มือการสอบ long case examination 
สมาคมรังสีรักษาและมะเร็งวิทยาแห่งประเทศไทย 

 
หลกัการและเหตุผล 
 ตามท่ีสมาคมรังสีรักษาและมะเร็งวิทยาแห่งประเทศไทย ไดจ้ดัท าหลกัสูตรการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้นเพื่อวฒิุบตัรแสดงความรู้ความช านาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2555 คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบความรู้ความช านาญในการ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรม (อฝส.) สมาคมรังสีรักษาและมะเร็งวิทยาแห่งประเทศไทย ไดก้  าหนดให้แพทยป์ระจ าบา้นมีความสามารถปฏิบติังานทางดา้นรังสี
รักษา คือ สามารถถามประวติัและตรวจร่างกายผูป่้วยซ่ึงเป็นมะเร็งและไดส่้งเขา้รับการรักษาดว้ยรังสีในสาขารังสีรักษาตลอดจนแปลผลจากขอ้มูลท่ีไดเ้พื่อ
เสนอในคลีนิควางแผนการรักษาดว้ยรังสี, สามารถระบุรายละเอียดของการก าหนดขอบเขต เคร่ืองมือและวิธีให้การรักษาดว้ยรังสีได้, สามารถให้การรักษา
โรคมะเร็งท่ีพบบ่อยและพบไดน้อ้ยในประเทศไทยดว้ยรังสีได ้ และ สามารถตดัสินใจในการ รักษาผูป่้วยมะเร็งท่ีหน่วยต่างๆส่งมาปรึกษาได ้ และตามท่ี 
World Federation for Medical Education (WFME) Postgraduate Medical Education, The 2015 revision ไดก้  าหนดวา่โครงร่างของแผนการฝึกอบรม/
หลกัสูตรตอ้งมีภาคปฎิบติัเพ่ือท่ีจะผลิตแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญท่ีมีคุณสมบติัต่อไปน้ี คือ มีความรู้ความสามารถในเวชปฎิบติัท่ีครอบคลุมและเหมาะสมกบับริบท
ของสาขาวิชารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา, มีความสามารถในการท างานอยา่งมืออาชีพ, สามารถปฏิบติังานไดด้ว้ยตนเองอยา่งเตม็ตวัโดยไม่ตอ้งมีการก ากบั
ดูแล, มีเจตนารมณ์และเตรียมพร้อมท่ีจะเรียนรู้ตลอดชีวิต และ สามารถดูแลรักษาผูป่้วยไดอ้ยา่งเหมาะสม มีประสิทธิภาพ มีความเอ้ืออาทรและใส่ใจใน
ความปลอดภยัเพ่ือการแกไ้ขปัญหาและการส่งเสริมสุขภาพ โดยยดึถือผูป่้วยเป็นศูนยก์ลางบนพ้ืนฐานของการดูแลแบบองคร์วม 

ช่ึงการท่ีจะประเมินความสามารถของแพทยป์ระจ าบา้นรังสีรักษาและมะเร็งวิทยาในหวัขอ้ดงักล่าวทั้งหมดนั้น เป็นไปไดย้ากท่ีจะประเมินดว้ย
ขอ้สอบกระดาษหรือการสอบดว้ยวิธี short case examination ท่ีเคยมีมา ดงันั้น อฝส. จึงมีความเห็นวา่ควรใชก้ารประเมินผลโดยใช ้long case examination 
ซ่ึงสามารถประเมินแพทยป์ระจ าบา้นในหวัขอ้ขา้งตน้ได ้และมีขอ้เด่นคือสามารถประเมินแพทยป์ระจ าบา้นในดา้นความสามารถในการดูแลผูป่้วยทั้งระบบ
อยา่งองคร์วมและเหมาะสม ซ่ึงเป็นสถานการณ์ท่ีแพทยรั์งสีรักษาตอ้งเจอในการประกอบวิชาชีพจริง มาเป็นส่วนหน่ึงในการประเมินคุณสมบติัของผูส้มคัร
สอบเพื่อวุฒิบตัรฯ  

การประเมินผลโดยใชวิ้ธี OSLER (Objective Structured Long Examination Record) ช่วยให้การประเมินผลมี objectivity, validity และ reliabil-
ity  โดยใชก้ระบวนการต่างๆมาช่วย เช่นมีการก าหนดรูปแบบและหวัขอ้การประเมินไวแ้ลว้อยา่งชดัเจน ใชผู้ป้ระเมิน 2 คนซ่ึงเป็นอิสระต่อกนั เป็นตน้ 
ดงันั้นทาง อฝส.จึงใชวิ้ธีการประเมินท่ีดดัแปลงมาจาก OSLER เพ่ือให้เขา้กบับริบทของวิชาชีพรังสีรักษาและมะเร็งวิทยามากท่ีสุด  
 
วตัถุประสงค์ 
 การจดัท าคู่มือน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือให้กรรมการผูป้ระเมินเขา้ใจตรงกนัเก่ียวกบัการประเมิณผล long case examination ในประเด็น  

1. หลกัการประเมิน 
2. หวัขอ้การประเมิน 
3. วิธีการและวตัถุประสงคใ์นการประเมิณแต่ละหวัขอ้  
4. เกณฑก์ารให้คะแนนและการตดัสิน 
5. การบริหารจดัการให้ไดม้าตรฐานเดียวกนั  

 
 
หลกัการประเมิน  
  การประเมินแพทยป์ระจ าบา้นโดยวิธีการสอบ long case examination โดยใชวิ้ธีท่ีดดัแปลงมาจาก OSLER นั้น มีจุดประสงคเ์พื่อ
ประเมินความสามารถและทกัษะแพทยป์ระจ าบา้นรังสีรักษาและมะเร็งวิทยา ในการดูแลผูป่้วยในเวชปฏิบติัจริง โดยสามารถประเมิณทกัษะการส่ือสารทั้ง
กบัผูป่้วยและบุคลากรทางการแพทย ์เจตคติต่อผูป่้วย การตรวจร่างกาย การส่งตรวจเพ่ิมเติม การดูแลรักษาผูป่้วยแบบองคร์วม การรักษาผูป่้วยดว้ยรังสี และ
ปฏิภานไหวพริบในการแกปั้ญหาของผูป่้วย นอกจากน้ียงัสามารถประเมินความสามารถในดา้นของการคน้ควา้หาขอ้มูลท่ีมีคุณภาพและทนัสมยั ซ่ึง
สามารถแสดงถึงความสามารถในการเตรียมพร้อมท่ีจะเรียนรู้ตลอดชีวิตไดด้ว้ย 
 
หัวข้อการประเมิน 

1. Presentation of history  
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1.1. Pace/clarity  
1.2. Communication process  
1.3. Systemic presentation  
1.4. Correct facts established 

2. Physical examination  
1.1. Systematic and technique 
1.2. Correct findings established 

3. Appropriate investigations in a logical sequence 
4. Appropriate management  

1. Plan of treatment  
2. Radiation planning  

5. Clinical acumen  
 

วธีิการและวตัถุประสงค์ในการประเมินแต่ละหัวข้อ  
1. Presentation of history  

1.1. Pace/clarity ประเมินการส่ือสารระหว่างแพทยผ์ูเ้ขา้สอบและผูป่้วย 
 Pace - ประเมินจงัหวะการพดูและการหยดุพดูอยา่งเหมาะสม 
 Clarity - ประเมินความชดัเจนของเน้ือหาท่ีไดม้า สามารถแสดงปัญหาของผูป่้วยได ้ 
1.2. Communication process ประเมินการส่ือสารระหว่างแพทยผ์ูเ้ขา้สอบและผูป่้วย 

- การประเมินในหวัขอ้น้ีกรรมการคุมสอบสามารถใชข้อ้มูลการประเมินเพิมเติมในขณะท่ีแพทยแ์พทยผ์ูเ้ขา้สอบส่ือสาร/แนะน า
ผูป่้วยเร่ืองการส่งตรวจเพ่ิมเติม, แนวทางการรักษา และเร่ืองสาเหตุท่ีตอ้งไดรั้บการฉายรังสีและผลขา้งเคียงของการฉายรังสี (หวัขอ้
ท่ี 3 และ 4) 

1.3. Systemic presentation ประเมินการส่ือสารระหวา่งแพทยผ์ูเ้ขา้สอบและกรรมการคุมสอบ 
 - ประเมินความสามารถในการน าเสนอขอ้มูลจากผูป่้วยท่ีส าคญัไดอ้ยา่งกระชบั เป็นระบบ เขา้ใจง่าย ในเวลาท่ีจ  ากดั 

1.4. Correct facts established กรรมการคุมสอบประเมินแพทยผ์ูเ้ขา้สอบ 
- แพทยผ์ูเ้ขา้สอบมึความสามารถในการไดข้อ้มูลท่ีถูกตอ้งเพ่ือน ามาคิดวิเคราะห์เพ่ือส่งตรวจเพ่ิมเริมและรักษาไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพและเหมาะสมในบริบททุกดา้นมากท่ีสุด 

2. Physical examination กรรมการคุมสอบสงัเกตและประเมินแพทยผ์ูเ้ขา้สอบ 
 2.1 Systematic and technique  

- Systemic : สงัเกตขั้นตอนการตรวจร่างกายอยา่งเป็นระบบ 
- Technique :  
 - สงัเกต psychomotor skills (ทกัษะพิสยั พฤติกรรมท่ีเก่ียวกบัความสามารถในการปฏิบติังาน) 
 - สงัเกตความมัน่ใจของแพทยผ์ูเ้ขา้สอบในการปฏิบติัตวัต่อผูป้วย 

- สงัเกตความทศันคติ (ท่าทีท่ีเห็นใจ เคารพสิทธิผปู่วย) ของแพทยผ์ูเ้ขา้สอบในการปฏิบติัตวัต่อผูป่้วย 
2.2 Correct findings established : แพทยผ์ูเ้ขา้สอบตรวจร่างกายไดผ้ลท่ีถูกตอ้ง ครบถว้น มีความส าคญัในการแกปั้ญหาให้ผูป่้วยได ้

3. Appropriate investigations in a logical sequence 
- กรรมการคุมสอบประเมินความสามารถของแพทยผ์ูเ้ขา้สอบในการส่งตรวจเพ่ิมเติมไดอ้ยา่งถูกตอ้ง มีความเหมาะสม มีความปลอดภยั 

และตอ้งประเมินในดา้นความคุม้ค่าและค่าใชจ่้ายร่วมดว้ย  
- สามารถประเมินในหวัขอ้ 1.2 Communication process ร่วมดว้ยได ้ เข่นสงัเกตการให้ผูป่้วยมีส่วนร่วมในการตดัสินใจในการรับการตรวจ

เพ่ิมเติม, สงัเกตการอธิบายผลประโยชน์ของการตรวจเพ่ิมเติมในกบัผูป่้วย หรือสงัเกตการอธิบายขั้นตอนการตรวจ เป็นตน้  
- การให้ขอ้มูลเพ่ิมเติมกบัแพทยผ์ูเ้ขา้สอบนั้น กรรมการคุมสอบทั้งสองท่านตอ้งมีการก าหนดและตกลงกนัไวล่้วงหนา้แลว้ วา่จะให้ขอ้มูล

ส่วนไหนเพ่ิมเติม 
4. Appropriate management  
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4.1 Plan of treatment : กรรมการคุมสอบประเมินแพทยผ์ูเ้ขา้สอบในดา้นความสามารถในการวาง แผนการรักษาท่ีถูกตอ้ง เหมาะสม และ
ชดัเจนโดยค านึงถึงผูป่้วยเป็นศูนยก์ลาง  

 4.2 Radiation planning : กรรมการคุมสอบประเมินแพทยผ์ูเ้ขา้สอบในดา้นความสามารถในการวางแผนการรักษาโดยรังสีในทุกกระบวนการ  
4.3 Evidence base approach : กรรมการคุมสอบประเมินแพทยผ์ูเ้ขา้สอบในดา้นความสามารถในการรักษาดว้ยขอ้มูลท่ีทนัสมยั เหมาะสมกบั
บริบท และ มีหลกัฐานทางวิชาการท่ีน่าเช่ือถือสนบัสนุน 

5. Clinical acumen  
 ประเมินภาพรวมของแพทยผ์ูเ้ขา้สอบในดา้นไหวพริบ ปฏิภาน ความเฉียบคม วา่มีความสามารถในการเก็บรวมรวบขอ้มูลท่ีส าคญัมาวิเคราะห์ 
จดัล าดบัความส าคญัของปัญหาไดถู้กตอ้ง มีประสิทธิภาพ มีความสามารถในการหาขอ้มูลท่ีทนัสมยั เหมาะสมกบับริบท และ มีหลกัฐานทางวิชาการท่ี
น่าเช่ือถือสนบัสนุน และสามารถแกปั้ญหาโดยยึดผูป่้วยเป็นศูนยก์ลาง 

 
เกณฑ์การให้คะแนนและการตัดสิน 

• Case difficulty การก าหนดความยากง่ายของผูป่้วยท่ีน ามาสอบ 
แบ่งเป็น 3 ระดบั 
1. Standard cases : ผูป่้วยมี 1 ปัญหา  
2. Difficult cases : ผูป่้วยมี 2-3 ปัญหา 
3. Very difficult cases : ผูป่้วยมีมากกว่า 3 ปัญหา 

อยา่งไรก็ตามมีความเป็นไปไดท่ี้ผูป่้วยท่ีมี 1 ปัญหาอาจเป็น very difficult cases ได ้กรรมการคุมสอบตอ้งมีการตกลงร่วมกนัทั้ง 2 ท่าน วา่
จะจดัผูป้วยอยูใ่นระดบัไหน โดยการประเมินความยากง่ายของผูป่้วยตอ้งท าก่อนสอบ 

• Grading and Marking  
▪  Grading (performance grade)  

 แบ่งเป็น 3 ระดบั 
 P+ very good/excellent  
 P pass/bare pass  
 P- below pass  

▪  กรรมการคุมสอบตอ้งพิจารณาให้ grade ในแต่ละหวัขอ้ และหลงัจากนั้นตอ้งสรุป grade รวม 
▪  Marking  

 เป็นการให้คะแนนโดยรวม (มีค  าอธิบายการให้คะแนนตามรูปภาพท่ี 2) 
กรรมการคุมสอบแต่ละท่าน (individual examiner) ตอ้งให้ grade และ mark แก่แพทยผ์ูเ้ขา้สอบให้เสร็จส้ินก่อน จึงค่อยมาพิจารณา
ร่วมกบักรรมการคุมสอบอีกท่านหน่ึง (co-examiner) เพื่อสรุป agreed grade and mark  

• เกณฑ์การตัดสิน  
▪  เกณฑก์ารสอบไม่ผ่านมี 2 กรณี (เขา้กบัเกณฑใ์ดเพียงเกณฑืหน่ึงถือวา่สอบไม่ผา่น)  

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

▪  หากสอบไม่ผา่น ให้แพทยผ์ูเ้ขา้สอบมีโอกาสสอบซ่อมได ้1 คร้ัง และตอ้งเปล่ียนสถาบนัสอบ ภายใน 1 เดือน ถา้สอบไม่
ผา่นสองคร้ัง ตอ้งสอบซ่อมในปีถดัไป โดยไม่มีสิทธ์ิสอบสอบเพ่ือวฒิุบตัรฯในปีท่ีสอบ long case examination ไม่ผา่น 

 
การบริหารจัดการให้ได้มาตรฐานเดยีวกนั  
1. กรรมการคุมสอบ 2 ท่าน ประเมินแพทยผ์ูเ้ขา้สอบจากต่างสถาบนั 1 คน  
 แพทยผ์ูเ้ขา้สอบตอ้งไม่สอบในสถาบนัการฝึกอบรมของตวัเอง  
2. อาจารยแ์พทยรั์งสีรักษาในแต่ละสถาบนัจะตอ้งรับผิดชอบเตรียมผูป่้วย สถานท่ี เคร่ืองมือให้ครบถว้นและเหมาะสม  

ผูป่้วย  
- เป็นผูป่้วยท่ีไม่ซบัซอ้นมาก เจอไดบ่้อยในเวชปฏิบติัทางรังสีรักษา  
- ผูป่้วยตอ้งไดรั้บการแนะน าและไดย้ินยอมอยา่งเตม็ใจมาเป็นผูป่้วยจ าลอง และตอ้งร่วมมือในการสอบทุกขั้นตอน 
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- ผูป่้วยตอ้งไม่อยูใ่นภาวะวิกฤต ทั้งทางร่างกายและจิตใจ 
- ถา้เป็นไปไดค้วรจะมีผลการตรวจท่ีครบถว้น พร้อมท่ีจะรับการรักษาดว้ยรังสีรักษา 

 สถานท่ี  

- สามารถใหก้รรมการคุมสอบสงัเกตการณ์และไดย้นิการสนทนาไดอ้ยา่งชดัเจน 
- มีเคร่ืองมือการตรวจร่างกายพ้ืนฐาน 
- มีอุปกรณ์ในการดูภาพ imaging  
- มีคอมพิวเตอร์และระบบการวางแผนการฉายรังสี 

3. ค าแนะน าส าหรับกรรมการคุมสอบ  
 - ท าความรู้จกัและเตรียมผูป่้วยในการให้ขอ้มูลกบัแพทยผ์ูส้อบ 
 - ศึกษาขอ้มูลของผูป่้วย  
 - ศึกษาท าความเขา้ใจในการให้คะแนน รวมถึงเกณฑก์ารสอบไม่ผา่น 

• กรรมการคุมสอบแต่ละท่าน (individual examiner) ตอ้งให้ grade และ mark แก่แพทยผ์ูเ้ขา้สอบให้เสร็จส้ินก่อน จึงค่อยมาพิจารณา
ร่วมกบักรรมการคุมสอบอีกท่านหน่ึง (co-examiner) เพื่อสรุป agreed grade and mark  
• การให้คะแนนควรใชร้ะดบัความยากง่ายของผูป่้วยมาช่วยตดัสินดว้ย  

▪  กรรมการคุมสอบตอ้งไม่ขดัจงัหวะหรือแกไ้ขขอ้มูลท่ีแพทยผ์ูส้อบรายงาน เน่ืองจากการสอบน้ีตอ้งการ
ประเมินกระบวนการ ความสามารถ และการแกปั้ญหาของผูป่้วยโดยรวม โดยตอ้งการใหใ้กลเ้คียงกบัการ
รักษาในเวชปฏิบติัจริงมากท่ีสุด  

▪  เม่ือเสร็จส้ินกระบวนการ long case examination ไม่ตอ้งแจง้ผลสอบใหแ้พทยผ์ูเ้ขา้สอบทราบ  
▪  การ feedback ข้ึนกบัดุลพินิจของกรรมการคุมสอบ แต่ถา้แพทยผ์ูเ้ขา้สอบปฏิบติัผิดพลาดอยา่งร้ายแรง (criti-

cal error) ซ่ึงจะส่งผลเสียต่อผูป่้วยไดใ้นอนาคต สมควรท่ีจะ feedback แก่แพทยผ์ูเ้ขา้สอบใหท้ราบ 
▪  ส่งแบบประเมินท่ี อฝส.ของสถาบนัท่ีจดัสอบน าส่งสมาคมรังสีรักษาเพ่ือพิจารณาผลการสอบต่อไป  

 
4. ขั้นตอนการสอบ  

 

บุคคลทีอ่ยู่ในห้องสอบ บทบาทหน้าที ่ เวลา 

แพทยผ์ูเ้ขา้สอบ - อ่านประวติัท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูป่้วยทั้งหมดท่ีต่างแผนกปรึกษามา 
- วเิคราะห์ขอ้มูล                                           * อนุญาตใหห้าขอ้มูลเพิม่เติมไดจ้ากทุกแหล่งขอ้มูล 

60 นาที 

กรรมการคุมสอบ 2 ท่าน
ผูป่้วย  
แพทยผ์ูเ้ขา้สอบ 

แพทยผ์ูเ้ขา้สอบ 
- ซกัประวติั ตรวจร่างกาย  
- ส่ือสารและแนะน าผูป่้วยในทุกดา้น เช่น การส่งตรวจเพ่ิมเติม(ถา้จ าเป็น)และการรักษา 
(เป้าหมายการรักษา ผลดี/ผลขา้งเคียงของการฉายรังสี กระบวนการรักษาโดยการฉายรังสี ) 
เป็นตน้ 

20 -30 นาที 

กรรมการคุมสอบ  
- ใหข้อ้มูลเพ่ิมเติม(ถา้มี) เช่นผลการส่งตรวจเพ่ิมเติม 
- สงัเกตการณ์ และ ประเมินแพทยผ์ูเ้ขา้สอบ 
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แพทยผ์ูเ้ขา้สอบ - รวบรวมปัญหา หาขอ้มูลเพ่ิมเติม วเิคราะห์ชอ้มูลทั้งหมด  
* อนุญาตใหห้าขอ้มูลเพิ่มเติมไดจ้ากทุกแหล่งขอ้มูล 

15 นาที 

กรรมการคุมสอบ 2 ท่าน 
แพทยผ์ูเ้ขา้สอบ 

แพทยผ์ูเ้ขา้สอบ 
- อภิปรายขอ้มูลท่ีส าคญัของผูป่้วย และวางแผนการรักษาโดยรวม และวางแผนการรักษา
โดยการฉายรังสีอยา่งละเอียด  
- แสดงการรักษาโดยการใหรั้กสีรักษา (radiation planning process) 

30 นาที 

กรรมการคุมสอบ  
- ใหข้อ้มูลส าหรับการวางแผนการรักษาโดยการฉายรังสีเช่น CT simulation image หรือ 
plain film เป็นตน้  
- สงัเกตการณ์ และ ประเมินแพทยผ์ูเ้ขา้สอบ 

 
 

 
LONG EXAMINATION RECORD 
 
วนัท่ี………………………………………..  สถานท่ีสอบ…………………..…………………… 

ชือ-สกุล แพทยผ์ูส้อบ :  
สถาบนัท่ีแพทยผ์ูส้อบฝึกอบรม :  
กรรมการคุมสอบ (individual examiner) ตอ้งให้ GRADE ในแต่ละหวัขอ้ดา้นล่าง และ

ประเมิณ overall GRADE และ MARK ในเสร็จส้ินก่อนท่ีจะไปพิจารณากบักรรมการผูคุ้มสอบอีกท่าน (co-examiner) 
 
GRADES     MARKS (See over page for specific mark details) 
P+ = VERY GOOD/EXCELLENT  (60-80+) 
P = PASS/BORDERLINE PASS  (50-55) 
P- = BELOW PASS   (35-45) 
 
ADDITIONAL COMMENTS; 
 
Please Tick (x) for CASE DIFFICULTY  

 Individual 
Examiner 

 Agreed Case 
Difficulty 

 INDIVIDUAL EXAMIN-
ER 

 PAIR OF EXAMINERS 

 Standard      OVERALL 
GRADE 

MARK  AGREED 
GRADE 

AGREED 
MARK 

Difficult      

Very diffi-
cult 

         

 

EXAMINER: ………………………………… 

CO-EXAMINER: 

……………………………. 
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Figure 1. Long Case Examination Record (Adapt form OSLER) 

PRESENTATION OF HISTORY  GRADE  AGREED 
GRADE 

PACE/CLARITY       

COMMUNICATION PROCESS     

SYSTEMATIC PRESENTATION     

CORRECT FACTS ESTABLISHED      

PHYSICAL EXAMINATION     

SYSTEMATIC AND TECHNIQUE     

CORRECT FINDINGS  ESTABLISHED     

     

APPROPRIATE INVESTIGATIONS IN  A LOGICAL 
SEQUENCE 

    

APPROPRIATE MANAGEMENT      

PLAN OF TREATMENT      

RADIATION PLANNING      

     

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

EXTENDED CRITE-
RION REFERENCED 
GRADING SCHEME 

EXTENDED MARKING SCHEME 

 
P+ 

80 Outstandingly clear and factually correct presentation of the patient’s history, demon-
stration of physical signs and organization of the case management. Clearly a candidate 
displaying outstanding communication skills and clinical acumen. First class honors. 

75  Excellent overall case presentation, communication skills, examination technique and 
demonstration of the correct facts and physical signs of the case. The candidate may 
even display outstanding attributes in some but not all measurable criteria. First class 
honors. 

70  Excellent in most respects of overall case presentation, communication skills, examina-
tion technique and demonstration of the correct facts and physical signs of the case; 
Also excellent communicator and demonstrates the ability to investigate and appropri-
ately manage the patient with a very well developed clinical acumen. First class honors. 

65 Very good overall presentation covering all major aspects; few omissions, good priori-
ties. Very clearly an above average candidate in terms of communication and clinical 
acumen. Second class honor, division 1. 

60  Very good in most respects of presentation and communication but not in all aspects. 
However, a good solid performance in most areas assessed with a well developed clini-
cal acumen. Second class honor, division 2. 

P  55 Good sound overall presentation and communication of the case without displaying any 
attributes out of ordinary. The candidate displays an overall adequate standard of exami-
nation technique. The patient’s problems are identified and a reasonable management 
outline suggested. 

50 Adequate presentation of the case and communication ability. Nothing to suggest more 
than just reaching an acceptable standard in physical examination and identification of 
the patient’s problems and their management. Clinical acumen just reaching an accepta-
ble standard. Safe borderline candidate who just reaches a pass standard. 
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P- 45 Poor performance in terms of case presentation, communication with the patient and 
demonstration of physical signs. Inadequate attempt at a clear identification of the pa-
tient’s problem. The candidate may display some adequate attributes but does not reach 
an acceptable pass standard overall. 

35 Veto mark. 
The candidate’s performance in terms of case presentation, clinical and communication 
sills is so poor that the standard required is not even remotely approached. Quite clearly 
this candidate requires a further period of trainings. 
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คู่มือการสอบประเมินความรู้พืน้ฐานทางรังสีรักษา และมะเร็งวทิยา 
สมาคมรังสีรักษาและมะเร็งวิทยาแห่งประเทศไทย 

 
หลกัการและเหตุผล 
 ตามท่ีสมาคมรังสีรักษาและมะเร็งวิทยาแห่งประเทศไทย ไดจ้ดัท าหลกัสูตรการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้นเพื่อวุฒิบตัรแสดง
ความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2555 คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบความรู้
ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (อฝส.) สมาคมรังสีรักษาและมะเร็งวิทยาแห่งประเทศไทย ไดก้  าหนดให้แพทยป์ระจ าบา้นมีความสามารถ
ปฏิบติังานทางดา้นรังสีรักษา คือ มีความรู้พ้ืนฐานทางรังสีรักษา และมะเร็งวิทยาในโรคมะเร็งต่างๆ 
 
วตัถุประสงค์การประเมินผลความรู้พืน้ฐานทางรังสีรักษา และมะเร็งวทิยา  
ผูถู้กประเมินตอ้งมีความรู้พ้ืนฐานทางรังสีรักษา และมะเร็งวิทยา ส าหรับโรคมะเร็งต่างๆอยา่งถูกตอ้ง 
 
หัวข้อการประเมิน 

มีความรู้พ้ืนฐานทางรังสีรักษาในโรคมะเร็ง (Clinical radiation oncology) ในดา้นต่างๆดงัน้ี 
 Natural history 
 Definition 
 Etiology 
 Principal of molecular biology 
 Epidemiology 
 Spreading of tumor 
 Grading of tumor 
 Method of investigation 
 Classification of tumor 
 Staging of tumor 

            โดยครอบคลุมกลุ่มโรคมะเร็งดงัต่อไปน้ี 
1. Skin cancer 

-Basal cell Ca, Squamous cell Ca 
-Malignant melanoma 

2. Alimentary tract cancer 
- Esophagus cancer 
- Colon cancer, rectum cancer anal cancer 
- Stomach cancer 
- Hepatobiliary tumors, pancreatic cancer 

3. Head and neck tumor : 
        - Oral cavity : Lip, buccal mucosa, tongue. Floor of mouth, gum, hard palate 
        - Oropharynx : soft palate, tonsil. Base of tongue 
        - Nasopharynx 
        - Hypopharynx : pyriform sinus, post cricoid. Posterior pharyngeal wall 
        - Larynx: supra glottic, glottic, sub glottic 
        - Salivary gland 
        - Sinonasal cancer 
        - Thyroid cancer 
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        - Management of the neck and the unknown primary site 
4. Eye tumor : 
        -Tumor of lid and conjunctiva 
        - Intraocular tumor, lacrimal gland tumor 
        - Retinoblastoma 
        - Melanoma 
5. Respiratory tract cancer: 

         - Lung cancer 
                      - Mediastinal tumor 
                      - Thymoma 

6. Breast cancer 
7. Cancer of endocrine glands 

 - Thyroid cancer 
- Cancer of adrenal gland 

8. Gynecologic cancer 
- Carcinoma of cervix 
- Endometrium 
- Ovary, fallopian tube 
- Vulva and vagina 

9. Genitourinary cancer 
- Testicular cancer, scrotal cancer. penis 
- Kidney and urethral cancer 
- Bladder and urethra 
- Prostate 

10. Bone and soft tissue tumor 
       - Osteosarcoma, Chondrosarcama. Fibrosarcoma, 
       - Multiple myeloma, plasmacytoma 
       - Ewing’s sarcoma 
       - Giant cell tumor 
       - Metastatic bone tumor 
 -  Soft tissue sarcoma 
 
11. Central nervous system (adult and pedriatric) 

- Primary brain tumor 
    - Glia cell tumor : gliomas, astrocytoma, oligodendroglioma, 
       - Pilocytic Astrocytoma 

- PNET : medulloblastoma, ependymoblastoma 
       - Pineal tumor 
  - Ependymoma 
  - Metastatic brain tumor 
  - Spinal cord tumor 
  - Benign central nervous systemic disease 

  - Craniopharyngioma 
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  - Meningiomas 
  - Pituitary adenoma 
  - Acoustic neuroma 
  - Arteriovenous malformation 

        12. Rare benign brain tumors 
   - Chordomas 
               - Hemangioblastoma 
               -Temporal bone Chemodectoma 

    13. Hematologic malignancy 
  - Malignant Lymphoma: Hodgkin lymphoma, non-Hodgkin lymphoma 
        - Leukemia 
        - Polycythemia vera 
        - Multiple myeloma, plasmacytoma 
  - Extramedullary hematopoietic 

14. Common pediatric solid tumor : 
       - Neuroblastoma 

        - Wilms’ tumor 
        - Teratoma 
        - Soft tissue and bone tumors 
        - Retinoblastoma 

 
ผูเ้ขา้สอบ: แพทยป์ระจ าบา้นปี 2 ของทุกสถาบนั  
ลกัษณะการสอบ: ขอ้สอบ MCQ จ านวน 50 ขอ้ ในเวลา 1-2 ชัว่โมง  
ช่วงเวลาท่ีสอบ:  ประมาณเดือนท่ี21 ของการฝึกอบรม  
เกณฑก์ารประเมิน:  
• ผูเ้ขา้สอบตอ้งสอบไดค้ะแนนมากกวา่หรือเท่ากบั 60% 

• กรณีสอบไม่ผ่านตอ้งรอสอบใหม่ในปีต่อไป 
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เกณฑ์สถาบันฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านสาขารังสีรักษาและมะเร็งวทิยา 
1. เกณฑ์ทั่วไปส าหรับสถาบันฝึกอบรม 

1.1. คุณสมบติัทัว่ไป        
1) ไดรั้บการรับรองคุณภาพ หรือก าลงัด าเนินการพฒันาเพ่ือการรับรองคุณภาพ  
2) มีบรรยากาศทางวิชาการในลกัษณะสงัคมนกัวิชาการ เพื่อเสริมสร้างคุณสมบติัในการใฝ่รู้ ให้แก่ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม 
3) มีระบบการบริหารจดัการท่ีดี มีสถานท่ี เคร่ืองมืออุปกรณ์ และจ านวนผูป่้วยทั้งประเภท ผูป่้วยในและผูป่้วยนอกพอเหมาะแก่การ

ฝึกอบรม และผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมไดมี้ส่วนด าเนินการดูแลรักษาและให้บริการกบัผูป่้วยโดยตรง  
4) มีหน่วยงานเทียบเท่าภาควิชาในคณะแพทยศาสตร์ วิทยาลยัแพทยศาสตร์ หรือแผนกใน โรงพยาบาล เป็นผูรั้บผิดชอบด าเนินการ 

โดยผูบ้ริหารของคณะแพทยศาสตร์ วิทยาลยัแพทยศาสตร์ หรือโรงพยาบาล ท่ีรับผิดชอบด าเนินการตอ้งไม่มีผลประโยชน์ส่วนตวัท่ี
อาจขดัขวางการบริหารงานและการพฒันางานการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้น 

5) มีปณิธานและพนัธกิจระบุไวช้ดัเจนว่ามุ่งผลิตแพทยป์ระจ าบา้นท่ีมีความรู้ความสามารถ และคุณสมบติัสอดคลอ้งกบัหลกัสูตร และมี
ความสามารถในการเป็นนกัวิชาการและท่ีจะศึกษาต่อเน่ืองได ้และมีวตัถุประสงคข์องหลกัสูตรท่ีสอดคลอ้งกบัพนัธกิจ 

6) มีระบบบริหารงานท่ีชดัเจนเพื่อสนบัสนุนการจดัการฝึกอบรมให้บรรลุตามปณิธาน ไดแ้ก่ การบริหารงานทัว่ไป การบริหาร
การศึกษา เป็นตน้ ระบบบริหารงานดงักล่าวให้ท  าเป็นระเบียบของคณะแพทยศาสตร์ วิทยาลยัแพทยศาสตร์ สถาบนัทางการแพทย ์
หรือ โรงพยาบาล และประกาศให้ผูเ้ก่ียวขอ้งทราบทัว่กนั 

7) มีแพทยผ์ูท้รงคุณวฒิุจ านวนเพียงพอรับผิดชอบในสาขาท่ีฝึกอบรมและในสาขาท่ีเก่ียวขอ้ง (พยาธิแพทย ์ แพทยรั์งสีวินิจฉยั อายรุ
แพทยโ์รคมะเร็ง ศลัยแพทย ์แพทยโ์สตศอนาสิก และแพทยน์รีเวช) 

8) ในระยะเร่ิมแรก (ประมาณ 5 ปี) คณะแพทยศาสตร์ วิทยาลยัแพทยศาสตร์ สถาบนัทางการแพทย ์ หรือโรงพยาบาลท่ีขอเปิด
ด าเนินการฝึกอบรม อาจพิจารณาท าความตกลงกบัคณะแพทยศาสตร์ วิทยาลยัแพทยศาสตร์ สถาบนัทางการแพทย ์หรือโรงพยาบาล
ท่ีมีประสบการณ์ด าเนินการเปิดหลกัสูตรการฝึกอบรมมาแลว้ไม่ต  ่ากว่า 10 ปี ให้ช่วยท าหนา้ท่ีเป็นท่ีปรึกษา และช่วยเหลือ หรือเป็น
สถาบนัสมทบ หรือสถาบนัร่วมในการด าเนินการฝึกอบรม 

9) ก่อนเปิดด าเนินการฝึกอบรม คณะแพทยศาสตร์ วิทยาลยัแพทยศาสตร์ สถาบนัทางการแพทย ์หรือโรงพยาบาล จะตอ้งด าเนินการให้
แพทยสภารับรองหลกัสูตรของสถาบนัฝึกอบรมเพ่ือให้ผูส้ าเร็จการฝึกอบรมมีสิทธ์ิเขา้สอบเพื่อวฒิุบตัรฯ และจะตอ้งมีความพร้อมใน
การจดัการฝึกอบรม และทรัพยากรต่างๆ โดยเฉพาะอาจารย ์ ส่ือการศึกษาและอุปกรณ์การฝึกอบรม ครบถว้นตามเกณฑท่ี์ก าหนด 
ทั้งน้ีจะตอ้งมีแผนด าเนินงานระยะ 5 ปีท่ีมีความชดัเจนและเป็นไปได ้ โดยแผนปฏิบติัการจะตอ้งแสดงให้เห็นวา่มีความพร้อม
ดงักล่าวก่อนเร่ิมการฝึกอบรม แต่ละชั้นปีอยา่งนอ้ย 1 ปีการศึกษา 

10) ในกรณีท่ีเป็นสถาบนัฝึกอบรมภาคเอกชน นอกจากจะตอ้งมีคุณสมบติัตามขอ้ (ก) ถึง (ฌ) แลว้ จะตอ้งไม่แสวงหาก าไรจากการ
ฝึกอบรม โดยให้จดัตั้งมูลนิธิหรือกองทุนท่ีมีทุนส ารองเพียงพอในการด าเนินการระยะยาว และให้มีผูแ้ทนราชวิทยาลยั/วิทยาลยั หรือ 
สมาคมวิชาชีพท่ีรับผิดชอบดูแลการฝึกอบรม เป็นกรรมการของมูลนิธิหรือกองทุนโดยต าแหน่ง 

   
1.2. หน่วยงานกลางพ้ืนฐาน สถาบนัฝึกอบรมนั้น จะตอ้งมีหน่วยงานกลางให้บริการดงัต่อไปน้ี 

1) ห้องปฏิบติัการส าหรับการชนัสูตร สถาบนัฝึกอบรมจะตอ้งมีการให้บริการตรวจทางห้องปฏิบติัการ หรือติดต่อขอรับ
บริการตรวจทางห้องปฏิบติัการให้ครอบคลุมการชนัสูตรประเภทพ้ืนฐานและประเภทจ าเพาะท่ีจ  าเป็นส าหรับการ
ฝึกอบรม ซ่ึงห้องปฏิบติัการตอ้งมีพยาธิแพทยห์รือแพทยห์รือบุคลากรอ่ืนท่ีมีความรู้ความช านาญเป็นผูค้วบคุม  
• ห้องปฏิบติัการดา้นพยาธิวิทยากายวิภาค สามารถท่ีจะท าการตรวจศพ ตรวจช้ินเน้ือ และส่ิงส่งตรวจทางเซลล์
วิทยาท่ีไดจ้ากการผา่ตดัหรือการท าหตัถการ  สามารถเตรียมสไลดช้ิ์นเน้ือเยือ่และส่ิงส่งตรวจเพ่ือตรวจดว้ยกลอ้ง
จุลทรรศน์ไดเ้อง พยาธิแพทยต์อ้งมีเวลา มีความสามารถ และเตม็ใจให้ค  าปรึกษาหารือ หรือ สอนแพทยป์ระจ าบา้นทุก
สาขาได ้ อตัราการตรวจศพซ่ึงเปรียบเสมือนดชันีช้ีบ่งความสนใจทางวิชาการ และความใส่ใจในการคน้หาสาเหตุ การ
ด าเนินโรค และ การประเมินผลการรักษาของแพทยใ์นโรงพยาบาลนั้นจะตอ้งไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของจ านวน
ผูป่้วยท่ีถึงแก่กรรม (ไม่รวมการตรวจศพทางดา้นนิติเวชศาสตร์) การตรวจศพ การตรวจช้ินเน้ือ และการตรวจทางเซลล์
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วิทยาตอ้งกระท าโดยครบถว้นจนสามารถให้การวินิจฉยัขั้นสุดทา้ย และตอ้งมีรายงานการตรวจเก็บไวเ้ป็นหลกัฐานทุก
ราย  
ในกรณีท่ีอตัราการตรวจศพของสถาบนัฝึกอบรมไม่ถึงเกณฑท่ี์ก าหนด สถาบนัจะตอ้งแสดงหลกัฐานท่ีบ่งช้ีถึงความ
สนใจทางวิชาการ และความใส่ใจในการคน้หาสาเหตุ การด าเนินโรค และการประเมินผลการรักษาของแพทยใ์น
โรงพยาบาล ดว้ยการตรวจทางพยาธิวิทยาหรือการตรวจอ่ืนๆ 
• ห้องปฏิบติัการดา้นพยาธิวิทยาคลินิกหรือเวชศาสตร์ชนัสูตร สามารถให้บริการตรวจดา้นโลหิตวิทยา เคมี
คลินิก จุลทรรศนศาสตร์ จุลชีววิทยา วิทยาภูมิคุม้กนัไดเ้ป็นประจ า รวมทั้งจะตอ้งมีการให้บริการทางดา้นธนาคารเลือดท่ี
จ าเป็นส าหรับการฝึกอบรม 

2) หน่วยรังสีวิทยา สถาบนัฝึกอบรมจะตอ้งมีรังสีแพทยผ์ูท้รงคุณวุฒิ สามารถตรวจทางรังสีท่ีจ  าเป็นส าหรับการฝึกอบรมได้ 
3) ห้องสมุดทางแพทย ์สถาบนัฝึกอบรมจะตอ้งมีห้องสมุดซ่ึงมีต  ารามาตรฐานทางการแพทยว์ารสารการแพทยท่ี์ใชบ้่อย และ

หนงัสือดรรชนีส าหรับช่วยคน้ รายงานท่ีตีพิมพใ์นวารสาร ส าหรับให้แพทยป์ระจ าบา้นใชไ้ดส้ะดวก 
4) หน่วยเวชระเบียนและสถิติ สถาบนัฝึกอบรมจะตอ้งจดัให้ผูป่้วยทุกคนมีแฟ้มประจ าตวั ซ่ึงบนัทึกประวติั ผลการตรวจ

ร่างกาย การสัง่การรักษาท่ีเป็นมาตรฐาน และมีระบบการจดัเก็บ คน้หา และการประมวลสถิติท่ีมีประสิทธิภาพ 
1.3. หน่วยงานทางดา้นคลินิกท่ีเก่ียวกบัการดูแลรักษาผูป่้วยสาขาท่ีฝึกอบรม สถาบนัฝึกอบรมจะตอ้งมีหน่วยงานทางคลินิกท่ีส าคญั ไดแ้ก่ 

อายรุศาสตร์ ศลัยศาสตร์ กุมารเวชศาสตร์ สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา เพื่อให้การดูแลรักษาผูป่้วยในสาขาท่ีฝึกอบรมหากจ าเป็น 
1.4.  กิจกรรมวิชาการ สถาบนัฝึกอบรมจะตอ้งจดัให้มีกิจกรรมวิชาการสม ่าเสมอ ทั้งในหน่วยงานท่ีรับผิดชอบในการสาขาท่ีฝึกอบรม 

เช่น กิจกรรม journal club หรือกิจกรรมวิชาการระหวา่งหน่วยงานหรือระดบัโรงพยาบาลเช่น tissue conference, tumor conference, 
morbidity-mortality conference, clinic-pathological conference  นอกจากน้ี สถาบนัฝึกอบรมจะตอ้งจดัหรืออนุญาตให้ผูเ้ขา้รับการ
ฝึกอบรมไปเรียนวิทยาศาสตร์การแพทยพ้ื์นฐานประยกุต ์หรือวิทยาศาสตร์คลินิกสมัพนัธ์ และควรสนบัสนุนให้ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม
ไดร่้วมประชุมวิชาการนอกสถาบนัฝึกอบรมตามโอกาสสมควร 
 

2. เกณฑ์เฉพาะส าหรับสถาบันฝึกอบรม 
  สถาบนัฝึกอบรมสาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา จะตอ้งไดรั้บการรับรองจากราชวิทยารังสีแพทยแ์ห่งประเทศไทย โดยมีสถานท่ี 
เคร่ืองมืออุปกรณ์ จ านวนผูป่้วย การบริการ และผูด้  าเนินการฝึกอบรม เป็นไปตามเกณฑท่ี์คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ สาขารังสีรักษาและมะเร็ง
วิทยาก าหนด โดยความเห็นชอบของราชวิทยาลยัรังสีแพทยแ์ห่งประเทศไทยและแพทยสภาดงัน้ี 

2.1  มีจ  านวนและคุณวฒิุของแพทยผ์ูใ้ห้การฝึกอบรมท่ีเหมาะสม 
  สถาบนัฝึกอบรมจะตอ้งมีแพทยซ่ึ์งไดรั้บวฒิุบตัรหรือหนงัสืออนุมติัสาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยาหรือผูท่ี้ไดรั้บการรับรองจาก
คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ และจากราชวิทยาลยัรังสีแพทยแ์ห่งประเทศไทย ให้เป็นอาจารยผ์ูส้อนเตม็เวลาอยา่งน้อย 2 คน และอาจารยผ์ูท้  า
หนา้ท่ีหวัหนา้สถาบนัฝึกอบรม หรือประธานการฝึกอบรมจะตอ้งปฏิบติังานทางดา้นสาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยามาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 5 ปี  

2.2 มีสถานท่ีและเคร่ืองมืออุปกรณ์ท่ีเพียงพอส าหรับงานบริการและการฝึกอบรมสาขารังสีรักษาและ 
     มะเร็งวิทยา  
 สถานท่ีและเคร่ืองมืออุปกรณ์ควรมีความเหมาะสม นอกจากน้ีควรมีสถานท่ีเพียงท่ีจะช่วยในการคน้ควา้ การท างานวิจยัดว้ย  

  สดัส่วนของ contouring/planning work-station อยา่งน้อย 3 คน ต่อ 1 work-station  
2.3 มีงานบริการทางรังสีรักษาท่ีมีคุณภาพ และจ านวนเพียงพอส าหรับการฝึกอบรม สถาบนัฝึกอบรมจะตอ้งเขา้ร่วมและมีกิจกรรมประกนั

คุณภาพอยา่งใดอยา่งหน่ึง และมีปริมาณงานบริการดงัน้ี 
  (1)  การให้บริการรักษาผูป่้วยโรคมะเร็งดว้ย เคร่ือง Megavoltage teletherapy (2D, 3D-CRT)  
              ไม่นอ้ยกวา่ 500 รายต่อปี 
  (2)  การให้บริการรักษาดว้ยรังสีอิเล็กตรอน ไม่นอ้ยกว่า 20 รายต่อปี 
  (3)  ให้การรักษาดว้ยการสอดใส่แร่ Brachytherapy ไม่นอ้ยกว่า 100 รายต่อปี 

(4)  ให้การรักษาดว้ยเทคนิคพิเศษ เช่น เทคนิคสามมิติแบบแปรความเขม้ (IMRT IGRT)  ไม่นอ้ยกว่า  50 รายต่อปี หรือรังสี
ศลัยกรรม  (SRS, SRT, SBRT)  ไม่นอ้ยกวา่  10 รายต่อปี 

  (5)  ให้การรักษาตามรายโรค โดยมีจ านวนผูป่้วยไม่นอ้ยกว่าท่ีก  าหนดไวใ้น log book  



หลักสูตรการฝกึอบรมแพทย์ประจ าบ้าน เพือ่วุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขารังสรีักษาและมะเร็งวทิยา   
สาขาวิชารงัสีรกัษา คณะแพทยศาสตร์ศิรริาชพยาบาล ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561 

139 | P a g e  

 

  (6)  มีบริการผูป่้วยในของสถาบนัฝึกอบรมส าหรับผูป่้วยท่ีไดรั้บการรักษาทางรังสี และผูเ้ขา้รับ        
การฝึกอบรมมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาผูป่้วย 

2.4  ห้องปฏิบติัการและหน่วยงานสนบัสนุน  สถาบนัฝึกอบรมควรมีห้องปฏิบติัการท่ีสามารถให้การ สนบัสนุนและรองรับงานวิจยัได ้  
2.5  ห้องสมุดและระบบบริการเวชสารสนเทศท่ีเหมาะสมกบัการฝึกอบรม สถาบนัฝึกอบรมจะตอ้งมีห้องสมุดหรือระบบบริการเวช

สารสนเทศท่ีเหมาะสมกบัการฝึกอบรม เป็นแหล่งคน้ควา้ทางดา้นการแพทยโ์ดยเฉพาะอยา่งยิง่ทางดา้นรังสีรักษาและมะเร็งวิทยา 
2.6 มีกิจกรรมวิชาการ 

  สถาบนัฝึกอบรมจะตอ้งจดัให้มีกิจกรรมวิชาการสม ่าเสมอ ไดแ้ก่ 
(1) Journal club ไม่นอ้ยกว่าเดือนละ 1 คร้ัง 
(2) การประชุมร่วมระหวา่งภาควิชา / หน่วยงาน ไม่นอ้ยกวา่เดือนละ 2 คร้ัง 
(3) การประชุมวางแผนการรักษา ( Chart Round) ไม่นอ้ยกวา่เดือนละ 1 คร้ัง 
(4) การประชุมวิชาการในลกัษณะอ่ืนๆ  

 สถาบนัฝึกอบรมใดขาดหน่วยงานหรือคุณสมบติัขอ้ใดก็อาจใชส้ถาบนัอ่ืนร่วมดว้ย โดยความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการ
ฝึกอบรมและสอบฯ สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยาท่ีแต่งตั้งโดยแพทยสภา 
  2.7  สถานภาพของสถาบนัฝึกอบรม 
          สถาบนัฝึกอบรมอาจมีสถานภาพหลายอยา่ง ตามบทบาทหนา้ท่ีในการฝึกอบรม ดงัน้ี 

     (1)  สถาบนัฝึกอบรมหลกั ไดแ้ก่ สถาบนัฝึกอบรมท่ีด าเนินการจดัท าหลกัสูตรการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้น และไดรั้บอนุมติัจาก
แพทยสภาให้เปิดเป็นสถาบนัฝึกอบรม โดยจดัให้ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมไดรั้บประสบการณ์จากสถาบนัฝึกอบรมตลอดหลกัสูตร หรือเป็นเวลาไม่ต  ่ากวา่
ระยะเวลา 2 ใน 3 ของหลกัสูตร  
    (2) สถาบนัฝึกอบรมสมทบ ไดแ้ก่ สถาบนัฝึกอบรมท่ีไดรั้บอนุมติัจากแพทยสภาให้เป็นสถาบนัฝึกอบรมสมทบกบัสถาบนัหลกั เพื่อ
จดัการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้นในส่วนท่ีสถาบนัหลกัไม่สามารถจดัประสบการณ์ได ้ โดยกิจกรรมดงักล่าวเม่ือรวมกนัแลว้ตอ้งมีระยะเวลารวมกนัไม่ต  ่า
กวา่ 3 เดือน และไม่เกิน 1 ใน 3 ของระยะเวลาของหลกัสูตร 
              (3)  สถาบนัร่วมฝึกอบรม ไดแ้ก่ สถาบนัฝึกอบรมตั้งแต่ 2 แห่งข้ึนไปท่ีด าเนินการจดัท าหลกัสูตรการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้นและ
ไดรั้บอนุมติัจากแพทยสภาให้เปิดเป็นสถาบนัฝึกอบรมร่วมกนั โดยจดัให้ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมไดรั้บประสบการณ์จากทุกสถาบนั โดยแต่ละแห่งมีเวลาไม่ต  ่า
กวา่ 1 ใน 3 ของระยะเวลาของหลกัสูตร 
   (4) สถาบนัฝึกอบรมกิจกรรมเลือก ไดแ้ก่ สถาบนัฝึกอบรมท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากราชวิทยาลยัรังสีแพทยแ์ห่งประเทศไทย โดย
การพิจารณาของคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา ให้เป็นสถาบนัฝึกอบรมท่ีจดัประสบการณ์เพ่ิมเติมให้กบัผูเ้ขา้รับการ
ฝึกอบรมท่ีสนใจไดใ้นลกัษณะของกิจกรรมเลือก (Elective) โดยมีระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน  
       หลกัสูตรอาจจดัให้ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมไดรั้บประสบการณ์เพ่ิมเติมจากสถาบนัฝึกอบรมกิจกรรมเลือกได ้ โดยจะตอ้งมีระยะเวลารวมกนั
ตลอดหลกัสูตรไม่เกินระยะเวลาท่ีคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ รังสีรักษาและมะเร็งวิทยาและราชวิทยาลยัรังสีแพทยแ์ห่งประเทศไทยก าหนด 
 

 3.  การขออนุมัติเป็นสถาบันฝึกอบรม 
  คณะแพทยศาสตร์ วิทยาลยัแพทยศาสตร์ สถาบนัทางการแพทย ์หรือโรงพยาบาลใดท่ีมีความประสงคจ์ะเปิดเป็นสถาบนัฝึกอบรมใน
รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา ถา้เป็นการจดัการฝึกอบรมท่ีมีหรือไม่มีสถาบนัฝึกอบรมสมทบ ให้สถาบนัฝึกอบรมหลกัเป็นผูด้  าเนินการจดัท าขอ้มูล หากเป็น
การจดัการฝึกอบรมในลกัษณะท่ีมีสถาบนัร่วมฝึกอบรม ให้ทุกสถาบนัฝึกอบรมร่วมรับผิดชอบเป็นผูด้  าเนินการจดัท าขอ้มูลตามเกณฑห์ลกัสูตรการ
ฝึกอบรมท่ีไดรั้บอนุมติันั้น เสนอแพทยสภาเพื่อส่งให้ราชวิทยาลยัรังสีแพทยแ์ห่งประเทศไทยประสานงานกบัคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ ตรวจ
รับรองการเปิดเป็นสถาบนัฝึกอบรมและก าหนดศกัยภาพของสถาบนัฝึกอบรมหลกัและสถาบนัสมทบ (ถา้มี) หรือสถาบนัร่วมฝึกอบรม ตามเกณฑห์ลกัสูตร
และจ านวนความตอ้งการของแพทยเ์ฉพาะทางสาขานั้น แลว้ให้น าเสนอราชวิทยาลยัรังสีแพทยแ์ห่งประเทศไทยพิจารณาเสนอให้แพทยสภาอนุมติัต่อไป 

 
4.  การติดตามก ากบัดูแลสถาบันฝึกอบรม 
 ราชวิทยาลยัรังสีแพทยแ์ห่งประเทศไทยจะติดตามก ากบัดูแลสถาบนัฝึกอบรมหลกั สถาบนัฝึกอบรมสมทบ สถาบนัร่วมฝึกอบรม ท่ี

ไดรั้บอนุมติัให้เปิดการฝึกอบรมเป็นระยะๆ โดยการมอบหมายให้คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ เป็นผูด้  าเนินการตามแนวทางท่ีแพทยสภาก าหนด 
และเสนอรายงานผ่านราชวิทยาลยัรังสีแพทยแ์ห่งประเทศไทยเพ่ือเสนอให้แพทยสภารับทราบเป็นระยะๆ 
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 หากคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯพบวา่สถาบนัฝึกอบรมหลกั หรือสถาบนัร่วมฝึกอบรมใด ไม่มีผูส้มคัรเขา้รับการฝึกอบรม
ในหลกัสูตรใดติดต่อกนัเกิน 5 ปีให้ “พกั” การประกาศรับสมคัรแพทยป์ระจ าบา้นส าหรับหลกัสูตรนั้นของสถาบนัฝึกอบรมหลกัหรือสถาบนัร่วมฝึกอบรม
นั้นไวก่้อน จนกวา่คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯจะไดป้ระเมินสถาบนัฝึกอบรมนั้นวา่ยงัมีความพร้อมในการฝึกอบรมตามเกณฑท่ี์ก าหนด 

 หากคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯพบวา่ สถาบนัฝึกอบรมหลกัหรือสถาบนัร่วมฝึกอบรมใด  ไม่มีผูส้มคัรเขา้รับการฝึกอบรม
ในหลกัสูตรใดติดต่อกนัเกิน 10 ปีให้ “ยกเลิก” การเป็นสถาบนัฝึกอบรมของสถาบนัฝึกอบรมหลกัหรือของสถาบนัร่วมฝึกอบรมกลุ่มนั้น และให้ท  าเร่ืองแจง้
ราชวิทยาลยัรังสีแพทยแ์ห่งประเทศไทยเสนอแพทยสภาเพ่ืออนุมติั หากสถาบนัฝึกอบรมมีความประสงคจ์ะขอเป็นสถาบนัฝึกอบรมอีก ให้ด าเนินการตาม
ขอ้ 3 
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ภาคผนวกที่ 14  
คณะกรรมการการศึกษา 

 

1. ประกาศสาขาฯ เร่ืองการแต่งตั้งคณะกรรมการการศึกษา 
2. ประกาศสาขาฯ เร่ืองการแต่งตั้งคณะกรรมการร่างและปรับปรุงหลกัสูตร 
3. ประกาศสาขาฯ เร่ืองคุณสมบติัของคณะอนุกรรมการคดัเลือกแพทยป์ระจ าบา้น 
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ภาคผนวกที่ 15 
หลกัเกณฑ์การรับและคดัเลอืกแพทย์ประจ าบ้าน 
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ภาคผนวกที่ 16 
หลกัเกณฑ์และวธีิการรับอาจารย์และผู้ช่วยอาจารย์คลนิิก 
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ภาคผนวกที่ 17 
ภาระหน้าทีอ่าจารย์และผู้ช่วยอาจารย์คลนิิก 

 
1. ประกาศสาขาวิชาฯเร่ืองภาระหนา้ท่ีของอาจารยแ์พทย ์
2. ประกาศสาขาวิชาฯเร่ืองภาระหนา้ท่ีของผูช่้วยอาจารยค์ลินิก 
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ภาคผนวกที่ 18 

การอทุธรณ์และร้องเรียน 
 

1. ประกาศสาขาวิชาฯเร่ืองแนวทางจดัการขอ้ร้องเรียนดา้นการศึกษา 
2. ประกาศสาขาวิชาฯเร่ืองแนวทางการอุทธรณ์ผลการสอบ/การประเมิน 
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ภาคผนวกที่ 19 
แผนการประเมินหลกัสูตร,  แบบฟอร์มการประเมิน 

 

กลไกและแผนการด าเนินงานในการประเมินแผนการฝึกอบรม / หลกัสูตร การฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน  เพือ่
วุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวชิาชีพเวชกรรม  สาขารังสีรักษาและมะเร็งวทิยา 
1.คณะกรรมการประเมินหลกัสูตรเพื่อวฒิุบตัรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวชิาชีพเวชกรรม สาขารังสี
รักษาและมะเร็งวทิยา 
    ด าเนินการโดยคณะกรรมการบริหารการศึกษา ของสาขารังสีรักษาและมะเร็งวทิยา ภาควชิารังสีวทิยา ดงัรายนาม
ต่อไปน้ี 
 

1.  รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงเยาวลกัษณ์  ชาญศิลป์  ท่ีปรึกษา 

2.  ผูช่้วยศาสตราจารย ์สุรัตน์  วนิิจสร  ท่ีปรึกษา 

3. ผูช่้วยศาสตราจารย ์จุมพฏ  คคันาพร  ท่ีปรึกษา 

4. ผูช่้วยศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนนัทกานต ์ อภิวโรดมภ ์  ประธานคณะกรรมการ 

5. อาจารย ์แพทยห์ญิงอชิรญา  เตยะธิติ  รองประธาน 

6. ผูช่้วยศาสตราจารย ์นายแพทยพ์ิทยา  ด่านกุลชยั  กรรมการ 

7. รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงวฒิุศิริ  วรีสาร กรรมการ 

8. ผูช่้วยศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนนัทน์  สุนทรพงศ ์ กรรมการ 

9. ผูช่้วยศาสตราจารย ์นายแพทยก์ุลธร  เทพมงคล กรรมการ 

10. รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงจนัจิรา  เพชรสุขศิริ กรรมการ 

11. ผูช่้วยศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงจิราพร  เสตกรณุกลู กรรมการ 

12. อาจารย ์แพทยห์ญิงวริศรา  รงคท์อง กรรมการ 

13. ผูช่้วยศาสตราจารย ์พรทิพย ์ เอ่ียมพงษไ์พบูลย ์ กรรมการ 

14. รองศาสตราจารย ์ลลิดา  ตนัติภูมิอมร กรรมการ 

15. หวัหนา้แพทยป์ระจ าบา้น กรรมการ 

16. อาจารย ์แพทยห์ญิงผาณิต  ฉายสุวรรณ เลขานุการ 

17. นางสาวยวุดี  หิรัญมูล ผูช่้วยเลขานุการ 
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2. แผนการด าเนินงานในการประเมินแผนการฝึกอบรม / หลกัสูตร 
 

เป้าประสงค์การประเมนิ วธีิการประเมนิ แหล่งข้อมูล ช่วงเวลาที่
ประเมนิ 

ผลการด าเนินการ
ประเมนิ 

ผลประเมนิทีน่ ามาปรับปรุง 

• พนัธกจิของแผนการ
ฝึกอบรม/หลกัสูตร 

1. ประชุม สมัมนา  
คณะอนุกรรมการร่างและ
ปรับปรุงหลกัสูตร 

1. คณะอนุกรรมการร่างและปรับปรุง
หลกัสูตร ประกอบดว้ยตวัแทน
ผูเ้ช่ียวชาญเก่ียวกบัแพทยศาสตร์
ศึกษา/ ตวัแทนคณะกรรมการ
การศึกษาคณะแพทยศ์าสตร์ศิริราช
พยาบาล  ผูใ้ชบ้ณัฑิต อาจารย ์ศิษย์
เก่า และตวัแทนแพทยป์ระจ าบา้น 

1. นอกจากน้ีการประชุมจะเชิญ
ผูเ้ก่ียวขอ้งอ่ืนๆ ไดแ้ก่ กลุ่มสห
สาขาวชิาชีพ พยาบาล รังสีเทคนิค 
นกัฟิสิกส์การแพทย ์แพทย ์onco 
med มาร่วมใหค้วามเห็น 

อยา่งนอ้ยทุก 5 ปี   

• ขอ้มูลจาก Program evalua-
tion form / แบบสอบถาม 

Main stakeholders  
• สมาคมรังสีรักษาและมะเร็งวทิยา

แห่ประเทศไทย 
• ผูบ้ริหารสถาบนัฝึก อบรม 
• อาจารยส์ถาบนัฝึกอบรม  
• ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม (บณัฑิตจบ

ใหม่/ ศิษยเ์ก่า/ แพทยป์ระจ าบา้น 
• ผูบ้งัคบับญัชาของผูเ้ขา้รับการ

ทุก  1ปี ส าหรับ 
Main stakehold-
ers 
 
อยา่งนอ้ยทุก 5 ปี 
ส าหรับ Associ-
ate stakeholders 
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เป้าประสงค์การประเมนิ วธีิการประเมนิ แหล่งข้อมูล ช่วงเวลาที่
ประเมนิ 

ผลการด าเนินการ
ประเมนิ 

ผลประเมนิทีน่ ามาปรับปรุง 

ฝึกอบรม 
 
Associate stakeholders  
• อาจารยภ์าควชิาอ่ืนๆ  ไดแ้ก่ Medi-

cal oncologist, ENT, Gynecologic 
oncologist 

• ตวัแทนสถาบนัฝึกอนรม ท่ีมีการ
Elective 

• ผูแ้ทนสาขาวชิาชีพอ่ืนๆ ไดแ้ก่ นกั
ฟิสิกส์รังสี, นกัรังสีเทคนิค 

• ผูป่้วย, ผูรั้บบริการ 
• ผูร่้วมงาน  ไดแ้ก่ พยาบาล 

• ผลลพัธ์การเรียนรู้ที่
พงึประสงค์ 
(สมรรถนะ 6 ด้าน) 

7. ผลการสอบ/ การใชแ้บบ
ประเมิน 360 องศา และการ
ประเมินอ่ืนๆ ตามหลกัสูตรฯ 
ภาคผนวก 8,9 

4. น าผลการสอบการประเมิน 
การติดตามความกา้วหนา้
แพทยป์ระจ าบา้น มาประชุม
ในท่ีประชุมการศึกษาสาขา
รังสีรักษา 

1. คะแนนตามแบบประเมิน 
1. คณะกรรมการการศึกษา

ประกอบดว้ย อาจารย/์ ผูเ้ขา้รับการ
ฝึกอบรม 

อยา่งนอ้ยทุก 3 
เดือน 
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เป้าประสงค์การประเมนิ วธีิการประเมนิ แหล่งข้อมูล ช่วงเวลาที่
ประเมนิ 

ผลการด าเนินการ
ประเมนิ 

ผลประเมนิทีน่ ามาปรับปรุง 

1. ขอ้มูลจาก Program evalua-
tion form/ แบบประเมิน 

Main stakeholders  
1. สมาคมรังสีรักษาและมะเร็งวทิยา

แห่ประเทศไทย 
2. ผูบ้ริหารสถาบนัฝึก อบรม 
3. อาจารยส์ถาบนัฝึกอบรม  
4. ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม (บณัฑิตจบ

ใหม่/ ศิษยเ์ก่า/ แพทยป์ระจ าบา้น 
5. ผูบ้งัคบับญัชาของผูเ้ขา้รับการ

ฝึกอบรม 
 
Associate stakeholders  
1. อาจารยภ์าควชิาอ่ืนๆ  ไดแ้ก่ Medi-

cal oncologist, ENT, Gynecologic 
oncologist 

2. ตวัแทนสถาบนัฝึกอนรม ท่ีมีการ
Elective 

3. ผูแ้ทนสาขาวชิาชีพอ่ืนๆ ไดแ้ก่ นกั
ฟิสิกส์รังสี, นกัรังสีเทคนิค 

4. ผูป่้วย, ผูรั้บบริการ 
5. ผูร่้วมงาน  ไดแ้ก่ พยาบาล 

ทุก  1ปี ส าหรับ 
Main stakehold-
ers 
 
อยา่งนอ้ยทุก 5 ปี 
ส าหรับ Associ-
ate stakeholders 

1. ความสัมพนัธ์ 1. ท่ีประชุมคณะกรรมการ 1. ขอ้มูลกระทรวงสาธารณสุข  การ อยา่งนอ้ยทุก 1 ปี   
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เป้าประสงค์การประเมนิ วธีิการประเมนิ แหล่งข้อมูล ช่วงเวลาที่
ประเมนิ 

ผลการด าเนินการ
ประเมนิ 

ผลประเมนิทีน่ ามาปรับปรุง 

ระหว่างนโยบายการ
รับสมคัรผู้รับการ
ฝึกอบรมและความ
ต้องการของระบบ
สุขภาพ 

การศึกษาสาขาฯมีการ
ทบทวนนโยบายการรับสมคัร
ผูรั้บการฝึกอบรม เป็นประจ า
ทุกปี ก่อนการส่งโควตา้
จ านวนแพทยป์ระจ าบา้นใน
แต่ละปี 

เปิดต าแหน่งแพทยป์ระจ าบา้น
สาขารังสีรักษาและมะเร็งวทิยา 

1. นโยบายแพทยสภา และสมาคม
รังสีรักษาและมะเร็งวทิยา 

2. ขอ้มูลจาก Program evaluation 
form/ แบบประเมิน ตามรายละ
เอียดา้นล่าง 

1. ขอ้มูลจาก Program evalua-
tion form/ แบบประเมิน 

Main stakeholders  
2. สมาคมรังสีรักษาและมะเร็งวทิยา

แห่ประเทศไทย 
3. ผูบ้ริหารสถาบนัฝึก อบรม 
4. อาจารยส์ถาบนัฝึกอบรม  
5. ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม (บณัฑิตจบ

ใหม่/ ศิษยเ์ก่า/ แพทยป์ระจ าบา้น 
6. ผูบ้งัคบับญัชาของผูเ้ขา้รับการ

ฝึกอบรม 
 
Associate stakeholders  
1. อาจารยภ์าควชิาอ่ืนๆ  ไดแ้ก่ Medi-

cal oncologist, ENT, Gynecologic 
oncologist 

ทุก  1ปี ส าหรับ 
Main stakehold-
ers 
 
อยา่งนอ้ยทุก 5 ปี 
ส าหรับ Associ-
ate stakeholders 



หลักสูตรการฝกึอบรมแพทย์ประจ าบ้าน เพือ่วุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขารังสรีักษาและมะเร็งวทิยา   
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เป้าประสงค์การประเมนิ วธีิการประเมนิ แหล่งข้อมูล ช่วงเวลาที่
ประเมนิ 

ผลการด าเนินการ
ประเมนิ 

ผลประเมนิทีน่ ามาปรับปรุง 

2. ตวัแทนสถาบนัฝึกอนรม ท่ีมีการ
Elective 

3. ผูแ้ทนสาขาวชิาชีพอ่ืนๆ ไดแ้ก่ นกั
ฟิสิกส์รังสี, นกัรังสีเทคนิค 

4. ผูป่้วย, ผูรั้บบริการ 
5. ผูร่้วมงาน  ไดแ้ก่ พยาบาล 

1. ข้อมูลป้อนกลบั
เกีย่วกบัการ
ฝึกอบรม/หลกัสูตร 

1. ประชุมแพทยป์ระจ าบา้นทุก
เดือน 

อาจารย ์
ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม 

ทุก  1 เดือน   

 2. ขอ้มูลจาก Program evalua-
tion form/ แบบประเมิน 

Main stakeholders  
1. สมาคมรังสีรักษาและมะเร็งวทิยา

แห่ประเทศไทย 
2. ผูบ้ริหารสถาบนัฝึก อบรม 
3. อาจารยส์ถาบนัฝึกอบรม  
4. ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม (บณัฑิตจบ

ใหม่/ ศิษยเ์ก่า/ แพทยป์ระจ าบา้น 
5. ผูบ้งัคบับญัชาของผูเ้ขา้รับการ

ฝึกอบรม 
 
Associate stakeholders  
1. อาจารยภ์าควชิาอ่ืนๆ  ไดแ้ก่ Medi-

ทุก  1ปี ส าหรับ 
Main stakehold-
ers 
 
อยา่งนอ้ยทุก 5 ปี 
ส าหรับ Associ-
ate stakeholders 
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เป้าประสงค์การประเมนิ วธีิการประเมนิ แหล่งข้อมูล ช่วงเวลาที่
ประเมนิ 

ผลการด าเนินการ
ประเมนิ 

ผลประเมนิทีน่ ามาปรับปรุง 

cal oncologist, ENT, Gynecologic 
oncologist 

2. ตวัแทนสถาบนัฝึกอนรม ท่ีมีการ
Elective 

3. ผูแ้ทนสาขาวชิาชีพอ่ืนๆ ไดแ้ก่ นกั
ฟิสิกส์รังสี, นกัรังสีเทคนิค 

4. ผูป่้วย, ผูรั้บบริการ 
5. ผูร่้วมงาน  ไดแ้ก่ พยาบาล 

1. ข้อมูลป้อนกลบั
เกีย่วกบั
ความสามารถในการ
ปฏิบัตงิานของแพทย์
ผู้ส าเร็จการฝึกอบรม 

1. แบบประเมิน Program evalu-
ation form (ใหม่) 

1. แบบประเมินผูใ้ชบ้ณัฑิต 
2. แบบประเมินศิษยเ์ก่า 

ผูใ้ชบ้ณัฑิต 
ศิษยเ์ก่า  
*** ก าหนดเป็นบณัฑิตท่ีจบการศึกษา
ไป 1 ปี ก่อน 

ทุก  1ปี   

2. แผนการฝึกอบรม ประชุมคณะกรรมการการศึกษา
ทุก 3 เดิอน   โดยจะมีประชุม
วาระเฉพาะเพ่ิอพิจารณาทบทวน
ปรับปรุงแผนการฝึกอบรม อยา่ง
นอ้ยทุก 1 ปลายปีการศึกษา   

ผูเ้รียน ผูส้อน อยา่งนอ้ยทุก
ปลายปีการศึกษา 

  

 1. ขอ้มูลจาก Program evalua-
tion form/ แบบประเมิน 

Main stakeholders  
1. สมาคมรังสีรักษาและมะเร็งวทิยา

ทุก  1ปี ส าหรับ 
Main stakehold-
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เป้าประสงค์การประเมนิ วธีิการประเมนิ แหล่งข้อมูล ช่วงเวลาที่
ประเมนิ 

ผลการด าเนินการ
ประเมนิ 

ผลประเมนิทีน่ ามาปรับปรุง 

แห่ประเทศไทย 
2. ผูบ้ริหารสถาบนัฝึก อบรม 
3. อาจารยส์ถาบนัฝึกอบรม  
4. ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม (บณัฑิตจบ

ใหม่/ ศิษยเ์ก่า/ แพทยป์ระจ าบา้น 
5. ผูบ้งัคบับญัชาของผูเ้ขา้รับการ

ฝึกอบรม 
 
Associate stakeholders  
3. อาจารยภ์าควชิาอ่ืนๆ  ไดแ้ก่ Medi-

cal oncologist, ENT, Gynecologic 
oncologist 

4. ตวัแทนสถาบนัฝึกอนรม ท่ีมีการ
Elective 

5. ผูแ้ทนสาขาวชิาชีพอ่ืนๆ ไดแ้ก่ นกั
ฟิสิกส์รังสี, นกัรังสีเทคนิค 

6. ผูป่้วย, ผูรั้บบริการ 
7. ผูร่้วมงาน  ไดแ้ก่ พยาบาล 

ers 
 
อยา่งนอ้ยทุก 5 ปี 
ส าหรับ Associ-
ate stakeholders 

1. คุณสมบัตขิอง
อาจารย์ผู้ให้การ

1. แบบประเมินอาจารย ์โดย
แพทยป์ระจ าบา้น 

1. ส่วนของการประเมินอาจารย์

ผูเ้รียน ทุก  1ปี 
ทบทวนในท่ี
ประชุม
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เป้าประสงค์การประเมนิ วธีิการประเมนิ แหล่งข้อมูล ช่วงเวลาที่
ประเมนิ 

ผลการด าเนินการ
ประเมนิ 

ผลประเมนิทีน่ ามาปรับปรุง 

ฝึกอบรม ในแบบประเมินตนเองแพทย์
ประจ าบา้น Journal club/ 
Topic 

คณะกรรมการ
การศึกษา วาระ
เฉพาะเพ่ิอ
พิจารณาทบทวน
ปรับปรุงเก่ียวกบั
การศึกษาอบรม
แพทยป์ระจ า
บา้น 

การประเมิน performance 
agreement ตามขอ้ก าหนดของ
คณะฯ 

อาจารย/์ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล คณะ
แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 

ทุก 6 เดือน 

1. ขอ้มูลจาก Program evalua-
tion form/ แบบประเมิน 

Main stakeholders  
1. สมาคมรังสีรักษาและมะเร็งวทิยา

แห่ประเทศไทย 
2. ผูบ้ริหารสถาบนัฝึก อบรม 
3. อาจารยส์ถาบนัฝึกอบรม  
4. ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม (บณัฑิตจบ

ใหม่/ ศิษยเ์ก่า/ แพทยป์ระจ าบา้น 
5. ผูบ้งัคบับญัชาของผูเ้ขา้รับการ

ฝึกอบรม 
 

ทุก  1ปี ส าหรับ 
Main stakehold-
ers 
 
อยา่งนอ้ยทุก 5 ปี 
ส าหรับ Associ-
ate stakeholders 



หลักสูตรการฝกึอบรมแพทย์ประจ าบ้าน เพือ่วุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขารังสรีักษาและมะเร็งวทิยา   
สาขาวิชารงัสีรกัษา คณะแพทยศาสตร์ศิรริาชพยาบาล ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561 
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เป้าประสงค์การประเมนิ วธีิการประเมนิ แหล่งข้อมูล ช่วงเวลาที่
ประเมนิ 

ผลการด าเนินการ
ประเมนิ 

ผลประเมนิทีน่ ามาปรับปรุง 

Associate stakeholders  
1. อาจารยภ์าควชิาอ่ืนๆ  ไดแ้ก่ Medi-

cal oncologist, ENT, Gynecologic 
oncologist 

2. ตวัแทนสถาบนัฝึกอนรม ท่ีมีการ
Elective 

3. ผูแ้ทนสาขาวชิาชีพอ่ืนๆ ไดแ้ก่ นกั
ฟิสิกส์รังสี, นกัรังสีเทคนิค 

4. ผูป่้วย, ผูรั้บบริการ 
5. ผูร่้วมงาน  ไดแ้ก่ พยาบาล 

2. สถาบันร่วม 
(หลกัสูตรฯศิริราช ไม่มี
สถาบันสมทบ แต่มกีารส่ง
แพทย์ประจ าบ้านดูงาน 
Elective ตามก าหนด
หลกัสูตรฯราชวทิยาลยั) 

1) ขอ้มูลป้อนกลบัจากแพทย์
ประจ าบา้นท่ีไปดูงานนอก
หน่วยฯ ในท่ีประชุมแพทย์
ประจ าบา้นในท่ีประชุมแพทย์
ประจ าบา้นทุกเดือน 

1) ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม ทุกเดือนท่ีมีการดู
งานนอกหน่วย 

  

1) ข้อควรปรับปรุง 1) ขอ้มูลจาก Program evalua-
tion form/ แบบประเมิน 

2) ผลการเยีย่มส ารวจภายใน โดย
ฝ่ายการศึกษาหลงัปริญญา 
คณะแพทยศาสตร์ศิริราช

Main stakeholders  
(1) สมาคมรังสีรักษาและมะเร็งวทิยา

แห่ประเทศไทย/ ราชวทิยาลยัรังสี
แพทยฯ์ 

(2) ผูบ้ริหารสถาบนัฝึก อบรม/ ฝ่าย

ทุก  1ปี ส าหรับ 
Main stakehold-
ers 
 
อยา่งนอ้ยทุก 5 ปี 

  



หลักสูตรการฝกึอบรมแพทย์ประจ าบ้าน เพือ่วุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขารังสรีักษาและมะเร็งวทิยา   
สาขาวิชารงัสีรกัษา คณะแพทยศาสตร์ศิรริาชพยาบาล ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561 
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เป้าประสงค์การประเมนิ วธีิการประเมนิ แหล่งข้อมูล ช่วงเวลาที่
ประเมนิ 

ผลการด าเนินการ
ประเมนิ 

ผลประเมนิทีน่ ามาปรับปรุง 

พยาบาล  ทุก 1 ปี 
3) ผลการเยีย่มส ารวจโดยราช

วทิยาลยัรังสี ทุก 5 ปี 

การศึกษาหลงัปริญญา 
(3) อาจารยส์ถาบนัฝึกอบรม  
(4) ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม (บณัฑิตจบ

ใหม่/ ศิษยเ์ก่า/ แพทยป์ระจ าบา้น 
(5) ผูบ้งัคบับญัชาของผูเ้ขา้รับการ

ฝึกอบรม 
 
Associate stakeholders  
(1) อาจารยภ์าควชิาอ่ืนๆ  ไดแ้ก่ Med-

ical oncologist, ENT, Gynecolog-
ic oncologist 

(2) ตวัแทนสถาบนัฝึกอนรม ท่ีมีการ
Elective 

(3) ผูแ้ทนสาขาวชิาชีพอ่ืนๆ ไดแ้ก่ 
นกัฟิสิกส์รังสี, นกัรังสีเทคนิค 

(4) ผูป่้วย, ผูรั้บบริการ 
(5) ผูร่้วมงาน  ไดแ้ก่ พยาบาล 

ส าหรับ Associ-
ate stakeholders 

8. ขั้นตอนการ
ด าเนินงานของ
แผนการฝึกอบรม 

- ประชุมแพทยป์ระจ าบา้นทุก
เดือน 

- ประชุมคณะกรรมการ
การศึกษาทุก 3 เดิอน 

ผูเ้รียน ผูส้อน อยา่งนอ้ยทุก 3 
เดือน 

  



หลักสูตรการฝกึอบรมแพทย์ประจ าบ้าน เพือ่วุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขารังสรีักษาและมะเร็งวทิยา   
สาขาวิชารงัสีรกัษา คณะแพทยศาสตร์ศิรริาชพยาบาล ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561 
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เป้าประสงค์การประเมนิ วธีิการประเมนิ แหล่งข้อมูล ช่วงเวลาที่
ประเมนิ 

ผลการด าเนินการ
ประเมนิ 

ผลประเมนิทีน่ ามาปรับปรุง 

• ขอ้มูลจาก Program evalua-
tion form/ แบบประเมิน 

Main stakeholders  
6. สมาคมรังสีรักษาและมะเร็งวทิยา

แห่ประเทศไทย 
7. ผูบ้ริหารสถาบนัฝึก อบรม 
8. อาจารยส์ถาบนัฝึกอบรม  
9. ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม (บณัฑิตจบ

ใหม่/ ศิษยเ์ก่า/ แพทยป์ระจ าบา้น 
10. ผูบ้งัคบับญัชาของผูเ้ขา้รับการ

ฝึกอบรม 
 
Associate stakeholders  
- อาจารยภ์าควชิาอ่ืนๆ  ไดแ้ก่ Medi-

cal oncologist, ENT, Gynecologic 
oncologist 

- ตวัแทนสถาบนัฝึกอนรม ท่ีมีการ
Elective 

- ผูแ้ทนสาขาวชิาชีพอ่ืนๆ ไดแ้ก่ นกั
ฟิสิกส์รังสี, นกัรังสีเทคนิค 

- ผูป่้วย, ผูรั้บบริการ 
- ผูร่้วมงาน  ไดแ้ก่ พยาบาล 

ทุก  1ปี ส าหรับ 
Main stakehold-
ers 
 
อยา่งนอ้ยทุก 5 ปี 
ส าหรับ Associ-
ate stakeholders 

2. การวดัและ ทบทวนในท่ีประชุม ผูเ้รียน ผูส้อน อยา่งนอ้ยทุก   



หลักสูตรการฝกึอบรมแพทย์ประจ าบ้าน เพือ่วุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขารังสรีักษาและมะเร็งวทิยา   
สาขาวิชารงัสีรกัษา คณะแพทยศาสตร์ศิรริาชพยาบาล ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561 
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เป้าประสงค์การประเมนิ วธีิการประเมนิ แหล่งข้อมูล ช่วงเวลาที่
ประเมนิ 

ผลการด าเนินการ
ประเมนิ 

ผลประเมนิทีน่ ามาปรับปรุง 

ประเมนิผล คณะกรรมการการศึกษา วาระ
เฉพาะเพ่ิอพิจารณาทบทวน
ปรับปรุงแผนการฝึกอบรม 

ปลายปีการศึกษา 

 2. ขอ้มูลจาก Program evalua-
tion form/ แบบประเมิน 

Main stakeholders  
2. สมาคมรังสีรักษาและมะเร็งวทิยา

แห่ประเทศไทย 
3. ผูบ้ริหารสถาบนัฝึก อบรม 
4. อาจารยส์ถาบนัฝึกอบรม  
5. ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม (บณัฑิตจบ

ใหม่/ ศิษยเ์ก่า/ แพทยป์ระจ าบา้น 
6. ผูบ้งัคบับญัชาของผูเ้ขา้รับการ

ฝึกอบรม 
 
Associate stakeholders  
- อาจารยภ์าควชิาอ่ืนๆ  ไดแ้ก่ Medi-

cal oncologist, ENT, Gynecologic 
oncologist 

- ตวัแทนสถาบนัฝึกอนรม ท่ีมีการ
Elective 

- ผูแ้ทนสาขาวชิาชีพอ่ืนๆ ไดแ้ก่ นกั
ฟิสิกส์รังสี, นกัรังสีเทคนิค 

- ผูป่้วย, ผูรั้บบริการ 

ทุก  1ปี ส าหรับ 
Main stakehold-
ers 
 
อยา่งนอ้ยทุก 5 ปี 
ส าหรับ Associ-
ate stakeholders 



หลักสูตรการฝกึอบรมแพทย์ประจ าบ้าน เพือ่วุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขารังสรีักษาและมะเร็งวทิยา   
สาขาวิชารงัสีรกัษา คณะแพทยศาสตร์ศิรริาชพยาบาล ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561 
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เป้าประสงค์การประเมนิ วธีิการประเมนิ แหล่งข้อมูล ช่วงเวลาที่
ประเมนิ 

ผลการด าเนินการ
ประเมนิ 

ผลประเมนิทีน่ ามาปรับปรุง 

- ผูร่้วมงาน  ไดแ้ก่ พยาบาล 

12. พฒันาการของผู้รับ
การฝึกอบรม 

- ประเมินโดยคณะ
กรรมการบริหารจดัการทาง
การศึกษาทุก 1 เดือน  

- การตรวจ Port-folio โดย
อาจารยท่ี์ปรึกษาอยา่งนอ้ยทุก 
4 เดือน  

- แจง้ผลในท่ีประชุม
คณะกรรมการบริหาร
การศึกษาทุก 3 เดือน 

ผูเ้รียน ผูส้อน ทุก1 เดือน   

- ทรัพยากรทางการ
ศึกษา 

- ทบทวนในท่ีประชุม
คณะกรรมการการศึกษา วาระ
เฉพาะเพ่ิอพิจารณาทบทวน
ปรับปรุงแผนการฝึกอบรม 

- ประชุมแพทยป์ระจ าบา้นทุก 
1  เดือน 

ผูเ้รียน ผูส้อน อยา่งนอ้ยทุก
ปลายปีการศึกษา 

  

ขอ้มูลจาก Program evaluation 
form/ แบบประเมิน 

Main stakeholders  
สมาคมรังสีรักษาและมะเร็งวทิยาแห่
ประเทศไทย 
ผูบ้ริหารสถาบนัฝึก อบรม 
อาจารยส์ถาบนัฝึกอบรม  

ทุก  1ปี ส าหรับ 
Main stakehold-
ers 
 
อยา่งนอ้ยทุก 5 ปี 



หลักสูตรการฝกึอบรมแพทย์ประจ าบ้าน เพือ่วุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขารังสรีักษาและมะเร็งวทิยา   
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เป้าประสงค์การประเมนิ วธีิการประเมนิ แหล่งข้อมูล ช่วงเวลาที่
ประเมนิ 

ผลการด าเนินการ
ประเมนิ 

ผลประเมนิทีน่ ามาปรับปรุง 

ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม (บณัฑิตจบใหม่/ 
ศิษยเ์ก่า/ แพทยป์ระจ าบา้น 
ผูบ้งัคบับญัชาของผูเ้ขา้รับการ
ฝึกอบรม 
 
Associate stakeholders  
อาจารยภ์าควชิาอ่ืนๆ  ไดแ้ก่ Medical 
oncologist, ENT, Gynecologic on-
cologist 
ตวัแทนสถาบนัฝึกอนรม ท่ีมีการ
Elective 
ผูแ้ทนสาขาวชิาชีพอ่ืนๆ ไดแ้ก่ นกั
ฟิสิกส์รังสี, นกัรังสีเทคนิค 
ผูป่้วย, ผูรั้บบริการ 
ผูร่้วมงาน  ไดแ้ก่ พยาบาล 

ส าหรับ Associ-
ate stakeholders 

 
 
  



 

 

                                                                        
                                                        

 
 

 
 

การประเมินโครงการฝึกอบรม  
(PROGRAM EVALUATION) 

ผู้มีความรู้ความช านาญในการประกอบวชิาชีพเวชกรรม  
สาขารังสีรักษาและมะเร็งวทิยา 

 
 
 
 
 
 

จดัท าโดย  
สาขารังสีรักษา ภาควชิารังสีวทิยา 

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวทิยาลยัมหิดล 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

ค าน า 
 

 การประเมินโครงการฝึกอบรม (Program Evaluation, PE) เป็นส่ิงจ าเป็นส าหรับโครงการการศึกษาทุกระดบั เพราะเป็น
กระบวนการรวบรวมขอ้มูลยอ้นกลบัอยา่งเป็นระบบ จากผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย (Stakeholders) ทั้งหมด ทั้งน้ีการประเมินโครงการ
ฝึกอบรมไดถู้กก าหนดใหเ้ป็นหวัขอ้หลกัหน่ึงตามมาตรฐาน WFME 2015  
 
 สาขารังสีรักษา ภาควชิารังสีวทิยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวทิยาลยัมหิดลไดต้ระหนกัถึงความส าคญัใน
เร่ืองน้ี จึงไดจ้ดัท าคู่มือฉบบัน้ีข้ึน เพื่อเป็นแนวทางปฏิบติัในการประเมินโครงการฝึกอบรมผูมี้ความรู้ความช านาญในการ
ประกอบวชิาชีพเวชกรรม สาขารังสีรักษาและมะเร็งวทิยา และไดมี้การแกไ้ขปรับปรุงหลกัสูตรเป็นระยะ ๆ เร่ือยมา โดยปัจจุบนั
ไดพ้ฒันาหลกัสูตรฯปีการศึกษา 2561 ซ่ึงอา้งอิงตามเกณฑห์ลกัสูตรการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้นเพื่อวฒิุบตัรฯสาขารังสีรักษา
และมะเร็งวทิยา ฉบบัปรับปรุง พ.ศ.2561 
 

การประเมินโครงการฝึกอบรม ฉบบัน้ีสร้างแบบสอบถามตาม CIPP model คือ ดา้นบริบท (Context), ดา้นปัจจยัน าเขา้ 
(Input), ดา้นกระบวนการ (Process) และดา้นผลผลิต (Product) รวม 53 ค าถาม สอดคลอ้งกบันโยบายและหลกัการของราช
วทิยาลยัรังสีแพทยแ์ห่งประเทศไทย 

 
สาขารังสีรักษา ภาควชิารังสีวทิยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวทิยาลยัมหิดล หวงัเป็นอยา่งยิง่วา่ผลการ

ประเมินท่ีไดจ้ากแบบประเมินน้ีจะท าใหก้ารจดัการเรียนการสอนในหลกัสูตรแพทยป์ระจ าบา้นมีการพฒันาและกา้วหนา้มากข้ึน
เพื่อใหส้ถาบนัและบณัฑิตมีคุณภาพทดัเทียมนานาชาติ 

 
 
 

                             

                                         
      (รองศาสตราจารยน์ายแพทย ์พิพฒัน์  เช่ียววทิย)์ 

              หวัหนา้ภาควชิารังสีวทิยา 
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวทิยาลยัมหิดล 

  
 
 
 
 
              
Main stakeholders หมายถึง ผูก้  าหนดนโยบาย (ราชวทิยาลยัรังสีแพทยแ์ห่งประเทศไทย/แพทยสภา) / ผูบ้ริหารสถาบนั
ฝึกอบรม / อาจารยส์ถาบนัฝึกอบรม / อาจารยส์ถาบนัร่วมฝึกอบรม / ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม / ผูบ้งัคบับญัชาของผูเ้ขา้รับการ
ฝึกอบรม  
 

Associate stakeholders หมายถึง อาจารยภ์าควชิาอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง / ผูแ้ทนสาขาวชิาชีพอ่ืนๆ / ผูป่้วย / ผูรั้บบริการ / ผูร่้วมงาน 



 

 

 
• การประเมนิโครงการฝึกอบรมฯ ในด้านบริบท (Context) 

 
สาขารังสีรักษา ภาควชิารังสีวทิยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวทิยาลยัมหิดล เป็นสถาบนัทางการฝึกอบรมท่ี

มีประวติัยาวนาน และมีการจดัฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้นสาขารังสีรักษาฯเป็นแห่งแรกๆในประเทศไทย สามารถผลิตแพทยรั์งสี
รักษาเพื่อดูแลรักษา ใหก้ารรักษาทางรังสี และตอบสนองต่อระบบสาธารณสุขของประเทศไทยไดสู้งสุดปีละ 6 คน  

พนัธกิจของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลคือการจดัการศึกษา  เพื่อผลิตบณัฑิตและบุคลากรทางการแพทยทุ์กระดบั 
และแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญเฉพาะทาง ท าการวิจยั สร้างบรรยากาศทางวิชาการ ให้บริการทางการแพทยท่ี์มีคุณภาพ คุณธรรม ทนัสมยั 
ไดม้าตรฐานสากล สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของประเทศ และน ามาซ่ึงศรัทธาและความนิยมสูงสุดจากประชาชน รวมทั้งช้ีน า
สงัคมไทยในดา้นสุขภาพอนามยัและคุณภาพชีวติ 

พนัธกิจของภาควชิารังสีวทิยาคือมุ่งมัน่พฒันาพนัธกิจหลกัทั้ง 3 ดา้น ไดแ้ก่ การศึกษา การบริการทางการแพทยแ์ละการ
วจิยั ใหไ้ดม้าตรฐานสากล รวมทั้งเป็นผูน้ าในดา้นการพฒันางานดา้นรังสีวทิยาเพ่ือช้ีน าสงัคม โดยตั้งอยูบ่นพ้ืนฐานของปัญหา
สาธารณสุขของประเทศและไดม้าตรฐานสากล 

ดงันั้นเพ่ือเป็นการตอบสนองต่อพนัธกิจของคณะฯและภาควิชาฯ สาขาวิชารังสีรักษาจึงมีพนัธกิจในการจดัฝึกอบรม
แพทยป์ระจ าบา้นสาขารังสีรักษาและมะเร็งวทิยาคือ เพื่อตอบสนองความตอ้งการของระบบสาธารณสุขประเทศในการผลิตแพทย์
ท่ีมีความรู้ความช านาญในการใชรั้งสีรักษาเพื่อรักษาผูป่้วย ดว้ยวธีิการฉายรังสีเทคนิคต่างๆและการใส่แร่   มีความเขา้ใจหลกัการ
ทางฟิสิกส์รังสี และชีววิทยารังสี สามารถเขา้ใจและน าความรู้ไปประยุกต์ใชใ้นการรักษาผูป่้วย   มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบั
โรคมะเร็งและแนวทางการรักษามะเร็ง  สามารถท างานร่วมกับสหสาขาวิชาชีพอ่ืนๆ ได้แก่  พยาบาล  นักฟิสิกส์รังสี  
นกัรังสีเทคนิค      แพทยอ์ายรุศาสตร์โรคมะเร็ง และบุคลากรอ่ืนๆ ในการดูแล ใหก้ารวนิิจฉยัและรักษาผูป่้วยอยา่งมีประสิทธิภาพ
โดยมีผูป่้วยเป็นศูนยก์ลาง เพ่ือพฒันาคุณภาพและผลการดูแลรักษาผูป่้วยมะเร็งในประเทศไทยใหมี้ดียิง่ข้ึนและไดม้าตรฐานสากล 
รวมทั้งสามารถผลิตงานวจิยัและสร้างองคค์วามรู้ใหม่ท่ีเป็นประโยชน์ต่อวชิาชีพในบริบทของระบบสาธารณสุขประเทศไทย  

หลกัสูตรการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้นเพื่อวฒิุบตัรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวชิาชีพเวชกรรม
สาขาวชิารังสีรักษาและมะเร็งวทิยาคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 ไดถู้กก าหนดข้ึนมาตามเกณฑ์
มาตรฐานการรับรองคุณภาพสถาบนัฝึกอบรมโดยมีการเผยแพร่หลกัสูตรฯท่ี
http://www.si.mahidol.ac.th/th/department/radiology/radiation/education.html 

 

หัวข้อการประเมนิ 

เห็นดว้ย
มากท่ีสุด 

เห็นดว้ย
มาก 

เห็นดว้ย
นอ้ย 

เห็นดว้ย
นอ้ยท่ีสุด 

ไม่สามารถ
ตอบได ้ ขอ้เสนอแนะ 

4 3 2 1 N/A 

1.1 สถาบนัใหค้วามส าคญักบับทบาทของแพทย์
รังสีรักษาต่อระบบสาธารณสุขของประเทศไทย 

      

1.2 ศกัยภาพในการผลิตแพทยรั์งสีรักษาใน
ปัจจุบนัมีจ านวนท่ีเหมาะสม (6 คนต่อปี) 

      

1.3 สถาบนัประสบความส าเร็จในโครงการ
ฝึกอบรมฯ ท่ีผา่นมา 

      

1.4 ภาพรวมโครงการฝึกอบรมฯ ในช่วงเวลาท่ี
ผา่นมามีความน่าเช่ือถือ 

      



 

 

หัวข้อการประเมนิ 

เห็นดว้ย
มากท่ีสุด 

เห็นดว้ย
มาก 

เห็นดว้ย
นอ้ย 

เห็นดว้ย
นอ้ยท่ีสุด 

ไม่สามารถ
ตอบได ้ ขอ้เสนอแนะ 

4 3 2 1 N/A 

1.5 ความสามารถของแพทยผ์ูส้ าเร็จการฝึกอบรม
ในการปฏิบติังานอยูใ่นระดบัมาตรฐาน 

      

1.6 โครงการฝึกอบรมฯ ตอบสนองเชิงประจกัษ์
ต่อความตอ้งการของประเทศ 

      

1.7 สถาบนัมีความเป็นผูน้ าดา้นการฝึกอบรม       

1.8 สถาบนัควรใหก้ารสนบัสนุนดา้นนโยบาย
เพื่อใหโ้ครงการฝึกอบรมฯ ด าเนินต่อไป 

      

1.9 สถาบนัควรใหก้ารสนบัสนุนดา้นทรัพยากร
อยา่งเพียงพอต่อโครงการฝึกอบรมฯ 

      

1.10 โครงการฝึกอบรมฯ มีการพฒันาอยา่ง
ต่อเน่ืองในช่วงเวลาท่ีผา่นมา 

      

 
 

• การประเมนิโครงการฝึกอบรมฯ ในด้านปัจจยัน าเข้า (Input) 
 

ในปัจจุบนั สาขารังสีรักษา ภาควชิารังสีวทิยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวทิยาลยัมหิดล สามารถฝึกอบรมแพทย์
ประจ าบา้นไดสู้งสุดชั้นปีละ 6 คน มีส านกังานตั้งอยูท่ี่ชั้น 6  อาคาร 72ปี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลยัมหิดล    
มีคณะกรรมการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้นซ่ึงประกอบดว้ยตวัแทนจากภาควิชาต่าง ๆ และมีคณะกรรมการการศึกษาภาควิชา 
รับผิดชอบดูแลการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้น โดยใชง้บประมาณประจ าปีในการบริหารจดัการท่ีไดรั้บจากภาควชิาและคณะฯ   

การด าเนินโครงการอ่ืนๆท่ีนอกเหนือจากการเรียนการสอน และการปฏิบติังานทัว่ไป ใชว้ธีิน าเสนอโครงการเขา้รับการ
พิจารณาผา่นฝ่ายการศึกษาหลงัปริญญา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล หรือฝ่ายอ่ืนๆของคณะฯ ตามแต่โครงการ  
 

หัวข้อการประเมนิ 

เห็นดว้ย
มากท่ีสุด 

เห็นดว้ย
มาก 

เห็นดว้ย
นอ้ย 

เห็นดว้ย
นอ้ยท่ีสุด 

ไม่สามารถ
ตอบได ้ ขอ้เสนอแนะ 

4 3 2 1 N/A 

2.1 ภาควชิาฯ ได้รับการสนบัสนุนในด้านต่างๆ 

อย่างเหมาะสมและเพยีงพอในด้านต่าง ๆ ดงันี ้

      

        2.1.1 ดา้นนโยบาย       

        2.1.2 ดา้นก าลงัคน       



 

 

หัวข้อการประเมนิ 

เห็นดว้ย
มากท่ีสุด 

เห็นดว้ย
มาก 

เห็นดว้ย
นอ้ย 

เห็นดว้ย
นอ้ยท่ีสุด 

ไม่สามารถ
ตอบได ้ ขอ้เสนอแนะ 

4 3 2 1 N/A 

        2.1.3 ดา้นงบประมาณ       

        2.1.4 ดา้นสถานท่ี       

        2.1.5 ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ       

        2.1.6 ดา้นอ่ืน ๆ       

2.2 ภาควชิาฯ ได้รับความร่วมมอืจากหน่วยงาน

ต่างๆ อย่างเหมาะสมและเพยีงพอจากผู้มส่ีวนได้

ส่วนเสียต่อไปนี ้

      

        2.2.1 ผูก้  าหนดนโยบาย (ราชวทิยาลยั     รังสี

แพทยแ์ห่งประเทศไทย และสมาคมรังสีรักษาและ

มะเร็งวทิยาแห่งประเทศไทย) 

      

        2.2.2 ผูบ้ริหารสถาบนัฝึกอบรม       

        2.2.3 อาจารยส์ถาบนัฝึกอบรม       

        2.2.4 อาจารยส์ถาบนัร่วมฝึกอบรม       

        2.2.5 ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม       

        2.2.6 ผูบ้งัคบับญัชาของผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม       

 
 
 

3. การประเมนิโครงการฝึกอบรมฯ ในด้านกระบวนการ (Process) 

 กระบวนการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้นเพื่อวฒิุบตัรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม   สาขา     
รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา ของภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลยัมหิดล มีการปรับปรุงอย่าง
ต่อเน่ือง เพื่อใหท้นัเทคโนโลยท่ีีมีการเปล่ียนแปลงและรองรับความตอ้งการของระบบสาธารณสุขของประเทศไทย มีจุดมุ่งหมาย
ใหแ้พทยผ์ูไ้ดรั้บการฝึกอบรมมีความรู้ความช านาญท่ีทดัเทียมกบันานาประเทศ   สามารถปฏิบติังานทางดา้นรังสีรักษาและมะเร็ง
วิทยาได้ด้วยตนเองอย่างมีประสิทธิภาพในสถาบันการศึกษาหรือสถานพยาบาลท่ีตนสังกัด และมีคุณสมบัติและความรู้
ความสามารถขั้นต ่าตามแนวทาง มาตรฐานของราชวทิยาลยัรังสีแพทยฯ์ตามสมรรถนะหลกัทั้ง 6 ดา้น   

สาขารังสีรักษา ภาควชิารังสีวทิยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวทิยาลยัมหิดล ไดใ้ชว้ธีิการประเมินผลผูเ้ขา้
รับการฝึกอบรมอยา่งหลากหลาย ซ่ึงนอกจากการสอบขอ้เขียนและการท างานวจิยัแลว้ ยงัไดใ้ชว้ธีิการประเมินอ่ืน ๆ โดยเฉพาะ



 

 

การประเมินในดา้นทกัษะทางคลินิก เช่น การสอบ Long case   แบบประเมินการปฏิบติังานซ่ึงจะเป็นการประเมิน360 องศา  และ
การท า MiniCEx ในการหมุนเวยีนปฏิบติังานตลอดทั้งปี 
 กระบวนการฝึกอบรมในปัจจุบนัใชร้ะยะเวลา 3 ปี โดยมีการก าหนดผลลพัธ์ของการฝึกอบรมให้ครอบคลุมกบัเกณฑ์
มาตรฐาน WFME และใชว้ธีิประเมินทกัษะทางคลินิกผา่นการประเมินสมรรถนะหลกัทั้ง 6 ดา้น, Entrustable Professional Activi-
ty, Milestone และ Table of Specification  โดยมีเกณฑใ์นการประเมินผา่นในแต่ละชั้นปีอยา่งชดัเจน 
 ดว้ยเหตุท่ีกระบวนการฝึกอบรมไดมี้การปรับปรุงและเปล่ียนแปลงในหลายประการ สาขารังสีรักษา ภาควิชารังสีวิทยา 
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวทิยาลยัมหิดล จึงมีความจ าเป็นท่ีตอ้งมีการทบทวนและประเมินหลกัสูตรการฝึกอบรมใน
ประเด็นของกระบวนการฝึกอบรมทั้งหมด เพ่ือน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการประเมินน้ีมาใชใ้นการปรับปรุงกระบวนการฝึกอบรมให้ดี
ยิง่ข้ึนต่อไป 
 

หัวข้อการประเมนิ 

เห็นดว้ย
มาก
ท่ีสุด 

เห็นดว้ย
มาก 

เห็นดว้ย
นอ้ย 

เห็นดว้ย
นอ้ยท่ีสุด 

ไม่สามารถ
ตอบได ้ ขอ้เสนอแนะ 

4 3 2 1 N/A 

3.1 เกณฑ์การรับผู้ฝึกอบรม (recruitment)       

        3.1.1 เกณฑใ์นการรับผูเ้ขา้ฝึกอบรมมีความ

โปร่งใสและเหมาะสม 
 

      

        3.1.2 กระบวนการรับผูเ้ขา้ฝึกอบรมมีความ

โปร่งใสและเหมาะสม 

 
 

      

3.2 อาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม (trainer)       

        3.2.1 จ านวนอาจารยเ์พียงพอและเหมาะสมกบั

จ านวนแพทยป์ระจ าบา้น 

      

        3.2.2 อาจารยมี์คุณภาพตามมาตรฐานวชิาชีพ       

        3.2.3 มีระบบการพฒันาคุณภาพอาจารยด์า้น

แพทยศาสตร์ศึกษาอยา่งต่อเน่ือง 

      

        3.2.4 บรรยากาศและส่ิงแวดลอ้มในการเรียนรู้

มีความเหมาะสม  

      

        3.2.5 อาจารยแ์สดงออกซ่ึงความเอาใจใส่อยา่ง

เพียงพอและเหมาะสม 

      



 

 

หัวข้อการประเมนิ 

เห็นดว้ย
มาก
ท่ีสุด 

เห็นดว้ย
มาก 

เห็นดว้ย
นอ้ย 

เห็นดว้ย
นอ้ยท่ีสุด 

ไม่สามารถ
ตอบได ้ ขอ้เสนอแนะ 

4 3 2 1 N/A 

        3.2.6 มีทรัพยากรทางการศึกษาเพียงพอ       

3.3 ผู้รับการฝึกอบรม (trainee)       

        3.3.1 ผูรั้บการฝึกอบรมมีคุณภาพตาม

มาตรฐานวชิาชีพและมีความพร้อมส าหรับการ

ฝึกอบรม 

      

        3.3.2 ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมมีความรู้และทกัษะ

ทางคลินิกเพ่ิมข้ึนภายหลงัเขา้สู่กระบวนการ

ฝึกอบรม 

      

        3.3.3 ผูรั้บการฝึกอบรมมีคุณภาพชีวติท่ีดีใน

ระหวา่งฝึกอบรม 

      

        3.3.4 ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมมีความสามารถใน

การพฒันาและเรียนรู้ดว้ยตนเอง 

      

3.4 วธีิประเมนิผลการฝึกอบรม       

        3.4.1 วธีิประเมินผลมีความหลากหลายและ

เหมาะสม 

      

        3.4.2 การประเมินผลสามารถจ าแนกคุณภาพ

ผูรั้บการฝึกอบรมไดเ้ป็นอยา่งดี 

      

        3.4.3 การประเมินผลมีความโปร่งใส ยติุธรรม 

และแสดงออกซ่ึงธรรมาภิบาล 

      

        3.4.4 จดัใหมี้การประเมินผลจากผูป้ระเมินผล

จากภายนอกสถาบนั  

      

3.5 ภาพรวมของกระบวนการฝึกอบรม        

        3.5.1 กระบวนการฝึกอบรมทั้งหมดใน

ภาพรวมมีความเหมาะสมตามมาตรฐาน 

      

        3.5.2 ระยะเวลาการฝึกอบรม       



 

 

หัวข้อการประเมนิ 

เห็นดว้ย
มาก
ท่ีสุด 

เห็นดว้ย
มาก 

เห็นดว้ย
นอ้ย 

เห็นดว้ย
นอ้ยท่ีสุด 

ไม่สามารถ
ตอบได ้ ขอ้เสนอแนะ 

4 3 2 1 N/A 

 (ปัจจุบนั คือ 3 ปี) เพียงพอและเหมาะสม 

        3.5.3 เน้ือหาวชิาการทางรังสีรักษาและมะเร็ง

วทิยามีความเหมาะสม 

      

4. การประเมนิโครงการฝึกอบรมฯ ในด้านผลผลติ (Product) 
 

ผลลพัธ์ของการฝึกอบรมในมาตรฐานคุณวฒิุความรู้ความช านาญในการประกอบวชิาชีพเวชกรรม 
ระบุวา่แพทยป์ระจ าบา้นท่ีจบการฝึกอบรมในหลกัสูตรน้ีตอ้งมีคุณสมบติั ความรู้และทกัษะตามสมรรถนะหลกั 6 ดา้น  ดงัน้ี 

• การดูแลผูป่้วย (Patient care) ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมตอ้งสามารถให้การดูแลรักษาผูป่้วยโรคมะเร็งไดอ้ยา่งถูกตอ้ง
เหมาะสม มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัโรคมะเร็งทั้งในส่วนการรักษาดว้ยรังสีรักษาและในระดบัสหสาขา  รวมถึงการ
ดูแบบผูป่้วยแบบองคร์วม และสามารถน าไปประยกุตใ์ชใ้นการดูแลผูป่้วยไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม  

• ความรู้และทกัษะทางการแพทย(์medical knowledge and skills) และความสามารถในการน าไปใชแ้กปั้ญหาของ
ผูป่้วยและสงัคมรอบดา้น 

• การเรียนรู้จากการปฏิบติัและการพฒันาตนเอง (Practice-based Learning and Improvement) 
• ทกัษะปฏิสมัพนัธ ์และการส่ือสาร (interpersonal and communication skills)  
• ความเป็นนกัวชิาชีพ (professionalism)  มีคุณธรรมจริยธรรมและเจตคติอนัดีต่อผูป่้วย ญาติ ผูร่้วมงาน   มีความสนใจ
ใฝ่รู้และสามารถพฒันาไปสู่ความเป็นผูเ้รียนรู้ต่อเน่ืองตลอดชีวติ (Continuous Professional Development)  

• การปฏิบติังานภายใตร้ะบบ (system-based practice) มีความรู้เก่ียวกบัระบบสุขภาพของประเทศ มีความรู้เก่ียวกบั
ระบบพฒันาคุณภาพการดูแลรักษาผูป่้วยมะเร็ง และการท าทะเบียนมะเร็ง   เขา้ใจและค านึงถึงการใชท้รัพยากร
สุขภาพอยา่งเหมาะสม(Cost Consciousness Medicine)  

หัวข้อการประเมนิ 

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมคีวามสามารถต่อไปนีต้าม

มาตรฐานการฝึกอบรม 

เห็นดว้ย
มากท่ีสุด 

เห็นดว้ย
มาก 

เห็นดว้ย
นอ้ย 

เห็นดว้ย
นอ้ย
ท่ีสุด 

ไม่สามารถ
ตอบได ้ ขอ้เสนอแนะ 

4 3 2 1 N/A 

4.1 ความสามารถในการดูแลผูป่้วย       

4.2 ความสามารถในการเรียนรู้และฝึกทกัษะดว้ย

ตนเอง 

      

4.3 ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ใหก้บัผูอ่ื้น       

4.4 ความสามารถในการท างานร่วมกบัผูอ่ื้น       



 

 

หัวข้อการประเมนิ 

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมคีวามสามารถต่อไปนีต้าม

มาตรฐานการฝึกอบรม 

เห็นดว้ย
มากท่ีสุด 

เห็นดว้ย
มาก 

เห็นดว้ย
นอ้ย 

เห็นดว้ย
นอ้ย
ท่ีสุด 

ไม่สามารถ
ตอบได ้ ขอ้เสนอแนะ 

4 3 2 1 N/A 

4.5 ความสามารถในการวางแผนแกไ้ขปัญหาทาง

สาธารณสุข 

      

4.6 ท างานโดยเห็นประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลกั       

4.7 ความรับผดิชอบในการปฏิบติังาน       

4.8 ความภาคภูมิใจท่ีส าเร็จการศึกษาจาสถาบนัน้ี       

4.9 ผูท่ี้ส าเร็จการศึกษาจะแนะน าใหผู้อ่ื้นหรือรุ่น

นอ้งมาเขา้รับการฝึกอบรมในสถาบนัน้ี 

      

 
ข้อเสนอแนะเพิม่เตมิ: การประเมนิโครงการฝึกอบรมฯ ในด้านบริบท  
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
 
ข้อเสนอแนะเพิม่เตมิ: การประเมนิโครงการฝึกอบรมฯ ในด้านปัจจยัน าเข้า 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
 
ข้อเสนอแนะเพิม่เตมิ: การประเมนิโครงการฝึกอบรมฯ ในด้านกระบวนการ 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 



 

 

________________________________________________________________________________________________ 
 
ข้อเสนอแนะเพิม่เตมิ: การประเมนิโครงการฝึกอบรมฯ ในด้านผลผลติ 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
สาขารังสีรักษา ภาควชิารังสีวทิยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ขอขอบคุณท่านส าหรับการตอบแบบสอบถามน้ีเพ่ือ
ประโยชน์ในการพฒันาหลกัสูตรฝึกอบรมใหไ้ดม้าตรฐานต่อไปในอนาคต 

✹✹✹✹✹✹✹✹✹ 


