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เกณฑ์หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน 
เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

                                       สาขาวิชารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา 
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 

 
 
1. เกณฑ์หลักสูตรการฝึกอบรม 

1.1 ชื่อหลักสูตร 
(ภาษาไทย)  หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านเพ่ือวุฒิบัตรแสดงความรู้ 

ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม  สาขาวิชารงัสีรักษาและมะเร็งวิทยา 
      (ภาษาอังกฤษ) Residency Training in Radiation Oncology 
 

1.2 ชื่อวุฒิบัตร  
  ชื่อเต็ม 

        (ภาษาไทย)  วุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาวิชารังสีรักษา   
                                และมะเร็งวิทยา 
      (ภาษาอังกฤษ) Diploma, Thai Board of Radiation Oncology 
       ชื่อย่อ 
       (ภาษาไทย)  วว. รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา 
       (ภาษาอังกฤษ) Dip. Radiation Oncology 
 
       ค าแสดงวุฒิการฝึกอบรมท้ายชื่อ   
       (ภาษาไทย)  วว. รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา 
       (ภาษาอังกฤษ) Diplomate, Thai Board of Radiation Oncology หรือ             
        Dip., Thai Board of Radiation Oncology 
 

1.3 หน่วยงานที่รับผิดชอบ  
      สาขาวิชารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
      และราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย 
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2. พันธกิจของแผนการฝึกอบรม/ หลักสูตร 
2.1 พันธกิจ :  

2.1.1 ด าเนินพันธกิจให้สอดคล้องกับพันธกิจของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ดังต่อไปนี้ 

2.1.1.1 พันธกิจของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี : ด้านการศึกษา 
จัดการศึกษาด้านการแพทย์ พยาบาลและวิทยาศาสตร์สุขภาพ เพ่ือตอบสนอง    

ความต้องการของประเทศ 
       พันธกิจของแผนการฝึกอบรม/หลักสูตรสาขาวิชาฯ : ด้านการศึกษา 

         ให้การศึกษา, จัดการ หรือเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการด้านรังสีรักษาและมะเร็ง   
   วิทยาทั้งด้านทฤษฎี  และ/หรือ  ปฏิบัติแก่บุคลากรทางการแพทย์หรือผู้เกี่ยวข้องที่สนใจ  
   ทั้งภายใน/ นอกสถาบันทั้งภายใน/ นอกประเทศ พร้อมทั้งเป็นแหล่งศึกษาดูงานส าหรับ  
   ผู้สนใจ    

    2.1.1.2 พันธกิจของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี : ด้านการวิจัย  
สร้างงานวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ  และการน าไป

ประยุกต์ใช้  
    พันธกิจของแผนการฝึกอบรม/หลักสูตรของสาขาวิชาฯ : ด้านการวิจัย  

 มุ่งพัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาการและงานวิจัยทางด้านรังสีรักษาและ                 

มะเร็งวิทยาอย่างต่อเนื่องทั้งด้านทฤษฎีและ/หรือปฏิบัติเพ่ือการน าไปประยุกต์ใช้, 

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ รวมถึงการจัดหาบุคลากรคุณภาพ, อุปกรณ์หรือเครื่องมือที่

ทันสมัยเพ่ือรองรับการมุ่งพัฒนาดังกล่าว 

2.1.1.3 พันธกิจของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี : ด้านบริการวิชาการ  
 ให้ความรู้หรือค าปรึกษาทางวิชาการด้านการแพทย์ พยาบาล และวิทยาศาสตร์  

สุขภาพ 
            พันธกิจของแผนการฝึกอบรม/หลักสูตรของสาขาวิชาฯ : ด้านบริการวิชาการ 

เผยแพร่ความรู้ทางวิชาการด้านรังสีรักษาและมะเร็งวิทยาทั้งภายใน/นอก

ประเทศ เช่น งานสอน, การอภิปราย, เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เป็นต้น รวมถึงการ

เป็นแหล่งรับการปรึกษา, แนะน า, ดูแลรักษาผู้ป่วยที่เกี่ยวข้องกับความรู้ทางวิชาการฯ 

จากโรงพยาบาล หรือศูนย์มะเร็งต่างๆ, บุคลากรทางการแพทย์หรือผู้เกี่ยวข้องที่สนใจ 

   2.1.1.4 พันธกิจของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี : ด้านการดูแลสุขภาพ  
ให้การดูแลสุขภาพ (สร้างเสริม ป้องกัน รักษาพยาบาล และฟ้ืนฟูสุขภาพ)              

    ที่มีคุณภาพ เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน และการวิจัย  
    พันธกิจของแผนการฝึกอบรม/หลักสูตรของสาขาวิชาฯ : ด้านการดูแลสุขภาพ 
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 2.1.1.4.1   ผลิตแพทย์เฉพาะทางด้านสาขาวิชารังสีรักษาและมะเร็งวิทยาเพ่ือสนอง   

           นโยบายสาธารณสุขเรื่องแผนการป้องกันและควบคุมโรคมะเร็งแห่งชาติ 

                 พ.ศ. 2556  – 2560 และแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ของกระทรวง  

                 สาธารณสุข 

2.1.1.4.2 ผลิตแพทย์เฉพาะทางด้านสาขาวิชารังสีรักษาและมะเร็งวิทยาที่สามารถ

ปฏิบัติงานทางด้านรังสีรักษาและมะเร็งวิทยาได้ด้วยตนเองอย่างมี

ประสิทธิภาพในสถาบันการศึกษาหรือสถานพยาบาลทั่วไปที่ตนสังกัด 

โดยต้องมีคุณสมบัติและความรู้ความสามารถขั้นต่ าตาม มาตรฐานของ

ราชวิทยาลัยรังสีแพทย์ฯ ตามสมรรถนะหลักทั้ง 6 ด้าน 

2.1.1.4.3 เป็นแหล่งรับการปรึกษา, แนะน า, ดูแลรักษา, ส่งต่อผู้ป่วย จากโรงพยาบาล                            

หรือศูนย์มะเร็งต่างๆ ที่มีปัญหาในการบริหารจัดการผู้ป่วยอย่างเหมาะสม 

2.1.2 ด าเนินพันธกิจตามพันธกิจหลักของราชวิทยาลัยรังสีแพทย์ฯ (อ้างอิงเกณฑ์หลักสูตรการ

ฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านเพ่ือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพ

เวชกรรมสาขาวิชารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา ราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561, ข้อ 4, พันธกิจของการฝึกอบรม/หลักสูตร, ภาคผนวก1,  

https://www.thastro.org) โดยสรุปคือการผลิตแพทย์ที่มีความรู้ความชานาญในการใช้                 

รังสีรักษามีความเข้าใจหลักการทางฟิสิกส์รังสี และชีววิทยารังสี สามารถเข้าใจและนา

ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการ รักษาผู้ป่วย มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคมะเร็งและแนว

ทางการรักษามะเร็งสามารถท างานร่วมกับสหสาขาวิชาชีพอ่ืนๆ  และบุคลากรอ่ืนๆ 

มุ่งเน้นการดูแลผู้ป่วย แบบองค์รวมตามสมรรถนะหลักทั้ง 6 ด้าน ซึ่งพันธกิจของแผนการ

ฝึกอบรม/ หลักสูตรของสาขาวิชาฯ ได้ระบุครบถ้วนตามพันธกิจหลักของราชวิทยาลัยรังสี

แพทย์แห่งประเทศไทย ตามข้อ 2.1.1.1, 2.1.1.4.1 และ 2.1.1.4.2 รวมถึงการผลิตแพทย์ที่

ต้องมีความสามารถด้านอ่ืนๆ  ได้แก่  ความสามารถในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 

ความสามารถด้านการวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้ การสื่อสาร และปฏิสัมพันธ์ การท างาน

เป็นทีม การปฏิบัติงานแบบสหวิชาชีพ ความรู้ความเข้าใจในระบบสุขภาพของประเทศ 

ปรับตัวตามความหลากหลายทางวัฒนธรรม การบริหารจัดการ กระบวนการคุณภาพและ

ความปลอดภัย เพ่ือให้มี การพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนมีความรับผิดชอบ มี

จริยธรรม ทัศนคติ และเจตคติที่ดีต่อผู้ป่วยผู้ร่วมงาน และองค์กร เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์

สูงสุดต่อสังคม 

 

2.1.3 ด าเนินพันธกิจตามพันธกิจของภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 

ด้านการศึกษา ซึ่งมีพันธกิจในการจัดการศึกษาเพ่ือผลิตบัณฑิตแพทย์ รังสีแพทย์ แพทย์

http://www.rct.or.th/
http://www.rct.or.th/
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ผู้เชี่ยวชาญทางรังสี และบุคลากรทางรังสีทุกระดับให้มีคุณภาพสามารถแข่งขันในระดับ

สากลและเป็นศูนย์การศึกษาต่อเนื่องในระดับภูมิภาค ส่งเสริมการวิจัยในเชิงปริมาณ และ

คุณภาพให้สามารถใช้ผลงานวิจัยในการแก้ปัญหาสาธารณสุขได้อย่างคุ้มค่า  และมีการ 

พัฒนาอย่างต่อเนื่องในทุกๆ ด้าน ทั้งรังสีวินิจฉัย รังสีรักษา เวชศาสตร์นิวเคลียร์ เภสัชรังสี

และการป้องกันรังสี และจะธ ารงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม โดยปลูกฝังบุคลากรและ

นักศึกษาให้มีจริยธรรมเคารพนบนอบผู้มีอาวุโส  และมีจิตส านึกในการบริการอันเป็น

วัฒนธรรมไทยจัดการศึกษาเพ่ือผลิตบัณฑิต แพทย์ พยาบาล และวิทยาศาสตร์สุขภาพ            

ท าการวิจัยเพ่ือสร้างสรรค์องค์ความรู้ ให้บริการทางการแพทย์และทางวิชาการ รวมทั้ง

รณรงค์และชี้น าสังคมด้านสุขภาพ เพ่ือพัฒนาสาธารณสุขของประเทศ ซึ่งพันธกิจของ

แผนการฝึกอบรม/ หลักสูตรของสาขาวิชาฯ ได้ระบุตามพันธกิจหลักของภาควิชาฯ ตามข้อ 

2.1.1.1 ถึง 2.1.1.4 

2.1.4    โดยสรุป พันธกิจของแผนการฝึกอบรม/ หลักสูตรสาขาวิชาฯ สามารถแสดงได้ ดังนี้ 

  2.1.4.1 ด าเนินพันธกิจตามพันธกิจหลักของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ,    

       ราชวิทยาลัยรังสี และภาควิชารังสีวิทยา  

2.1.4.2 ผลิตแพทย์เฉพาะทางด้านสาขาวิชารังสีรักษาและมะเร็งวิทยาเพ่ือสนองนโยบาย

สาธารณสุขเรื่องแผนการป้องกันและควบคุมโรคมะเร็งแห่งชาติ พ.ศ. 2556 – 2560 

แ ล ะ แ ผ น ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ช า ติ ร ะ ย ะ  20 ปี  ข อ ง ก ร ะ ท ร ว ง ส า ธ า ร ณ สุ ข 

(www.nci.go.th/th/File_download/D_index/NCCP_2556-2561.pdf) 

(https://www.moph.go.th/index.php/sitemap) 

2.1.4.3 ผลิตแพทย์เฉพาะทางด้านสาขาวิชารังสีรักษาและมะเร็งวิทยาที่สามารถปฏิบัติงาน            

ด้ านรั ง สี รั กษาและมะ เร็ ง วิ ทยา ได้ ด้ ว ยตน เองอย่ า งมี ประสิ ทธิ ภ าพใน

สถาบันการศึกษาหรือสถานพยาบาลทั่วไปที่ตนสังกัด โดยต้องมีคุณสมบัติและ

ความรู้ความสามารถขัhนต่ าตามมาตรฐานของราชวิทยาลัยรั งสีแพทย์ฯ                       

ตามสมรรถนะหลักทั้ง 6 ด้าน 

2.1.4.4 ให้การศึกษาหรือเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการด้านรังสีรักษาและมะเร็งวิทยา             

ทั้งด้านทฤษฎี และ/หรือปฏิบัติแก่บุคลากรทางการแพทย์หรือผู้เกี่ยวข้อง ที่สนใจทั้ง

ภายใน/ นอกสถาบัน รวมถึงจากภายนอกประเทศ 

2.1.4.5 มุ่งพัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาการทางด้านรังสีรักษาและมะเร็งวิทยาอย่างต่อเนื่อง

ทั้งด้านทฤษฎีและ/หรือปฏิบัติ รวมถึงการจัดหาอุปกรณ์หรือเครื่องมือที่ทันสมัยเพื่อ

รองรับการมุ่งพัฒนาดังกล่าว 

2.1.4.6 เผยแพร่ความรู้ทางวิชาการด้านรังสีรักษาและมะเร็งวิทยาทั้งภายใน/นอกประเทศ 

เช่น งานสอน, การอภิปราย, พิมพ์ผลงานทางวิชาการ เป็นต้น 

http://www.nci.go.th/th/File_download/D_index/NCCP_2556-2560.pdf
https://www.moph.go.th/index.php/sitemap
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2.1.4.7 เป็นแหล่งรับการปรึกษา, แนะน า, ดูแลรักษา, ส่งต่อผู้ป่วย จากรพ.หรือศูนย์มะเร็ง

ต่างๆ ที่มีปัญหาในการบริหารจัดการผู้ป่วยอย่างเหมาะสม 

2.1.4.8  เป็นแหล่งศึกษาดูงานหรือเรียนรู้เพ่ิมเติมในระดับที่มากกว่าความู้ขั้นพ้ืนฐานส าหรับ   
                      ผู้สนใจ โดยเฉพาะจุดเด่นการศึกษาดูงานด้านศูนย์รังสีศัลยกรรม 

                             2.1.4.9 ผลิตแพทย์ที่ต้องมีความสามารถด้านอ่ืนๆ ได้แก่ ความสามารถในการเรียนรู้อย่าง  

                                     ต่อเนื่อง ความสามารถด้านการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ การสื่อสาร และปฏิสัมพันธ์   

                                     การท างานเป็นทีม การปฏิบัติงานแบบสหวิชาชีพ ความรู้ความเข้าใจในระบบสุขภาพ 

                                     ของประเทศ ปรับตัวตามความหลากหลายทางวัฒนธรรม การบริหารจัดการ  

                                      กระบวนการคณุภาพและความปลอดภัย เพ่ือให้ม ีการพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง  

                                      ตลอดจนมีความรับผิดชอบ มีจริยธรรม ทัศนคต ิและเจตคติท่ีดีต่อผู้ป่วยผู้ร่วมงาน  

                                       และองค์กร เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสังคมตามพันธกิจการฝึกอบรมของ  

                                       ราชวิทยาลัยรังสีแพทย์  

 
                

2.2 วิสัยทัศน์ :  ผลิตแพทย์เฉพาะทางด้านสาขาวิชารังสีรักษาและมะเร็งวิทยาที่มีคุณสมบัติและความรู้

ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพเพ่ือปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพเหมาะสมกับชุมชน, สังคม               

และประเทศชาติ 

 

      2.3 หลักการและเหตุผล  : (การพิจารณาด้านสุขภาพ ชุมชน สังคมฯ) 
              โรคมะเร็งเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้นๆ  ของคนทั่วโลก องค์การอนามัยโลกพบว่าในปี                   
พ.ศ. 2551 มีผู้ป่วยรายใหม่จ านวน 12.7 ล้านคน และมีผู้เสียชีวิตจากโรคมะเร็งราว 7.6 ล้านคน หรือคิดเป็น 
13% จากสาเหตุการเสียชีวิตของคนทั่วโลก  โดยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2541 เป็นต้นมา โรคมะเร็งเป็นสาเหตุการ
เสียชีวิตอันดับ 1 ของประชากรไทย 
               องค์กรวิจัยโรคมะเร็งนานาชาติ (IARC) ได้จัดท าอุบัติการณ์การเกิดโรคมะเร็งของทุกประเทศทั่ว
โลกหรือที่ เรียกว่า GLOBOCAN รวมถึงประเทศไทยด้วย  โดยใช้ข้อมูลจากรายงานทะเบียนมะเร็งปี                      
พ.ศ. 2543 มาค านวณการคาดการณ์ในปี พ.ศ. 2553 โดยใช้ฐานข้อมูลการเจริญเติบโตของประชากรของ
ประเทศไทยเป็นปัจจัยหลักในการค านวณ ท าให้ได้จ านวนผู้ป่วยใหม่ 118,601 ราย เป็นเพศชาย จ านวน 
53,087 ราย และเพศหญิงจ านวน 65,514 ราย 
               จากรายงานสถิติโรคมะเร็งของประเทศไทยจากสถาบันมะเร็งแห่งชาติในปี  พ.ศ 2553 - 2555 
(www.nci.go.th) มีจ านวนผู้ป่วยใหม่ 112,392 ราย เป็นเพศชาย จ านวน 54,586 ราย และเพศหญิง จ านวน 
57,806 ราย โดยมีการบันทึกจ านวนผู้ป่วยมากท่ีสุดที่กรุงเทพมหานคร โรคมะเร็งที่พบมาก 5 อันดับแรกในเพศ
ชาย ได้แก่ มะเร็งตับ มะเร็งปอด มะเร็งล าไส้ใหญ่ มะเร็งต่อมลูกหมาก และมะเร็งต่อมน้ าเหลือง ส่วนโรคมะเร็ง
ที่พบมาก 5 อันดับแรกในเพศหญิง ได้แก่ มะเร็งเต้านม มะเร็งปากมดลูก มะเร็งตับ มะเร็งล าไส้ใหญ่ และมะเร็ง
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ปอด จ านวนผู้ป่วยที่ได้รับรังสีรักษา 35,881 ราย ในขณะที่จ านวนแพทย์เฉพาะทางด้านสาขาวิชารังสีรักษาและ
มะเร็งวิทยาทั่วประเทศในปี พ.ศ. 2558 มีจ านวนทั้งสิ้น 173 ราย ปฏิบัติงานเต็มเวลา 127 ราย, ไม่เต็มเวลา  
44 ราย  มีการกระจายตัวของแพทย์ในกรุงเทพฯ มากที่สุด ตามด้วยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, ภาคเหนือ,  
ภาคกลาง, ภาคใต้ และภาคตะวันออก ตามล าดับ (ไม่รวมรพ.เอกชน) (www.thasto.org) คิดเป็นอัตราส่วน
แพทย ์1 รายต่อจ านวนผู้ป่วยใหม่โรคมะเร็ง 650 ราย หรือดูแลผู้ป่วยรังสีรักษา 282 รายต่อปี โดยประมาณ 
                ส าหรับสถิติโรคมะเร็งของโรงพยาบาลรามาธิบดี ในปี พ.ศ 2559 มีจ านวนผู้ป่วยใหม่ 3,432 ราย 
เป็นเพศชายจ านวน 1,544 ราย และเพศหญิงจ านวน 1,888 ราย โรคมะเร็งที่พบมาก 5 อันดับแรกในเพศชาย 
ได้แก่ มะเร็งตับและทางเดินน้ าดี มะเร็งต่อมลูกหมาก มะเร็งปอด มะเร็งล าไส้ใหญ่ และมะเร็งโลหิต ส่วน
โรคมะเร็งที่พบมาก 5 อันดับแรกในเพศหญิง ได้แก่ มะเร็งเต้านม มะเร็งต่อมไธรอยด์ มะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก 
มะเร็งล าไส้ใหญ่ และมะเร็งปอด (https://med.mahidol.ac.th/cancer_center/cancerreport) โดยมีผู้ป่วย
มาเข้ารับการบริการที่สาขาวิชารังสีรักษาและมะเร็งวิทยาจ านวน 2735 ราย โดยมีโรคมะเร็ง 5 อันดับแรกคือ 
มะเร็งเต้านม มะเร็งปอดและช่องทรวงอก มะเร็งศีรษะและล าคอ มะเร็งและเนื้องอกสมอง และมะเร็งล าไส้ใหญ่ 
(www.thasto.org) 
                จากปัญหาโรคมะเร็งที่มีอัตราเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี และเป็นสาเหตุการตายอันดับหนึ่งของ
ประเทศไทย กระทรวงสาธารณสุขจึงได้จัดท าแผนการป้องกันและควบคุมโรคมะเร็งแห่งชาติ พ.ศ. 2556 – 
2561 และแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ขึ้นมา ซึ่งมีการก าหนดกรอบเวลาและทิศทางการวางแผนเพ่ือ
พัฒนาเกณฑ์ศูนย์ความเป็นเลิศสาขามะเร็งด้านรังสีรักษาทั้งในด้านการเพ่ิมสถานบริการ , จ านวนบุคลากร,            
การพัฒนาเครื่องมือ เพ่ือให้การบริการตอบสนองอย่างสมดุลกับจ านวนผู้ป่วยที่เพ่ิมขึ้นและเข้าถึงการักษาอย่าง
เสมอภาค โดยมีแผนแม่บทที่ชัดเจน และสามารถปฏิบัติได้จริงตามความเหมาะสมกับสภาพปัญหาสังคมและ
เศรษฐกิจของประเทศ ตลอดจนการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด               
ดังนั้น การให้บริการด้านรังสีรักษาจึงจัดเป็นหนึ่งในเกณฑ์มาตรฐานด้านการจัดองค์กรในระดับการพัฒนาเป็น 
ศูนย์ตติยภูมิโรคมะเร็งตามแผนดังกล่าว  (www.nci.go.th/th/File_download/D_index/NCCP_2556-
2561.pdf)(https://www.moph.go.th/index.php/sitemap) 
                ปัจจุบัน รังสีรักษามีความส าคัญในการน ามาใช้ประโยชน์ในการรักษาโรคมะเร็ง  และโรคอ่ืนๆ               
ที่ไม่ใช่โรคมะเร็ง โดยอาจใช้เป็นการรักษาเดี่ยวหรือผสมผสานร่วมกันกับการรักษาอ่ืน ได้แก่ การผ่าตัด และ              
เคมีบ าบัด และมีวิวัฒนาการด้านเทคโนโลยี, ซอฟต์แวร์, ข้อมูลทางคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ  รวมถึงเครื่องมือใหม่ ๆ 
มีคุณสมบัติที่แตกต่างกันไป เพ่ือน ามาใช้วางแผนการรักษารอยโรคและผู้ป่วยแต่ละรายแตกต่างกันไป                 
ภายใต้การควบคุมดูแลของบุคลากรทางการแพทย์สาขารังสีรักษา     
                 จากที่กล่าวมาทั้งหมด สาขาวิชารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์                                 
โรงพยาบาลรามาธิบดี ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญดังกล่าวจึงได้จัดหลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านเพ่ือ
วุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาวิชารังสีรักษาและมะเร็งวิทยาเพ่ือผลิต
บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเพ่ือเป็นการสนองนโยบายสาธารณสุขของประเทศต่อไป 
 
3. ผลลัพธ์ของแผนการฝึกอบรม/ หลักสูตร 

https://med.mahidol.ac.th/cancer_center/cancerreport
http://www.nci.go.th/th/File_download/D_index/NCCP_2556-2560.pdf
http://www.nci.go.th/th/File_download/D_index/NCCP_2556-2560.pdf
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แพทย์ประจ าบ้านที่ส าเร็จการฝึกอบรมเป็นแพทย์เฉพาะทางสาขาสาขาวิชารังสีรักษาและมะเร็ง
วิทยา สามารถปฏิบัติงานทางด้านรังสีรักษาและมะเร็งวิทยาได้ด้วยตนเองอย่างมีประสิทธิภาพใน
สถาบันการศึกษาหรือสถานพยาบาลทั่วไปที่ตนสังกัด โดยต้อง มี คุณสมบัติและความรู้ความสามารถข้ันต่ าตาม
แนวทาง มาตรฐานของราชวิทยาลัยรังสีแพทย์ฯ (อ้างอิงเกณฑ์หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านเพ่ือ
วุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาวิชารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา                
ราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทยหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561, ข้อ 5,  ผลลัพธ์ของการฝึกอบรม/
หลักสูตร, ภาคผนวก1,  https://www.thastro.org) ตามสมรรถนะหลักทั้ง 6 ด้านดังนี้ 

1.  การดูแลรักษาผู้ป่วย (Patient Care) 

ก. มีทักษะในการซักประวัติ ตรวจร่างกายผู้ป่วย และการรวบรวมข้อมูลการตรวจวินิจฉัยทั้งหมด(ข้อมูล

หลักและข้อมูลรอง) ส าหรับน ามาแปลผล, คิดวิเคราะห์อย่างเป็นเหตุเป็นผลเพ่ือน าไปสู่การ

ตัดสินใจให้การดูแลรักษาผู้ป่วยอย่างเหมาะสมทางด้านรังสีรักษา 

ข. บันทึกรายงานผู้ป่วยได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ โดยเฉพาะข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาผู้ป่วย

ทางด้านรังสีรักษา ทั้งทางตรงและทางอ้อม 

ค. มีทักษะและความสามารถในการรับปรึกษาปัญหาผู้ป่วยทั้งในด้านรังสีรักษาโดยตรงและโดยอ้อม 

ง. มีทักษะและความสามารถในการประยุกต์ใช้อุปกรณ์, เครื่องมือ,หัตถการและวิธีการทางรังสีรักษา

และ/หรือการรักษาอ่ืนๆร่วมกันในการดูแลรักษาผู้ป่วยอย่างเหมาะสมโดยที่ผู้ป่วยได้รับประโยชน์

สูงสุดและเกิดภาวะแทรกซ้อนน้อยที่สุด 

จ.  เข้าใจถึงอันตรายและภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นจากการรักษาและ /หรือการรักษาอ่ืนๆ                        

           ที่เก่ียวข้อง รวมทั้งวิธีการป้องกัน หรือแก้ไขภาวะแทรกซ้อนนั้นเมื่อเกิดขึ้น 

ฉ.  มีทักษะในการเตรียมความพร้อมผู้ป่วยและครอบครัวเพื่อรับการดูแลรักษาทางด้านรังสีรักษา 

ช. ให้ค าแนะน า ดูแลเกี่ยวกับป้องกันโรคและสร้างเสริมสุขภาพ ทั้งในด้านที่เกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้อง

(ตามความเหมาะสม) กับรังสีรักษาและมะเร็งวิทยา 

 

2. ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และความสามารถในการน าไปใช้แก้ปัญหาของผู้ป่วยและสังคม

รอบด้าน (Medical knowledge and Skills) 

ก. เข้าใจวิทยาศาสตร์การแพทย์พ้ืนฐานของร่างกาย และจิตใจ  

ข. มีความรู้ความสามารถในวิชาชีพ และเชี่ยวชาญในสาขาวิชารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา 

ค.  มีความรู้พ้ืนฐานทางกายวิภาคศาสตร์,สรีรวิทยา,การด าเนินโรคและพยาธิวิทยาที่เกี่ยวข้องกับโรค    

 ที่รักษา 

ง.  มีความรู้เกี่ยวกับระบาดวิทยาของโรคและผู้ป่วยในแต่ละชุมชน 

จ.  มีความรู้การพยากรณ์โรค 

http://www.rct.or.th/
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ฉ.  รู้ข้อบ่งชี้ ข้อห้าม ข้อดี ข้อเสีย และข้อจ ากัดในการให้การรักษาด้วยรังสี  เลือกวิธีการทางรังสี  

 รักษาต่างๆ ได้ถูกต้องเหมาะสมกับภาวะโรคและผู้ป่วยโดยมีผลแทรกซ้อนน้อยที่สุด  

ช.   มีความรู้และทักษะทางหัตถการในการรักษาด้วยรังสีและวางแผนการฉายรังสีด้วยเทคนิค  

      พ้ืนฐานและเทคนิคข้ันสูง 

ช. มีความรู้ในการรักษาภาวะโรคด้วยวิธีการอ่ืนที่ไม่ใช่การรักษาด้วยรังสี   

 
3. การพัฒนาการเรียนรู้ (Learning and Improvement)  

ก. มีการพัฒนาตนเองและการเรียนรู้จากการปฏิบัติ (Practice-based) ความคิดสร้างสรรค์ตาม

หลักวิทยาศาสตร์ในการสร้างความรู้ใหม่และพัฒนา ระบบบริการสุขภาพ 

ข. มีความรู้ในการท างานวิจัย และสามารถด าเนินการวิจัยทางการแพทย์และสาธารณสุขได้  

ค. เรียนรู้และเพ่ิมประสบการณ์ได้ด้วยตนเองจากการปฏิบัติ 

ง. สามารถค้นหาเพ่ิมพูนความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆได้ตลอดเวลาที่ต้องการ 

จ. เข้าร่วมการประชุม อบรมด้านวิชาการเป็นระยะ 

ฉ.  มีทักษะและความสามารถที่จะพัฒนาองค์ความรู้ ความก้าวหน้าทางวิชาการ และเทคโนโลยีทาง   

           รังสีรักษาในภายหน้า ด้วยตนเอง เพ่ือพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 

 
4. ทักษะปฏิสัมพันธ์ และการสื่อสาร (Interpersonal and Communication Skills) 

ก. น าเสนอข้อมูลผู้ป่วย และอภิปรายปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ 

ข.  สามารถติดต่อประสานงาน ,ปฏิบัติงานร่วมกับแพทย์ผู้ท าการรักษาหรือทีมผู้ดูแลผู้ป่วย   

           ร่วมกันได ้

ค. สื่อสารให้ข้อมูล,โดยเฉพาะด้านรังสีรักษาและมะเร็งวิทยา, แก่ผู้ป่วยและญาติ ได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  โดยมีเมตตา เคารพการตัดสินใจและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์  

ง. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี  ท างานกับผู้ร่วมงานทุกระดับอย่างมีประสิทธิภาพ 
จ. เป็นที่ปรึกษาและให้ค าแนะน าแก่แพทย์และบุคลากรอ่ืน รวมทั้งสามารถถ่ายทอดความรู้และ

ทักษะ ให้แพทย์ นักศึกษาแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์โดยเฉพาะด้านรังสีรักษาและมะเร็ง
วิทยา 
 
5. ความเป็นมืออาชีพ  (Professionalism) 

ก. มีคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติอันดีต่อผู้ป่วย ญาติ ผู้ร่วมงาน เพ่ือนร่วมวิชาชีพและชุมชน 

ข. มีความสนใจใฝ่รู้ และสามารถพัฒนาไปสู่ความเป็นผู้เรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิต  

(Continuous Professional Development) 

ค. มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย 
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ง. ค านึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม 

จ. มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ รวมทั้งความรู้ความสามารถทางวิชาชีพตามเกณฑ์มาตรฐาน                
ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภา  (ภาคผนวก2) 

ฉ. รับทราบและปฏิบัติกับผู้ป่วยตามมาตรา 7, 8 ของพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 
2550  (http://www.acfs.go.th/km/download/act_healthy_2550.pdf) และ ค าประกาศ 
"สิทธิ" และ "ข้อพึงปฏิบัติ" ของผู้ป่วย https://med.mahidol.ac.th/medicalrecord/th/siti 
(ภาคผนวก3) 

 
6. การปฏิบัติงานให้เข้ากับระบบ (System-based Practice) 

ก. มีการติดตามความรู้เกี่ยวกับระบบสุขภาพและสาธรณสุขของประเทศ  ที่ปรับเปลี่ยนไปในแต่ละ

ช่วงเวลา เพ่ือน ามาปรับใช้ให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน 

ข. สามารถปฏิบัติงานเข้ากับระบบสถานที่ท างานได้อย่างเหมาะสม 

ค. มีความรู้และมีส่วนร่วมในระบบพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผู้ป่วย  

ง. ใช้ทรัพยากรสุขภาพอย่างเหมาะสม (Cost Consciousness Medicine) และสามารถปรับเปลี่ยน

การดูแลรักษาผู้ป่วยให้เข้ากับบริบทของการบริการสาธารณสุขได้ตามมาตรฐานวิชาชีพรังสีรักษา

และมะเร็งวิทยา 

จ. เข้าใจระบบส่งต่อและรับปรึกษาผู้ป่วยตามแผนสาธรณสุขของประเทศ และน ามาปรับใช้ได้อย่าง

เหมาะสม   

ฉ. เข้าใจระบบเศรษฐานะของระบบสาธรณสุขของประเทศ   

หมายเหตุ : สมรรถนะหลักทั้ง 6 ด้านดังกล่าวเมื่อจบการฝึกอบรมแล้ว ผู้เข้ารับการฝึกอบรมอาจมีจุดเด่นใน

แต่ละสมรรถนะแตกต่างกันไปตามสภาวะการปฏิบัติงานที่จะต้องพบในสถานการณ์จริง  ซึ่งผู้เข้ารับการ

ฝึกอบรมแต่ละคนจะต้องฝึกหัดศึกษาเพ่ิมเติมความสามารถในแต่ละสมรรถนะด้วยตนเอง  เช่น                       

การปฏิบัติงานในโรงพยาบาลประจ าจังหวัดอาจต้องศึกษาเพ่ิมเติมการปฏิบัติงานให้เข้ากับระบบให้มากขึ้น 

หรือการปฏิบัติงานในสถาบันการแพทย์อาจต้องศึกษาเพ่ิมเติมความรู้  ความเชี่ยวชาญ  และความสามารถ

ในการน าไปใช้แก้ปัญหาของผู้ป่วยและสังคมรอบด้านและการพัฒนาการเรียนรู้ให้มากข้ึน 

 
4. แผนการฝึกอบรม/หลักสูตร 

4.1 วิธีการให้การฝึกอบรม 

                   การให้การฝึกอบรมจะเป็นการเรียนรู้คู่กับการปฏิบัติงานร่วมไปกับการศึกษาหาความรู้ด้วย
ตนเองและเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการต่างๆ เพ่ือให้สอดคล้องตามเนื้อหาของการฝึกอบรม /หลักสูตรในข้อ 4.2
ดั ง ต่ อ ไปนี้  (อ้ า ง อิ งต าม  Entrustable Professional Activity และ  Milestone, ตาร า งก ารปฏิ บั ติ ง าน ,                          
สัมนาวิชาการ (ภาคผนวก4,5) 

http://www.acfs.go.th/km/download/act_healthy_2550.pdf
https://med.mahidol.ac.th/medicalrecord/th/siti
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ปีการฝึกอบรมที ่1 : 
(1)  ฝึกอบรมในสาขาวิชารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา ระยะเวลา  36 สัปดาห์ 

      วิธีการให้การฝึกอบรมภายในสาขาวิชารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา 
ก. ปฏิบัติงานรับผิดชอบดูแลรักษาผู้ป่วยนอก ที ่OPD รังสีรักษาและมะเร็งวิทยาร่วมกับอาจารย์ผู้ดูแล

ตามที่ได้รับมอบหมายในช่วงเวลาที่ปฏิบัติงาน ได้แก่ ซักประวัติ ตรวจร่างกาย สรุปข้อมูล              

และท าบันทึกแฟ้มประวัติผู้ป่วยทั้งผู้ป่วยที่ได้รับปรึกษาใหม่,  ผู้ป่วยระหว่าง และหลังการรักษา  

ซึ่งมีการตรวจติดตามผู้ป่วย เพ่ือทราบแนวทางการติดตามโรค และแก้ไขปัญหาเมื่อมีปัญหาเกิด

ขึ้นกับผู้ป่วย รวมทั้งสามารถส่งต่อผู้ป่วยได้อย่างถูกต้อง 

ข. ศึกษาการวา งแผนการรั กษาและ การปฏิบั ติ ต่ อผู้ ป่ ว ย ในห้ อ ง  จ าลองการฉายรั งสี                    

(simulator, CT simulator, MRI simulator), ห้องวางแผนการทางรั งสี รั กษา  (planning),               

ห้องฉายรังสี (Treatment room), หัตถการรังสีระยะใกล้ (Brachytherapy) และอ่ืนๆ ตามที่

ได้รับมอบหมายร่วมกับอาจารย์ผู้ดูแลรวมถึงสามารถใช้เครื่องวางแผนคอมพิวเตอร์ในการก าหนด

ต าแหน่งรอยโรคและอวัยวะส าคัญและวางแผนทางการรักษาผู้ป่วยในเบื้องต้นร่วมกับอาจารย์ได้ 

ค. สามารถดูแลให้ค าแนะน า และแก้ไขปัญหาให้กับผู้ป่วย ที่มารับการตรวจรักษาในเบื้องต้นได้
ร่วมกับอาจารย์ผู้ดูแล 

ง. ดูแลผู้ป่วยในรังสีรักษาตามช่วงเวลาที่อยู่ในโรงพยาบาล โดยต้องรายงานสภาวะโรคและผู้ป่วย 
รวมถึงความคืบหน้าหรือการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกับทางรังสีรักษาให้อาจารย์ผู้ดูแลรับทราบ
ร่วมกัน 

จ. ศึกษาผู้ป่วยที่ต้องได้รับการรักษาด้วยรังสีรักษาเทคนิคพิเศษอ่ืนๆ ร่วมกับอาจารย์ผู้ดูแลตามท่ีได้รับ

มอบหมาย 

ฉ. ด้านหัตถการทางรังสีรักษาสามารถปฏิบัติร่วมกับ, หรือภายใต้การควบคุมของอาจารย์ผู้ประเมิน       

ช. เข้าร่วมในกิจกรรมทางวิชาการ ของหน่วยตามตาราง 

ซ. ท า Conference หรือมีส่วนร่วมตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
(2)  ฝึกอบรมในสาขารังสีวินิจฉัย ระยะเวลา  16 สัปดาห์ (plain film, CT, MRI, US) 

        วิธีการให้การฝึกอบรมในสาขารังสีวินิจฉัย 
ก. เรียนรู้การแปลผลภาพ image และ report studyของ Plain film, CT, MRI ของหน่วยที่ศึกษา 

ภายใต้การควบคุมดูแลของอาจารย์ประจ าหน่วย   
ข. Ultrasound ฝึกปฏิบัติร่วมกับแปลผลและ report study  ภายใต้การควบคุมดูแลของอาจารย์ 

หมายเหตุ : ในข้อ ก,ข พยายามศึกษาสิ่งที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้ได้กับความรู้ด้านรังสีรักษาฯ   

ค. เข้าร่วมConference หรือกิจกรรมทางวิชาการของสาขาวิชา 
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ปีการฝึกอบรมที ่2 : 
(1) ฝึกอบรมในสาขาวิชารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา ระยะเวลา  40 สัปดาห์ 

       วิธีการให้การฝึกอบรมภายในสาขาวิชารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา 
ก. การปฏิบัติงานรับผิดชอบดูแลรักษาผู้ป่วยเหมือนแพทย์ประจ าบ้านปี 1 เพ่ิมความสามารถดูแลและ

แก้ไขปัญหาให้กับผู้ป่วย วางแผนทางการรักษาผู้ป่วยด้วยรังสีรักษาเทคนิคปกติและพิเศษร่วมกับ
อาจารย์ (SBRT, TBI) ท าหัตถการทางรังสีรักษาได้ด้วยตนเองมากขึ้น โดยอาจารย์ให้ค าแนะน า, 
ชี้แนะและตรวจสอบความถูกต้องได้  รวมถึงสามารถดูแลให้ค าแนะน าแพทย์ประจ าบ้านปี 1 และ
สาขาวิชาอ่ืนๆ เกี่ยวกับผู้ป่วยได้มากกว่าเดิม (สามารถปฏิบัติงานแบบสหวิชาชีพหรือเป็นทีมได้) 

ข. ท า Conference หรือมีส่วนร่วมตามที่ได้รับมอบหมาย และมีส่วนร่วมในการร่วมถกเถียง, เสนอ
ประเด็นและความคิดเห็นเกี่ยวกับหัวข้อนั้นๆ ได้มากกว่าแพทย์ประจ าบ้านปี 1 

ค. การปฏิบัติงานด้านฟิสิกส์การแพทย ์ระยะเวลา  4 สัปดาห์ 
  

วิธีการให้การฝึกอบรมและปฏิบัติงานด้านฟิสิกส์การแพทย์ 
สัปดาห์ที่1 
1. Brachytherapy 

  - เรียนรู้ ชนิดของ Applicator ที่มีอยู่ในหน่วย และความเหมาะสมต่อการเลือกใช้ในผู้ป่วย 
  - การท า  3 D planning brachytherapy การค านวณ และจัดการวางแผน Dose distribution     
       ให้ได้ตามท่ีต้องการ 
  - สังเกตการณ์ การท า Daily QA &  load  Iridium 192 source เข้าไปในผู้ป่วยด้วยวิธี remote  
       control  after  Loading 
  - การท า Radiation survey หลังจากการรักษาครบตามเวลาที่ได้วางแผนการรักษา 
                2. Eye paque 
  - เรียนรู้ ชนิดของRuthenium106 eye plaque   

- การวางแผนการรักษา Ruthenium106 eye plaque โดยใช้ Computer planning เรียนรู้ 
  การค านวณ และจัดการวางแผน  Dose distribution  ให้ได้ตามที่ต้องการ  
- การวาง Ruthenium106 eye plaque ที่ห้องผ่าตัดตา และการท า Radiation survey   

      3. Superficial therapy 
 - เรียน หลักการท างานเครื่อง Superficial  การวาง field  การเลือกพลังงาน และใช้ Cone ให้   
         เหมาะกับ บริเวณท่ีต้องฉาย 

  - การค านวณเวลาที่ใช้ในการฉายรังสีให้ได้ปริมาณรังสีตามที่ต้องการ 
      4. Manual Calculation 

  - ความรู้ฟิสิกส์ที่เกี่ยวข้องกับ Manual Calculation  
  - ค านวณ Monitor unit ที่ใช้ในการฉายรังสีห้อง Linac ในเทคนิคต่างๆ  
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สัปดาห์ที ่2 
1. การท า 2D & 3D Breast และ 3 D planning Overview 

             - หลักการและวิธีการท า 3 D planning 
              - การท า 2D & 3Dplanning ในเทคนิค ฉายTangential ใน Ca Breast 
             - การท า 3D planning ใน Brain 

     2. Manual isodose distribution 
           - หลักการและวิธีการท า Manual isodose distribution ในเทคนิคการใส่ beam ในทิศต่างๆ 

 
สัปดาห์ที ่3 

     1. การท า 3D conformal planning ใน CSI, Pelvis& Abdomen, Head & Neck 
     2. ทฤษฎีและหลักการทางฟิสิกส์ในเรื่อง 

  - Radiotherapy machine 
  - Photon & Electron beam characteristics 
  -Treatment Planning system & calculation 
  - IMRT/ VMAT physics 
  - Verification planning 

สัปดาห์ที ่4 
     1. การท า 3D conformal planning ใน Lung & Esophagus 
     2. การท า IMRT /VMAT  planning ใน Prostate และ Head & Neck 

(2) ฝึกอบรมในสาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์ ระยะเวลา  8 สัปดาห์ 

           วิธีการให้การฝึกอบรมภายในสาขาวิชาเวชศาสตร์นิวเคลียร์ 
ก. ปฏิบัติงานศึกษาการดูแลผู้ป่วยที่ OPD ร่วมกับอาจารย์ 

ข. ศึกษาการดูแลผู้ป่วยในเวชศาสตร์นิวเคลียร์ตามช่วงเวลาที่อยู่ในโรงพยาบาลภายใต้ค าแนะน า   

           ของอาจารย์ โดยเฉพาะผู้ป่วยที่สามารถน าความรู้มาประยุกต์ใช้ได้กับความรู้ด้านรังสีรักษาฯ เช่น   

           ผู้ป่วยมะเร็งไธรอยด์ ผู้ป่วยมะเร็งแพร่กระจายไปกระดูกที่ได้รับการรักษาทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์   

           เป็นต้น 

ค. เรียนรู้การแปลผลภาพ  image และ report study ของเวชศาสตร์นิวเคลียร์ภายใต้การ 

          ควบคุมดูแลของอาจารย์ โดยเฉพาะสิ่งที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้ได้กับความรู้ด้านรังสีรักษาฯ 

ง. เข้าร่วม Conference หรือกิจกรรมทางวิชาการของสาขาวิชา 
 

(3) ฝึกอบรมในสาขาวิชาพยาธิวิทยา ระยะเวลา  2 สัปดาห์ 

วิธีการให้การฝึกอบรมภายในสาขาวิชา 
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ก. เรียนรู้การศึกษากระบวนการตรวจวินิจฉัยทางพยาธิวิทยาและการแปลผลที่เกี่ยวข้องกับรังสีรักษา

และมะเร็งวิทยาเช่นการสุ่มตัดชิ้นเนื้อ การท า Frozen section เป็นต้น 

ข. เรียนรู้การศึกษากระบวนการตรวจวินิจฉัยทางพยาธิวิทยาและการแปลผลชนิดพิเศษท่ีเกี่ยวข้องกับ

รังสีรักษาและมะเร็งวิทยาเช่น อิมมูโนพยาธิวิทยา, อณูพันธุศาสตร์ เป็นต้น 

ค. เข้าร่วม Conference หรือกิจกรรมทางวิชาการของสาขาวิชาฯ 
 

4. ฝึกอบรมในสาขาวิชารังสีรักษาและมะเร็งวิทยาที่สถาบันอ่ืนระยะเวลา 1 เดือน (ต้องเป็นสถาบันใน 
ระดับภูมิภาคท่ีไม่ใช่สถาบันฝึกอบรม อย่างน้อย 1 สัปดาห์) 
วิธีการให้การฝึกอบรมในสาขาวิชารังสีรักษาและมะเร็งวิทยาที่สถาบันระดับภูมิภาค 

ก. ปฏิบัติงานศึกษาการดูแลผู้ป่วยในสถาบันฯ เพื่อเรียนรู้และเข้าใจความแตกต่างของลักษณะผู้ป่วย
และวีธีการปฏิบัติงานของสถาบันระดับภูมิภาค 

ข. ศึกษาและเรียนรู้การปฏิบัติงานให้เข้ากับระบบของสถาบันระดับภูมิภาค 
ค. เข้าร่วมConference หรือกิจกรรมทางวิชาการของสถาบัน 

 
5.  ฝึกอบรมในสาขาวิชาเลือก ระยะเวลา 2 สัปดาห์ วิชาที่เลอืกได้ คือ ENT ,Gynecology,  
      Hematology, Surgery, Pediatric หรือ สาขาที่เก่ียวข้อง 

                วิธีการให้การฝึกอบรมภายในสาขาวิชาเลือก 
ก. ปฏิบัติงานศึกษาการดูแลผู้ป่วยตามที ่ผู้ร่วมให้การฝึกอบรมเห็นสมควร โดยมุ่งเน้นความเกี่ยวข้อง  

          กับมะเร็งวิทยา 

ข. เข้าร่วม Conference หรือกิจกรรมทางวิชาการของสถาบันหรือสาขาวิชาเลือกนั้นๆ 
 

ปีการฝึกอบรมที ่3 : 
(1) ฝึกอบรมในสาขาวิชารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา ระยะเวลา  40 สัปดาห์  

                     วิธีการให้การฝึกอบรมภายในสาขาวิชา 
ก. การปฏิบัติงานรับผิดชอบดูแลรักษาผู้ป่วยเหมือนแพทย์ประจ าบ้านปี 1 และ 2  มีความสามารถ   

      ดูแลและแก้ไขปัญหาให้กับผู้ป่วย  วางแผนทางการรักษาผู้ป่วยด้วยรังสีรักษาเทคนิคปกติและ   

      พิเศษ, ท าหัตถการทางรังสีรักษาได้ด้วยตนเองเป็นส่วนใหญ่ โดยอาจารย์อาจให้ค าแนะน าในบาง    

      กรณี และดูแลให้ค าแนะน าแพทย์ประจ าบ้านปี  1, 2 และสาขาอ่ืนๆ เกี่ยวกับผู้ป่วยได้ (สามารถ  

      ปฏิบัติงานแบบสหวิชาชีพหรือเป็นทีมได้) 

ข. ท า Conference หรือมีส่วนร่วมตามที่ได้รับมอบหมาย และสามารถถกเถียง, เสนอประเด็นและ  
      ความคิดเห็นเกี่ยวกับหัวข้อนั้นๆได้ด้วยตนองหรือร่วมกับอาจารย์  ให้ค าแนะน าเสนอแนะกับ  
      แพทย์ประจ าบ้านปี 1 และ 2 ได ้
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ค. ระยะเวลา  20 สัปดาห์สุดท้าย แพทย์ประจ าบ้านจะต้องรับปรึกษาและดูแลรักษาผู้ป่วยและครอบครัว

แบบองค์รวมด้วยตนเองตั้งแต่ต้นจนจบ รวมถึงติดตามการรักษาภายใต้ค าแนะน าปรึกษาของอาจารย์ 

 

(2)...ฝึกอบรมในสาขาวิชา Medical Oncology ระยะเวลา  4 สัปดาห์ 

                      วิธีการให้การฝึกอบรมภายในสาขาวิชา 
ก. ปฏิบัติงานศึกษาการดูแลรักษาผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน ร่วมกับอาจารย์ 

ข. ศึกษาการดูแลผู้ป่วยแบบสหวิชาชีพรว่มกับทีมรักษามะเร็งของสาขาวิชา  

ค. เข้าร่วม Conference หรือกิจกรรมทางวิชาการของสาขาวิชา 
 

 (3)  ฝึกอบรมในสาขาวิชารังสีรักษาและมะเร็งวิทยาต่างสถาบัน รวมระยะเวลา  4 สัปดาห์  โดยวิธีการให้การ  

                ฝึกอบรมจะเป็นไปตามแต่ละสถาบันเห็นสมควร 

 
หมายเหตุ : ในระยะเวลาฝึกอบรม 3 ปี ผู้เข้ารับการฝึกอบรมแต่ละคนจะต้องมีงานบริการผู้ป่วยและหัตถการทาง
รังสีรักษาฯ ตามที่ก าหนดตามเกณฑ์แผนการฝึกอบรม/ หลักสูตรของราชวิทยาลัยรังสีแพทย์ แห่งประเทศไทย 
(อ้างอิงเกณฑ์หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ ประจ าบ้านเพ่ือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพ
เวชกรรมสาขาวิชารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา ราชวิทยาลัยรังสีแพทย์ แห่งประเทศไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2561,ข้อ 6, แผนการฝึกอบรม/ หลักสูตร ภาคผนวก1,  https://www.thastro.org) 
 
           ทั้งนี ้การให้การฝึกอบรมจะอ้างอิงตามสมรรถนะหลักท้ัง 6 ด้าน ดังนี้ 
         (อ้างอิง Entrustable Professional Activity และ Milestone) 

1. สมรรถนะการดูแลรักษาผู้ป่วย (Patient care) 
ก. จะได้รับการเรียนรู้ทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัติในการดูแลรักษาผู้ป่วยและครอบครัวแบบองค์

รวมและสหวิชาชีพตามแผนการฝึกอบรมข้างต้นซึ่งสมรรถนะจะเพ่ิมขึ้นในแต่ละชั้นปีตาม 
Entrustable Professional Activity และ Milestone 

ข. สามารถดูแลรักษาผู้ป่วยให้ได้รับประสิทธิภาพในการรักษาที่สูงสุด  (เมื่อเทียบผลลัพธ์และ
ผลข้างเคียง)อย่างเหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละราย 
 

2. ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และความสามารถในการน าไปใช้แก้ปัญหาของผู้ป่วยและสังคมรอบ

ด้าน (Medical knowledge and skills) 

ก .   ความรู้  ความเชี่ยวชาญ   และความสามารถเป็นไปตามเนื้อหาของการฝึกอบรม /    
         หลักสูตรในข้อ 4.2 

ข.   เข้าร่วมในกิจกรรมทางวิชาการ ของสาขาวิชารังสีรักษาและมะเร็งวิทยาโดยสม่ าเสมอ และ 
      รับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงกิจกรรมทางวิชาการระหว่างภาควิชา 

http://www.rct.or.th/
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ค.   เข้าร่วมการประชุมวิชาการนอกสถาบัน หรือกิจกรรมทางวิชาการ  พิเศษอ่ืนๆ ที่ได้รับ  
       มอบหมายจากอาจารย์ 
ง.    ได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับหัตถการ ความเชี่ยวชาญ  และความสามารถเฉพาะทางการ 
       รักษาผู้ป่วยด้วยรังสีรักษาเพ่ือน าไปประยุกต์ใช้กับผู้ป่วยอย่างเหมาะสมโดยค านึงถึง 
       สภาวะ เศรษฐานะของผู้ป่วยและครอบครัว 
 

3. การพัฒนาตนเองและการเรียนรู้จากการปฏิบัติ (Practice-based learning and improvement) 

ก. แพทย์ประจ าบ้านสามารถพัฒนาตนเองเพ่ิมข้ึน ตาม Entrustable Professional Activity 

และ Milestone 

ข. แพทย์ประจ าบ้าน ต้องท างานวิจัย โดยถูกต้องตามมาตรฐานการท างานวิจัย ซึ่งสามารถ
น ามาใช้เป็น Thesis ในการประเมินเพ่ือรับวุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญในการ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาวิชารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา  

ค. แพทย์ประจ าบ้ านทุกชั้ นปี  บันทึกข้อมูล ในเวชระเบียนผู้ป่ วย ได้อย่ า งถูกต้อง  

สมบูรณ์ 

ง. แพทย์ประจ าบ้านสามารถแสวงหา ,อ้างอิงความรู้ทางการแพทย์ที่ปรับเปลี่ยนตาม  

ช่วงเวลาจากแหล่งข้อมูลทางการแพทย์ที่เชื่อถือได้เพ่ือน ามา พิจรณาประยุกต์ใช้กับ  

ผู้ป่วยอย่างเหมาะสม 

 

4. ทักษะปฏิสัมพันธ์ และการสื่อสาร (Interpersonal and Communication Skills) 

ก. แพทย์ประจ าบ้านทุกชั้นปี เรียนรู้เกี่ยวกับทักษะปฏิสัมพันธ์ และการสื่อสาร 

ข. แพทย์ประจ าบ้านทุกชั้นปี สามารถ ใหัค าแนะน า นิสิตนักศึกษาแพทย์ แพทย์เพ่ิมพูนทักษะ 

แพทย์ประจ าบ้านรุ่นน้อง พยาบาล นักรังสีเทคนิค นักฟิสิกส์การแพทย์ เกี่ยวกับความรู้

ด้านรังสีรักษาและมะเร็งวิทยา 

ค. แพทย์ประจ าบ้านทุกชั้นปี สามารถติดต่อประสานงานกับแพทย์ผู้ท าการรักษาและบุคลากร

อ่ืนๆที่เก่ียวข้องเพ่ือการท างานร่วมกันได้ 

ง. แพทย์ประจ าบ้านทุกชั้นปี น าเสนอข้อมูลผู้ป่วย และอภิปรายปัญหาในกิจกรรมวิชาการ  

 
5. ความเป็นมืออาชีพ  (Professionalism) 

ก. แพทย์ประจ าบ้านทุกชั้นปี เข้าร่วมกิจกรรมการให้ความรู้ทางด้านบูรณาการทางการแพทย์ 

ข. แพทย์ประจ าบ้านทุกชั้นปี  พัฒนาให้มีเจตคติที่ดีระหว่างการปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วยตาม

เกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภา (ภาคผนวก 2) 
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       ค.  แพทย์ประจ าบ้านทุกชั้นปี  ต้องรับทราบและปฏิบัติกับผู้ป่วยตามมาตรา 7, 8  ของพระราช บัญญัติ
สุ ข ภ า พ  
                                            แห่งชาติ พ.ศ. 2550 (http://www.acfs.go.th/km/download/act_healthy_2550.pdf)  และ ค าประกาศ 
                       "สิ ทธิ " และ "ข้ อพึ งปฏิบั ติ " ของ ผู้ ป่ วย https://med.mahidol.ac.th/medicalrecord/th/siti                   
                                          (ภาคผนวก 3) 
                        ง.   แพทย์ประจ าบ้าน ต้องท างานวิจัย โดยถูกต้องตามมาตรฐานการท างานวิจัย ซึ่งสามารถ  
                             น ามาใช้เป็น Thesis ในการประเมินเพ่ือรับวุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญในการ  
                             ประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาวิชารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา  

 
6. การปฏิบัติงานให้เข้ากับระบบ (System-based Practice) 

ก. แพทย์ประจ าบ้านจะต้องเข้าใจเกี่ยวกับระบบคุณภาพของโรงพยาบาล  รวมถึงการ

ประสานงานกับบุคลากรทางการแพทย์หรือผู้เกี่ยวข้องอ่ืนๆเพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติงานที่

ถูกต้องเหมาะสม 

ข. แพทย์ประจ าบ้านจะต้องเข้าใจระบบสาธรณสุขของผู้ป่วยและชุมชนที่เกี่ยวข้องเพ่ือน ามาสู่

การประสานงานที่เหมาะสมกับการดูแลรักษาผู้ป่วยและครอบครัวรวมถึงการส่งต่อผู้ป่วย 

ค. แพทย์ประจ าบ้านจะต้องเข้าใจการปรับใช้ทรัพยากรและวิธีการทางรังสีรักษาที่เหมาะสม

กับการดูแลรักษาผู้ป่วยและครอบครัวในแต่ละราย 

ง. แพทย์ประจ าบ้านสามารถให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการป้องกันและคัดกรองโรคกับผู้ป่วยและ

ครอบครัวอย่างเหมาะสม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.acfs.go.th/km/download/act_healthy_2550.pdf
https://med.mahidol.ac.th/medicalrecord/th/siti
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หมายเหตุ: การให้การฝึกอบรมที่อ้างอิงตามสมรรถนะหลักทั้ง 6 ด้านดังกล่าวแสดงถึงความมีปฏิสัมพันธ์ กับก่าร
ศึกษาระดับแพทยศาสตร์บัณฑิตดังแสดงเปรียบเทียบในตาราง ดังนี้ 
 

เกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมของ
แพทยสภา พ.ศ. 2555 

เกณฑ์หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน 
เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรมสาขาวิชารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา 

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 

1. พฤตินิสัย เจตคติคุณธรรม และจริยธรรมแห่ง
วิชาชีพ (Professional habits, attitudes, 
moral,and ethics)  

เทียบเท่าข้อ 5 ความเป็นมืออาชีพ  (Professionalism) 

  

2. ทักษะการสื่อสารและการสร้างสัมพันธภาพ
(Communication and interpersonal 
skills) 

เทียบเท่าข้อ  4 ทักษะปฏิสัมพันธ์  และการสื่อสาร 

(Interpersonal and Communication Skills) 

3. ความรู้พื้นฐานทางการแพทย์  
(Scientific knowledge of medicine) 

 

เทียบเท่าข้อ 2 ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และความสามารถ

ในการน าไปใช้แก้ปัญหาของผู้ป่วยและสังคมรอบด้าน 

(Medical knowledge and Skills) 

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

5. การสร้างเสริมสุขภาพ และระบบบริบาล
สุขภาพ: สุขภาพของบุคคล ชุมชน และ
ประชาชน (Health promotion and 
health care system : individual, 
community and population health) 

เทียบเท่าข้อ 6 การปฏิบัติงานให้เข้ากับระบบ  
(System-based Practice) 
 

6. การพัฒนาความรู้ความสามารถทางวิชาชีพ
อย่างต่อเนื่อง (Continuous professional 
development) 

เทียบเท่าข้อ 3 การพัฒนาการเรียนรู้  

(Learning and Improvement)  
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วิธีการให้การฝึกอบรม Non-Technical skill 

Non –technical skills เป็นทักษะกระบวนการคิดที่อยู่ภายในสมองของผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งอาจเกิด
จากประสบการณ์การเรียนรู้ด้วยตนเอง อาจถ่ายทอดการเรียนรู้จากรุ่นสู่รุ่นอย่างไม่เป็นทางการและไม่เป็นระบบ 
โดยมีความมุ่งหวังหลักคือท าให้เกิดความปลอดภัยกับผู้ป่วย (patient safety)  ซึ่งทักษะกระบวนการดังกล่าวจะ
ช่วยลดความผิดพลาดทางการแพทย์ โดยเฉพาะกรณีที่สาเหตุของความผิดพลาดเกิดจากปัจจัยมนุษย์ นอกจากนี้ยัง
สามารถช่วยค้นหาความผิดพลาด ลดความรุนแรงจากผลกระทบเมื่อมีความผิดพลาดเกิดขึ้น ซึ่งส่งผลต่อความ
ปลอดภัยของผู้ป่วยรวมทั้งประสิทธิภาพในการดูแลผู้ป่วย สาขาวิชารังสีรักษาและมะเร็งวิทยามีการปรับวิธีการให้
การฝึกอบรม Non-Technical skill ให้เหมาะสมกับวิชาชีพโดยอ้างอิงจาก American Board of Radiology 
(https://www.theabr.org/sites/all/themes/abr-media/pdf/NCS-final-09152015.pdf) ซึ่ ง ผู้ เ ข้ า รั บ ก า ร
ฝึกอบรมจะได้รับการเรียนรู้ที่สอดแทรกอยู่ในการปฏิบัติในสถานการณ์จริง (on the job training) ทุกวันโดยมี
อาจารย์ปฏิบัติเป็นแบบอย่าง (Role model teaching) ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้รับประสบการณ์ที่หลากหลาย
จากแต่ละอาจารย์และสถานการณ์ในห้วงเวลาการฝึกอบรม และจะต้องปฏิบัติด้วยตนเองได้อย่างเหมาะสมในห้วง
เวลาท้ายปลายปีการอบรม โดยพ้ืนฐานแล้ว Non –technical skills เป็นทักษะที่ประยุกต์ใช้สมรรถนะหลัก                 
ทั้ง 6 ด้าน ซึ่งเป็นคุณสมบัติและความรู้ความสามารถข้ันต่ าตามแนวทาง มาตรฐานของราชวิทยาลัยรังสีแพทย์ฯของ
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่ระบุไว้แล้วนั่นเอง 
 

4.2 เนื้อหาของการฝึกอบรม/หลักสูตร 

               เนื้อหาของการฝึกอบรม/หลักสูตร จัดแบ่งดังนี้ 
4.2.1 หลักสูตรการฝึกอบรมหลัก ก าหนดจากราชวิทยาลัย (อ้างอิงเกณฑ์หลักสูตรการ

ฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านเพ่ือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรมสาขาวิชารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา ราชวิทยาลัยรังสีแพทย์ แห่ง
ประเทศไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561, ข้อ 6.2, เนื้อหาการฝึกอบรม ภาคผนวก
1,  https://www.thastro.org)  

4.2.2 หลักสูตรรวมของรังสีวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย (Medical Radiation Physics 
และRadiobiology) (อ้างอิงเกณฑ์หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านเพ่ือวุฒิบัตร
แสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาวิชารังสีรักษาและ
มะเร็งวิทยา ราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทยหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561,
ภาคผนวก 2,3, หลักสูตร Medical Radiation Physics,Radiobiology, ภาคผนวก 1,  
https://www.thastro.org) 

4.2.3 ความรู้พื้นฐานรังสีวิทยา (การสอนของภาควิชาฯ) (ภาคผนวก 6) 
การสอนรายวิชาความรู้ด้านบูรณาการทั่วไป  (การสอนของราชวิทยาลัยฯ )                 
(อ้างอิงเกณฑ์หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านเพ่ือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความ
ช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาวิชารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา ราช
วิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561, ภาคผนวก 4, 

https://www.theabr.org/sites/all/themes/abr-media/pdf/NCS-final-09152015.pdf
http://www.rct.or.th/
http://www.rct.or.th/
http://www.rct.or.th/
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ตารางเรียนรายวิชาบูรณาการ, ภาคผนวก1,  https://www.thastro.org) การสอน Clinical 
epidemiology & Biostatistics, Evidence-based (การสอนของคณะฯ) (ภาคผนวก 7) 

4.2.4 Advance Cardiovascular Life Support (ACLS) (การสอนของคณะฯ) (ภาคผนวก8) 

4.2.5 เนื้อหาความรู้จากการบรรยายทางวิชาการในการจัดประชุมวิชาการสมาคมฯ (อ้างอิง
เกณฑ์หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญใน
การประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาวิชารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา ราชวิทยาลัยรังสี
แพทย์แห่งประเทศไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561, ภาคผนวก 5, หัวข้อ Lecture 
รวมหลักสูตรแพทย์ประจ าบ้านรังสีรักษา, (ภาคผนวก 1,  https://www.thastro.org)  

 
เนื้อหาความรู้ด้านรังสีรักษาของสาขาวิชาฯ ส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล
รามาธิบดี  ในแต่ละชั้นปี (based on the job training, self study) 
เนื้อหาความรู้ส าหรับปีการฝึกอบรมที่ 1 
สามารถจ าแนก ได้เป็น 2 หัวข้อหลักคือ  

1. ความรู้ด้านทฤษฎี 

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้รับความรู้พื้นฐานที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้กับการดูแลรักษาผู้ป่วย            
ด้านรังสีรักษาและมะเร็งวิทยา ได้แก่  

1.1 ความรู้พื้นฐาน ด้านฟิสิกส์การแพทย์ และรังสีชีววิทยา  
1.2 ความรู้พื้นฐาน ด้านการวิจัยและสถิติทางการแพทย์ ความรู้ ด้านกระบวนการใช้ หลักฐานที่ดี   
     ที่สุด ในปัจจุบัน เพ่ือการดูแลรักษาผู้ป่วย (Evidance Based Medicine)  

2.   ความรู้ที่ประยุกต์, ความรู้ทางทฤษฎี, ควบคู่ไปกับการปฏิบัติในการดูแลรักษา ผู้ป่วยและญาติ ด้านรังสี 
            รักษาและมะเร็งวิทยา ได้แก่  

2.1 ความรู้พื้นฐานด้านหลักการของรังสีรักษาและมะเร็งวิทยา  
2.2 ความรู้ด้านรังสีรักษาและมะเร็งวิทยาที่เก่ียวข้องกับโรคมะเร็งที่พบบ่อยมากในประเทศไทย 
2.3 ความรู้ด้านรังสีรักษาและมะเร็งวิทยาที่เก่ียวข้องกับภาวะเร่งด่วน, ฉุกเฉิน หรือการดูแลแบบ  
     ประคับประคอง  
2.4 ความรู้พื้นฐาน ด้านรังสีวินิจฉัย รายละเอียด เนื้อหาความรู้ แบ่งในรายละเอียดได้ดังนี้ 

2.4.1 Basic knowledge  of  Radiation Physics and Radiobiology 

2.4.2 Basic knowledge of principle of radiation oncology 

2.4.2.1 Fundamentals of patient management in general and in the view of    
          radiation oncology , combination treatment, complication      
          management, quality of life,  ethical consideration 

   2.4.2.2 Process of radiation treatment, radiation technique, radiotherapy     
                                    contouring and planning, radiation prescription, radiation dosimetry,        
                                    radiotherapy machines 

http://www.rct.or.th/
http://www.rct.or.th/
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3. Radiation oncology related to common malignant diseases in Thailand (anatomy,    

physiology, epidemiology, etiology, natural history, diagnostic workup, histopathology, 

staging procedure, concept of management, outcome of management, prognosis, 

prevention and screening) Breast cancer, Rectal cancer, Lung cancer, Endocervical 

cancer, Endometrium cancer, Common head & neck cancer, Common brain tumor 

4. Emergency(Urgency) and Palliative radiotherapy(anatomy, physiology, epidemiology, 

etiology, natural history, diagnostic workup, histopathology, concept of management, 

outcome of management, prognosis) 

5. Basic knowledge of diagnostic radiology 

6. Basic knowledge of medical statistic, clinical research, evidence-based medicine 

 
เนื้อหาความรู้ส าหรับปีการฝึกอบรมที่ 2   

เป็นเนื้อหาความรู้ในการประยุกต์ความรู้ทางทฤษฎีควบคู่ไปกับการปฏิบัติ ในการดูแลรักษาผู้ป่วยและญาติ
ด้านรังสีรักษาและมะเร็งวิทยา ซึ่งผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องพัฒนาตนเอง เพ่ือให้มีความรู้ เพ่ิมเติมจากปีการ
ฝึกอบรมที่ 1 และจะได้รับความรู้เพ่ิมเติม ในเรื่องของโรคมะเร็ง ที่พบได้บ่อยในประเทศไทย เพ่ิมเติมจากปีการ
ฝึกอบรมที่ 1 และความรู้ด้านเวชศาสตร์นิวเคลียร์, การวิพากษ์บทความทางการแพทย์ การเขียนโครงการวิจัย 
รายละเอียดเนื้อหาความรู้แบ่งในรายละเอียดได้ดังนี้ 

1. Clinical application of Radiation Physics and Radiobiology knowledge 

2. Clinical application of principle of radiation oncology knowledge, more advance 

3.   Radiation oncology related to other malignant diseases from Year 1 (anatomy,   

      physiology, epidemiology, etiology, natural history, diagnostic workup, histopathology,  

      staging procedure, concept of management, outcome of management, prognosis,   

      prevention and screening) Other gynecologic malignancy, Other head & neck cancer,   

      Other brain tumor, Other GI malignancy, Other GU malignancy, Other thoracic tumor,   

      Hematologic malignancy, Pediatric malignancy, Bone and soft tissue sarcoma, Skin   

      cancer, Unknown primary malignancy 

4. Medical Journal critical appraisal  

5. Basic knowledge of Nuclear Medicine 

6. Research proposal knowledge 

7. Application of clinical management related to radiation oncology and other treatment 

related modalities 
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เนื้อหาความรู้ส าหรับปีการฝึกอบรมที่ 3  
เป็นเนื้อหาความรู้ในการประยุกต์ความรู้ทางทฤษฎีควบคู่ไปกับการปฏิบัติ  ในการดูแลรักษาผู้ป่วย

และญาติ หรือจากปีการฝึกอบรม ที่ 1, 2 โดยมีความสามารถเพ่ิมเติมในการตัดสินใจหรือแก้ปัญหา ในการดูแล
ผู้ป่วยและญาติด้านรังสีรักษาและมะเร็งวิทยา, ด้วยตนเองแสดงความรู้ในการประชุมวิชาการ และน าเสนองานวิจัย
ทางการแพทย์ได ้ 

รายละเอียดเนื้อหาความรู้แบ่งในรายละเอียด ดังนี้ 

1. Clinical application of all knowledge and skill, more advance 

2. Radiation oncology related to others and rare malignant diseases and benign diseases 

3. Application of clinical management related to radiation oncology and other treatment 

related modalities, more advance 

4. Advanced and/or new knowledge and trend in radiation oncology (Radiation Physics, 

Radiobiology, Radiation techniques, Radiation and other related machines) 

5. Make the decision or solve the clinical problems of patient management, patient care, 

patient follow-up by themselves  

6. Can provide the knowledge for all joining clinical conferences 

7. Knowledge of the medical research 

 

      เนื้อหาความรู้วิชารังสีวินิจฉัย (Diagnostic Imaging)  
                 ส าหรับแพทย์ประจ าบ้านรังสีรักษาจะเน้นเกี่ยวกับ tumor imaging โดย ultrasound, CT  
      scan และ MRI. 

1. Ultrasonography 

1.1 Basic physics และหลักการเบื้องต้นของเครื่อง ultrasound 
1.2 Clinical application, indication, limitation 
1.2 Normal anatomy ในภาพ ultrasound 
1.4 แปลผลการตรวจที่มีพยาธิสภาพอย่างง่ายๆ โดยเฉพาะเนื้องอกของระบบอวัยวะต่างๆ ได ้

2. Computed Tomography (CT scan) 

2.1 Basic physics และหลักการเบื้องต้นของเครื่อง CT Scan 
      Clinical application, indication. Contraindication, limitation 
2.2 Normal anatomy ของอวัยวะทุกระบบในภาพ CT Scan 
2.3 แปลผลการตรวจที่มีพยาธิสภาพอย่างง่ายๆ  โดยเฉพาะเนื้องอกของระบบอวัยวะต่างๆ จากภาพ    
     CT scan ได้ 
2.4 New technology in CT scan 
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3. Magnetic resonance Imaging (MRI) 

3.1 Basic physics และหลักการเบื้องต้นของเครื่อง MRI ได ้
3.2 Clinical application, indication. Limitation 
3.3 Normal anatomy ของอวัยวะทุกระบบในภาพ MRI 
3.4 แปลผลการตรวจที่มีพยาธิสภาพอย่างง่ายๆ  โดยเฉพาะเนื้องอกของระบบอวัยวะต่างๆ  
     จากภาพ MRI 
3.5 ข้อดี ข้อเสียของการตรวจอวัยวะต่างๆ เมื่อเปรียบเทียบกับการตรวจ CT Scan 
3.6 New technology in MRI 

4. การตรวจด้านรังสีวินิจฉัยอื่นๆ ของระบบอวัยวะต่างๆ โดย plain film, contrast study 

4.1 Clinical application, indication, limitation 
4.2 Normal anatomy 
4.3 แปลผลการตรวจอวัยวะต่างๆ ที่มีพยาธิสภาพอย่างง่ายๆ  โดยเฉพาะเนื้องอกจากภาพรังสีได้ 

 
 เนื้อหาความรู้วิชาเวชศาสตร์นิวเคลียร์ส าหรับแพทย์ประจ าบ้านสาขารังสีรักษา (Nuclear Medicine)  

Basic Nuclear Medicine 

1.1 Basic Physics 

1.1.1 Atomic structures 

1.1.2 Radioactivity 

-  Nature of radiations 
-  Artificial and induced radioactivity 
-  Characteristic of radioactive disintegration 
-  Disintegration law 
-  Half life 
-  Unit of radioactivity 
-  Carrier, specific activity 

1.1.3 Photon interaction with matters 

-  Compton scattering 
      -   Photoelectric absorption 
      -  Pair production 

1.1.4 Production of radionuclides 

-  Reactor – produced radionuclides 
-  Accelerator – produced radionuclides 

1.1.5 และอ่ืนๆ 
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1.2 Instrumentations 

-  Dosimeter 
-  Survey meter 
-  Scanner 
-  Gamma detector 
-  Gamma camera 
-  SPECT 
-  PET 
-  Well Counter 
-  Liquid Scintillation Counter 
-  Data processor and Computer 

1.2.1 Semi conductor detector 

1.2.2 Liquid scintillation counter 

1.3 Statistics of radioactivity measurement 

1.4 Radiation Protection 

1.4.1 Radiation hazard and their control 

1.4.2 Safe handling of radionuclide 

1.4.3 Decontamination and disposal or radioactive 

1.4.4 Maximum permissible dose of radiation 

1.4.5 Radiation monitoring (Radiation safety instrument) 

1.4.6 Laws and regulations 

1.5 Radiopharmaceutical 

1.5.1 Preparation and storage 

1.5.2 Quality control 

1.5.3 Selection, dosage, mechanism of action 

1.6 และอ่ืนๆ 

2. Clinical Nuclear Medicine 

2.1 Diagnostic 

2.1.1 Functional studies and 

2.1.2 Organ imagings (Static and Dynamic) on 

-  Central nervous system                               -  Cardiovascular system 
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-  Respiratory system                                      -  Gastro-intestinal system 
-  Genito-urinary system                                 -  Skeletal system 
-  Hematological system                                 -  Lymphatic system 
-  Endocrine system 
-  Miscellaneous : - tumor, monoclonal antibodies tumor, infection etc.  

2.2 Therapeutic clinical application, indication, contraindication, complication ของการรักษา 

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

 

3. Skill (Technical and Judgement) 

3.1 Usage of Radiation Detector 
3.2 Radionuclide selection judgment for each examination 
3.3 Image interpretation 
3.4 Protection and elimination of radioactive agents 

 
     การเข้าร่วมในกิจกรรมทางวิชาการ 
 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมต้องเข้าร่วมในกิจกรรมทางวิชาการต่างๆ ของสาขาวิชารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา 
    โดยสม่ าเสมอ และรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมาย ได้แก่ 

(1) กิจกรรมทางวิชาการภายในสาขาวิชาฯ  
Resident topic, Journal club, Medical Physics topic, Chart round, Special topic                         
(โดยอาจารย์) 

(2) กิจกรรมทางวิชาการระหว่างภาควิชา 
Tumor conference, ENT conference, Lung cancer conference, Breast tumor 
conference, Sarcoma & Pediatric tumor conference, Gynecological and RT 
conference, Brain tumor (adult& Pediatric) conference, Radiosurgery 
conference, Colorectal with liver metastasis conference, Hepatocellular tumor 
conference 

(3) กิจกรรม,การประชุมทางวิชาการของสมาคมฯ, ราชวิทยาลัยฯ  
(4) กิจกรรม, การประชุมวิชาการนอกสถาบันที่ไม่ใช่ของสมาคมฯ , ราชวิทยาลัยฯ  ต้องได้รับ

ความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้ดูแล 
(5) กิจกรรมพิเศษอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมายจากอาจารย์ 
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          การท างานวิจัย 
(1) ผู้เข้ารับการฝึกอบรมต้องท างานวิจัยอย่างน้อย 1 เรื่อง  โดยถูกต้องตามมาตรฐานการ 

ท างานวิจัย((อ้างอิงเกณฑ์หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านเพ่ือวุฒิบัตรแสดงความรู้
ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาวิชารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา ราช
วิทยาลัยรังสีแพทย์ แห่งประเทศไทย หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ. 2561,ข้อ 6.3, การท าวิจัย, 
ภาคผนวก 1,  https://www.thastro.org) ซึ่งสามารถน ามาใช้เป็น Thesis ในการประเมิน
เพ่ือรับวุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม วาขารังสีรักษา
และมะเร็งวิทยา 

(2)  ผู้เข้ารับการฝึกอบรมต้องแจ้งต่อแพทย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรว่าต้องการท าการวิจัย เรื่องใด  
และต้องน าเสนอ proposal  และความคืบหน้าของงานวิจัยใน  หน่วยงานและสมาคมฯ  

(3) ต้องมีการน าเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการของสมาคมฯ หรือได้รับการตีพิมพ์ 
 

 งานสอน 
(1)  ผู้รับการฝึกอบรมต้องมีส่วนร่วมในการสอนและให้ค าปรึกษานิสิตแพทย์และแพทย์

ประจ าบ้านรุ่นน้อง โดยความเห็นชอบภายใต้การดูแลของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
(2) ผู้รับการฝึกอบรมได้รับการสอนเรื่อง Resident as a teacher (ภาคผนวก 9) 
               

      4.3 จ านวนปีการฝึกอบรม 

             หลักสูตรการฝึกอบรมมีระยะเวลา 3 ปี 
 

4.4 การบริหารการจัดการฝึกอบรม 
4.4.1 อาจารย์แพทย์ได้รับการสรรหาตามเกณฑ์ของคณะฯ  (ภาคผนวก 10) 
4.4.2 ภาควิชาฯ มีอาจารย์ฝ่ายการศึกษา ที่รับผิดชอบด้านการฝึกอบรม และสาขาวิชาฯ มีทีมอาจารย์  

         ที่ปรึกษาให้ค าปรึกษาแพทย์ประจ าบ้าน  (ภาคผนวก ค าสั่งภาควิชารังสีวิทยา) (ภาคผนวก 11)     
4.4.3 จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม (ศักยภาพ) สามารถรับผู้เข้าฝึกอบรมได้ไม่เกิน 3 คน ต่อปี  
         ทั้งนี้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทยก าหนด 
4.4.4 ระบบการบริหาร การจัดการฝึกอบรมโดยคณะกรรมการฯ  

 4.4.4.1 ก าหนดพันธกิจวิสัยทัศน์ หลักการและเหตุผล ของแผนการฝึกอบรม/ หลักสูตร  
                  โดยก าหนดเป้าหมาย ของผู้ที่จะจบการฝึกอบรม จากสาขาวิชาฯ ให้เป็นไปตามเกณฑ์     
                  การฝึกอบรม ของราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย (ภาคผนวก 1) และ    
                  ตอบสนองนโยบายสาธารณสุขสาธารณสุขของประเทศ 

4.4..4.2 ก าหนดผลลัพธ์ของแผนการฝึกอบรม ให้เป็นไปตามสมรรถนะหลัก,       
                   Entrustable Professional Activity และ Milestones 
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4.4.4.3 กระบวนการท างาน 
                  ก. สร้างเกณฑ์หลักสูตรการฝึกอบรม รายละเอียดให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ของผู้เข้ารับ  
                     การฝึกอบรมตามล าดับชั้นปีการศึกษา โดยการด าเนินการของคณะกรรมการ  
                     ด าเนินการเกณฑ์หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านเพ่ือวุฒิบัตรวิชาชีพเวชกรรม  
                     สาขาวิชารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ 2561 (ภาคผนวก 11)  
                     โดยรวมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักท้ังหมดเป็นคณะกรรมการฯ 

         ข. ก าหนดคุณสมบัติ ศักยภาพของผู้เข้ารับการฝึกอบรม         
              ค. รับสมคัร และคัดเลือก ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ตามคุณสมบัติ 
              ง. ด าเนินกระบวนการฝึกอบรม ทั้งหมดให้เป็นไปตาม เป้าหมายที่ก าหนด โดยยึดตาม 
                     สมรรถนะหลัก, Entrustable Professional Activity/ Milestones และการ  
                                   ประเมิน จนเสร็จสิ้นการฝึกอบรม 
           หมายเหต ุ: ระบบการบริหารจัดการ จะมีการทบทวนทุก 1 ปี โดยคณะอนุกรรมการเพ่ือพิจารณาปรับปรุงแก้ไขให้  
                                     เหมาะสมกับผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามแนวทางแผนการประเมินหลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน    
                           (ภาคผนวก 12 )     
 

4.5 สภาวะการปฏิบัติงาน 
4.5.1 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีสิทธิและหน้าที่ตามท่ีคณะฯ, ภาควิชาฯ ระบุไว้ (ภาคผนวก 13,14)        
4.5.2  การปฏิบัติงานของแพทย์ประจ าบ้านสาขาวิชารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา 

4.5.2.1 การตรวจผู้ป่วยนอก (OPD)  
 ก.  ตรวจผู้ป่วย OPD ตั้งแต่เวลา 8.00 – 16.00 น. ตามตารางออกตรวจของ อาจารย์  
      แพทย์ ที่ดูแล ช่วง บ่ายถ้าไม่มีกิจกรรมอ่ืนๆ ควรอยู่ในที่ที่สามารถตามตัวได้                
      หรือแจ้งกับพยาบาลห้องตรวจไว้ว่าอยู่ที่ใด    
ข.  กรณีมีผู้ป่วยเด็กที่ต้องการหัตถการทางวิสัญญีฯ ร่วมด้วย แพทย์ประจ าบ้านต้อง  

               รับผิดชอบดูแลทุกตามแนวทางปฏิบัติของหน่วยฯ  
4.5.2.2 การรับผู้ป่วยใหม่  

ก. การรับผู้ป่วยใหม่ OPD หรือจาก Ward ให้รับตามเวรรับผู้ป่วยของอาจารย์แพทย์  
ในวันที่เป็นเวรรับผู้ป่วยใหม่ให้อยู่ในหน่วยจนถึงเวลา  16.00 น. ถ้าไม่อยู่ต้อง                   
มีผู้รับผิดชอบแทนโดยแจ้งกับพยาบาลห้องตรวจไว้ หรือสามารถตามได้ภายใน  
10 นาท ี

ข. ลงบันทึกข้อมูลผู้ป่วยทั้ งหมดในเวชระเบียนรังสีรักษาให้ครบถ้วนสมบูรณ์   
                     มากที่สุด 

ค. หากมี Case ด่วน (Urgency) หรือต้องการค าปรึกษา ให้ปรึกษา หัวหน้าแพทย์ 
                     ประจ าบ้านก่อน 

                            ง .  กรณีที่อาจารย์แพทย์ ไม่มีแพทย์ประจ าบ้านในความดูแลให้ หัวหน้าแพทย์ 
                               ประจ าบ้านเป็นผู้มอบหมายงานให้แพทย์ประจ าบ้านคนอ่ืนดูแลร่วมกัน 
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4.5.2.3 การดูแลผู้ป่วยใน 

ก.  Round ผู้ป่วยใน ทุกวันราชการ ให้เสร็จก่อนเวลา 8.00 น. และเขียนใบรับผู้ป่วย 

    ที่จะต้องรับการฉายรังสี รวมทั้งเขียนบันทึก Progress note ในเวชระเบียนผู้ป่วย  

    ใน และเวชระเบียนหน่วยฯ พร้อมทั้งเซ็นชื่อลงเลขรหัสประจ าตัวด้วยลายมือที่ 

    อ่านง่าย และควรรายงานการเปลี่ยนแปลงหรือความคืบหน้าของผู้ป่วยให้   

    อาจารย์แพทย์ ให้ทราบ 

ข. หัวหน้าแพทย์ประจ าบ้านเป็นผู้น า Round ผู้ป่วยในทุกรายอย่างน้อยสัปดาห์ละ               

1 ครั้ง 

ค. ทุกวันพฤหัสบดีมี Grand round ร่วมกับ อาจารย์แพทย์ เวลา 7.00 น. ในกรณีที่ 

แพทย์ประจ าบ้ าน  เจ้ าของไข้มี ธุ ระไม่สามารถมาร่ วม  Round ได้ ให้ แจ้ ง                    

หัวหน้าแพทย์ประจ าบ้านทราบเพื่อด าเนินการแทน 

4.5.2.4 Conference, Topic และ Journal : แพทย์ประจ าบ้าน เข้าร่วม Conference, Topic 

และ Journal ตามตารางที่จัดไว้ให้ ของสาขาวิชารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา ถ้าต้องการ

เข้า Conference ของ  รังสีวินิจฉัย เวลา 8.00 – 9.00 น. หรือเข้าร่วมการประชุมนอก

แผนก ให้ขออนุญาตอาจารย์ที่ปฏิบัติงานด้วยเป็นครั้งๆ ไป  และแพทย์ประจ าบ้าน ต้อง

หมุนเวียนท าหัวข้อ Topic และ Journal  ทางสาขาวิชารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา 

สัปดาห์ละ 1 ครั้ง (รายละเอียดในคู่มือการปฏิบัติงานแพทย์ประจ าบ้านสาขาวิชารังสี

รักษาและมะเร็งวิทยา, ภาคผนวก 15) 

4.5.2.5 ข้อปฏิบัติการอยู่เวรเวรของแพทย์ประจ าบ้านสาขาวิชารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา 

ก. เวรนอกเวลาราชการ  มีหน้าที่ดูแลผู้ป่วยห้องฉายรังสี , รับปรึกษาปัญหาจาก  

     แผนกฉุกเฉินผู้ป่วยและผู้ป่วยใน) แพทย์ประจ าบ้านจะต้องปฏิบัติงานและรับ   

    ปรึกษาทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ (PCT) ตามท่ีระบ ุโดยแบ่งออกเป็น 

ข. เวรวันท าการ (วันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 16:00น. เป็นต้นไป) แพทย์ประจ าบ้าน  

                     ต้องอยู่ประจ าที่ห้องฉายรังสีเพ่ือดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาระหว่างการรักษาตรวจเช็ค  

                     ต าแหน่งการฉายรังสีจากภาพ Cone beam CT (CBCT) ของผู้ป่วยที่ท าการ            

                     ฉายแสงด้วยเทคนิคปรับความเข้ม (IMRT) ตั้งแต่ 16:00 -20:00 น. หรือจนกว่า 

                     ผู้ป่วยจะได้รับการฉายแสงจนครบในวันนั้น และรับปรึกษาดูแลผู้ป่วยจากทั้ง 

    ตึกฉุกเฉินและผู้ป่วยในผ่านทาง PCT ตั้งแต ่16:00น. เป็นต้นไป 

ค. เวรวันเสาร์ และวันอาทิตย์ (เวลา 8.00 น. เป็นต้นไป) แพทย์ประจ าบ้านมีหน้าที่  

                     รับปรึกษาดูแลผู้ป่วยจากทั้งตึกฉุกเฉินและผู้ป่วยในผ่านทาง PCT ตั้งแต่ 8.00 น.   

                     เป็นต้นไป 
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ง. เวรวันหยุดนักขัตฤกษ์ (เวลา 8.00 น. เป็นต้นไป) แพทย์ประจ าบ้านที่อยู่เวรมี  

                     หน้าที่ต้องไปตรวจประเมินดูแลคนไข้ฉายรังสีที่อยู่ในตึกผู้ป่วยในเพ่ือประเมิน      

                     ก่อนการฉายรังสี และอยู่ประจ าที่ห้องฉายรังสี เพ่ือปฏิบัติเหมือนข้อ 1.1 

จ. ไม่อนุญาตให้มีชื่ออยู่เวรนอกเวลาราชการซ้ าซ้อน 

ฉ. แพทย์ประจ าบ้านที่มีชื่ออยู่เวรต้องพก PCT และสามารถติดต่อได้ใน 10 นาท ี

ช. ตารางเวรแพทย์ประจ าบ้านแผนกรังสีรักษา หัวหน้าแพทย์ประจ าบ้านในวงรอบ  

                     (rotate) เป็นผู้รับผิดชอบจัดตารางเวรให้ธุรการรังสีรักษาด าเนินการส่งไปให้     

                     ทางภาควิชารังสีวิทยา และส่งไปปิดประกาศที่เคาน์เตอร์รังสีรักษา ห้องตรวจ 

                     ผู้ป่วยนอกแผนกรังสีรักษา ห้องฉายแสงห้อง 1 และ 2 

ซ. การแลกเวรสามารถท าได้  โดยให้มาแก้ไขชื่อที่ธุรการรังสีรักษา  และแก้ไข  

                     รายชื่อที่ปิดประกาศ แต่ถ้าไม่มีคนมารับเวร แพทย์ประจ าบ้านที่ชื่ออยู่เวรตาม 

                     ตารางที่ปิดประกาศจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ 

ฌ. กรณีพบปัญหาหรือกรณีที่มีความเสี่ยงสูง (กรณีที่อาจเกิดการฟ้องร้องได้) ให้ 

                     ปรึกษาหัวหน้าแพทย์ประจ าบ้านเป็นผู้ด าเนินการแก้ไขก่อน ถ้าเกินความสามารถ 

                     ให้แจ้งอาจารย์ที่เก่ียวข้องเพ่ือปรึกษาด าเนินการต่อไป 

ญ. การแต่งกายและการปฏิบัติตัวระหว่างอยู่เวร ให้อ้างอิงตามประกาศคณะฯ 

 

4.6 การวัดและประเมินผล   
    4.6.1  การวัดและประเมินผลระหว่างการฝึกอบรมและการเลื่อนชั้นปี 

                           ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมจะได้รับการประเมินทั้ งทางด้าน Formative, Summative 
evaluation  ระหว่างการฝึกอบรมและการประเมินเพ่ือเตรียมความพร้อมในการรับการประเมินเพ่ือการสอบรับ
วุฒิบัตร 
 
เป้าประสงค์การประเมินระหว่างการฝึกอบรม 
             เมื่อจบปีการฝึกอบรมที ่1 
             ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องมีความรู้และความสามารถทางทฤษฎีและปฏิบัติทางด้านรังสีรักษาและ
มะเร็งวิทยาตามเกณฑ์ก าหนดเบื้องต้นและสามารถน ามาประยุกต์ใช้กับผู้ป่วยภายใต้การควบคุมดูแลของอาจารย์ได้ 
และผ่านการประเมินตามเกณฑ์ที่ก าหนดตาม Entrustable Professional Activity และ Milestone 
             

   เมื่อจบปีการฝึกอบรมที่ 2 
             ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องมีความรู้และความสามารถทางทฤษฎีและปฏิบัติทางด้านรังสีรักษาและ
มะเร็งวิทยาที่เพ่ิมขึ้นจากปีที่1 มีความสามารถในการตัดสินใจในการรักษาและดูแลผู้ป่วยมากขึ้นโดยยังอยู่ภายใต้
การควบคุมดูแลของอาจารย์ รวมถึงสามารถให้ค าแนะน าทางด้านรังสีรักษาและมะเร็งวิทยาแก่แพทย์รุ่นน้องและ
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แพทย์สาขาอ่ืนๆในเบื้องต้นได้ มีความสามารถที่จะเริ่มท างานวิจัยได้  สามารถบริหารจัดการประสานงานกิจกรรม
ทางวิชาการระหว่างหน่วยงานและภาควิชาต่างๆได้  และผ่านการประเมินตามเกณฑ์ที่ก าหนดตาม Entrustable 
Professional Activity และ Milestone 
              

   เมื่อจบปีการฝึกอบรมที่ 3 
             ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องมีความรู้และความสามารถทางทฤษฎีและปฏิบัติทางด้านรังสีรักษาและ
มะเร็งวิทยาครบถ้วนตามเกณฑ์ก าหนด มีความสามารถในการตัดสินใจในการรักษาและดูแลรักษาผู้ป่วยและ
ครอบครัวด้วยตนเองโดยค านึงถึงสภาพทางสังคมและเศรษฐานะที่เหมาะสม  สามารถให้ค าแนะน าและให้ความรู้ที่
ถูกต้องเหมาะสมทางด้านรังสีรักษาและมะเร็งวิทยาแก่บุคคลทั่งไป แพทย์รุ่นน้อง และแพทย์สาขาอ่ืนๆ รวมถึงการ
ประสานงานในการดูแลรักษาผู้ป่วยกับแพทย์สาขาอ่ืนๆในภาวะโรคท่ีเกี่ยวข้องได้ มีความสามารถท่ีจะท างานวิจัยได้ 
และพัฒนาความรู้และความสามารถด้วยตนเองต่อไปได้  และผ่านการประเมินตามเกณฑ์ที่ก าหนดตาม 
Entrustable Professional Activity และ Milestone และการประเมินเพ่ือการสอบรับวุฒิบัตร 
 
การประเมินระหว่างการฝึกอบรม  
(ประเมินตามสมรรถนะหลักทั้ ง  6 ด้าน , Entrustable Professional Activity, Milestone และ Table of 
Specification)  
Formative evaluation 
    ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้รับการประเมินรอบด้านจากอาจารย์และผู้ร่วมงานทั้งภายในและต่างสถาบันใน
ด้านประสิทธิภาพทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติตลอดช่วงเวลาการรับการฝึกอบรมตามหลักสูตร รวมถึงคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ตามเกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภาตามแบบประเมิน โดยจะท าการประเมิน
อย่างน้อยทุก 1 เดือน และน าผลการประเมินเข้าหารือในการประชุมอาจารย์แพทย์ประจ าเดือน ก าหนดเกณฑ์ผ่าน
ตาม Milestone ซึ่งผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้รับแจ้งให้เข้าพบทีมอาจารย์แพทย์เป็นระยะอย่างน้อยทุก 3 เดือน 
เพ่ือรับทราบผลการประเมิน กรณีเมื่อมีความบกพร่องเกิดขึ้นหรือไม่ได้ผลลัพธ์ตาม Milestone จะได้รับการ
ตักเตือนพร้อมลงบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรทั้งทีมอาจารย์แพทย์และผู้เข้ารับการฝึกอบรม เพ่ือการปรับปรุงแก้ไข
ให้ได้ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
 
รายละเอียดการประเมิน formative evaluation จ าแนกได้ดังนี้ 
                1. การประเมินผู้เข้ารับการฝึกอบรมจากอาจารย์แพทย์ เป็นการประเมิน แบบ workplace base ตาม 
                   สมรรถนะหลักท้ัง 6 ด้าน จ าแนกได้เป็น 
                    1.1 แบบประเมินคุณลักษณะพึงประสงค์ความรู้ความสามารถทางวิชาชีพผลการประเมิน                        
                          จะสะท้อนความเป็นแพทย์ตามมาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทย์สภา  
           1.2 แบบประเมินการบันทึกเวชระเบียนฯ  
                    1.3 แบบประเมินความรู้ภาคทฤษฎีฯ 
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                    1.4 แบบประเมินความรู้ภาคปฏิบัติ 
ผลการประเมิน ในข้อ 1.2 ถึง 1.4 จะอ้างอิงระดับการเรียนรู้ตาม Milestone และสรุปผลเป็น 4 ระดับ ได้แก่ 
S   =   Satisfactory     =  ผลการประเมินเป็นไปตามระดับปีการศึกษาของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
M  =   Marginal     =  ผลการประเมินยังต้องมีการปรับปรุง เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้น 
U  =   Unsatisfactory   =  ผลการประเมินไม่เป็นไปตามระดับปีการศึกษาของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
N/A =   Not applicable  =  ไม่สามารถประเมินผลได้ 
   2.  การประเมินคุณลักษณะรอบด้านของแพทย์ประจ าบ้าน โดยผู้ร่วมงานอ่ืนที่ไม่ใช่อาจารย์แพทย์จะ
สะท้อนสมรรถนะ ด้านทักษะปฏิสัมพันธ์ และความเป็นมืออาชีพของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
    3.  ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถประเมินอาจารย์แพทย์ และประเมินตนเอง รวมทั้งความเหมาะสมของ
ภาระงานเพื่อเป็นการให้ข้อมูลกับอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม ดังนี้ 
                    3.1 แบบประเมินอาจารย์แพทย์ฯ 
                          ผลการประเมินจะสะท้อนความเหมาะสม ความเป็นอาจารย์ผู้ให้การอบรมและเป็นแนวทางให้  
                          อาจารย์ได้พิจารณาตนเอง 
                    3.2 แบบประเมินตนเองฯ 
                  ผลการประเมินจะสะท้อนความเหมาะสมของภาระงาน กับการเรียนรู้ว่ามีความสมดุล และได้
ประโยชน์ กับผู้เข้ารับการฝึกอบรมหรือไม่อย่างไร พร้อมทั้ง ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถสะท้อนปัญหาที่อาจเกิด
ขึ้นกับการเรียนรู้ของตนเอง ให้อาจารย์ผู้ให้การอบรมรับทราบ เพื่อพิจารณาเป็นแนวทาง ปรับปรุงแก้ไขต่อไป  
หมายเหตุ : แบบประเมินดังกล่าวอยู่ในภาคผนวก 16 
 
Summative evaluation 
               ประเมินช่วงปลายปีการศึกษา ปีละ 1 ครั้ง โดยใช้ข้อสอบจากอาจารย์ทุกท่านโดยอ้างอิงข้อสอบตาม 
Entrustable Professional Activity และ Milestone 
        ผู้เข้ารับการฝึกอบรมปีที่ 1,2 ได้รับการประเมินโดยการสอบข้อเขียนปรนัยและอัตนัย โดยมีเกณฑ์ผ่าน 
60 % 
              ผู้เข้ารับการฝึกอบรมปีที่ 3 ได้รับการประเมินโดยการสอบข้อเขียนปรนัยและอัตนัย สอบสัมภาษณ์   
สอบการวางแผนการรักษาทางรังสี โดยมีเกณฑ์ผ่าน 60 % 
               ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้รับการแจ้งให้เข้าพบทีมอาจารย์แพทย์ เพ่ือรับทราบผลการประเมิน และ              
หากคะแนนไม่ถึงเกณฑ์ผ่านจะต้องท าการสอบข้อเขียนหรือสัมภาษณ์ใหม่อีกครั้ง 
 
ระดับเกณฑ์การประเมินศักยภาพ 
               ตามเกณฑ์ที่ก าหนดตาม Entrustable Professional Activity และ Milestone 
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Formative evaluation 
        กรณีผลการประเมินผู้เข้าฝึกอบรมภายในหน่วยงานไม่ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด หลังจากให้โอกาสปรับปรุง
แก้ไขแล้ว ติดต่อกัน 6 เดือน จะมีการประชุมร่วมกันของอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรมเพ่ือพิจรณาแนวทางด าเนินการที่
เหมาะสมต่อไปในการพิจรณาการเลื่อนชั้นปี 
 
Summative evaluation 
            กรณีผลการประเมินผู้เข้าฝึกอบรมภายในหน่วยงานไม่ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด หลังจากให้โอกาสการสอบใหม่
อีกครั้งจะมีการประชุมร่วมกันของอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรมเพ่ือพิจรณาแนวทางด าเนินการที่เหมาะสมต่อไปในการ  
พิจรณาการเลื่อนชั้นปี 
 
การประเมินผลอ่ืนๆ 

การประเมินผลจากคะแนนความประพฤติ  ตามเกณฑ์ภาควิชา (ภาคผนวก 17) 
 
แนวทางปฏิบัติกรณีเกิดปัญหากับผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

ก. ปัญหาที่พบจากแบบประเมินการเรียนรู้ฯ  น าเข้าท่ีประชุมอาจารย์เพ่ือร่วมกันพิจรณาตามวงรอบ 
ข. ปัญหาที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมร้องเรียนกับอาจารย์ประจ า Rotation โดยตรงอาจพิจารณาน าเข้าที่ประชุม

นอกวงรอบหากเป็นเรื่องเร่งด่วน 
ค. ที่ประชุมอาจารย์จะพิจรณาแก้ไขปัญหาร่วมกันตามข้อร้องเรียนและแจ้งผู้เข้ารับการฝึกอบรมรับทราบแนว

ทางแก้ไขปัญหาต่อไป 
ง. กรณีปัญหาที่ต้องแก้ไขโดยภาคฯ จะด าเนินการตามแนวทางภาควิชาฯ ต่อไป 

 
การพิจารณาให้ผู้เข้าฝึกอบรมยุติการฝึกอบรม 
              จะพิจารณาตามเกณฑ์ภาควิชา (ภาคผนวก 17) 
หมายเหตุ : ผลการประเมินของผู้เข้ารับการฝึกอบรมเพ่ือการเลื่อนชั้นปีจะถูกแจ้งไปยังคณะกรรมการสอบ
บอร์ด สมาคมรังสีรักษาและมะเร็งวิทยาก่อนการเลื่อนชั้นปี หรือก่อนการสมัครสอบปี3 เพ่ือการสอบรับวุฒิบัตรรังสี
รักษา (อ้างอิงเกณฑ์หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรมสาขาวิชารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา ราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2561, ภาคผนวก 6, แบบประเมินปลายปีเพ่ือการเลื่อนชั้น, ภาคผนวก 1 ,  https://www.thastro.org)   

4.6.2 การวัดและประเมินผลเพื่อวุฒิบัตรฯ 
                            วิธีการประเมิน เกณฑ์การตัดสิน ต้องสอดคล้องกับข้อบังคับแพทยสภา ว่าด้วยหลักเกณฑ์
การออกหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม  
(อ้างอิงเกณฑ์หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านเพ่ือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพ
เวชกรรมสาขาวิชารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา ราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2561, ข้อ 6.6.3, การประเมินเพ่ือวุฒิบัตร, ภาคผนวก 1,  https://www.thastro.org)   
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5. การรับและคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม     
5.1 คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

  5.1.1 คุณสมบัติพื้นฐาน 
                   ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมแล้ว และเข้า
หลักเกณฑ์ของราชวิทยาลัย(อ้างอิงเกณฑ์หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านเพ่ือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความ
ช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาวิชารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา ราชวิทยาลัยรังสีแพทย์ แห่งประเทศ
ไทย  หลั ก สู ต รป รั บป รุ ง  พ .ศ . 2561,ข้ อ  7.1,คุณสมบั ติ ข อ งผู้ เ ข้ า รั บ ก า ร ฝึ ก อบรม , ภาคผนวก  1,  
https://www.thastro.org) 
 
  5.1.2 เกณฑ์ในการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
                ใช้วิธีการสอบสัมภาษณ์ และ อิงหลักเกณฑ์พิจารณาแพทย์ประจ าบ้าน  ภาควิชารังสีวิทยา
และสาขาวิชาฯ โรงพยาบาลรามาธิบดี (ภาคผนวก 18, 19) 
 

5.2 จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม (ศักยภาพ)  
       สามารถรับผู้เข้าฝึกอบรมได้ไม่เกิน 3 คน ต่อปี ทั้งนี้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่ง
ประเทศไทยก าหนด  
 
6. อาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม  

6.1 อาจารย์แพทย์ทุกท่านรับทราบพันธกิจของแผนการฝึกอบรม/หลักสูตร และได้รับการสรรหาตามเกณฑ์

ของคณะฯ  (ภาคผนวก 10)  

6.2 อาจารย์แพทย์ทุกท่านมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ของราชวิทยาลัยฯ  
(อ้างอิงเกณฑ์หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านเพ่ือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญในการ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาวิชารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา ราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561, ข้อ 8, อาจารย์, ภาคผนวก 1,  https://www.thastro.org)) 

          6.3 สาขาวิชาฯ มีรายนามคณะกรรมการรับผิดชอบ เกณฑ์การจัดท าแผนการฝึกอบรม/หลักสูตรตาม    
           การฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน เพ่ือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม    
                สาขาวิชารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี หลักสูตร ปรับปรุง             
                พ.ศ. 2561 ตามค าสั่ง ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี (ภาคผนวก 11)   

6.4 ภาระงานของอาจารย์ระบุสัดส่วนตาม Performance Agreement (PA) และมีการประเมินอาจารย์เป็นระยะ 

(ภาคผนวก 20)  

6.5 อาจารย์มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เช่น การเข้าร่วมประชุมหรือน าเสนอผลงานวิชาการทั้งภายในและ

นอกประเทศ, การตีพิมพ์ผลงานวิชาการ, การท าต าแหน่งวิชาการ, การเข้าร่วมประชุมหรืออบรม                          

ด้านแพทยศาสตร์ศึกษา จ านวนอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรมเป็นไปตามตามเกณฑ์ท่ีแพทยสภาก าหนด 

http://www.rct.or.th/
http://www.rct.or.th/
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        รายนามอาจารย์แพทย์สาขาวิชารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา 

ล าดับ ชื่อ - สกุล 
 

ต าแหน่ง 
คุณวุฒิ 

1 ผศ.พญ.สมใจ  แดงประเสริฐ 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
 

พ.บ.,วว.รังสีรักษาและเวชศาสตร์
นิวเคลียร์ 

2 รศ.พญ.มัณฑนา  ธนะไชย รองศาสตราจารย์  พ.บ.,วว.รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา
M.Sc. (Medical Epidemiology) 

3 ผศ.พญ.ชมพร  สีตะธนี ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
 

พ.บ.,วว.รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา 

4 รศ.พญ.พุฒิพรรณ  พัวทวีพงศ์ รองศาสตราจารย์  
 

พ.บ.,วว.รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา 
สาขาวิชาการพัฒนาสุขภาพ 

5 รศ.พ.ท.นพ.ธิติ  สว่างศิลป์ รองศาสตราจารย์  
 

พ.บ.,วว.รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา 

6 อ.พญ.ชุลีพร  เจียรพินิจนันท์ อาจารย์ 
 

พ.บ.,วว.รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา 

7 อ.นพ.รวี  เรืองกาญจนเศรษฐ์ อาจารย์ 
 

พ.บ.,วว.รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา 

8 อ.นพ.ภูมิพิศ  ภัทรนุธาพร อาจารย์ พ.บ.,วว.รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา 
 

9 อ.พญ.กีรติกานต์  บุญยาวรรณ อาจารย์ พ.บ.,วว.รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา 

10 อ.นพ.ชัยรัตน์  โล่วณิชเกียรติกุล อาจารย์ พ.บ.,วว.รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา 

11 อ.นพ.ราศิน  วงวงศากุล อาจารย์ พ.บ.,วว.รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา 

12  อ.ดร.พวงเพ็ญ  ตั้งบุญดวงจิตร อาจารย์ Ph.D. (Medical Radiation 
Physics) University of 
Wollongong, Australia  
วท.ม. (ฟิสิกส์การแพทย์) 
มหาวิทยาลัยมหิดล  
วท.บ. (รังสีเทคนิค) 
มหาวิทยาลัยมหิดล  
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ล าดับ ชื่อ - สกุล 
 

ต าแหน่ง คุณวุฒิ 

13 ผศ. ดร. เสาวนีย์ อัศวผาติบุญ อาจารย์  วศ.ด. (วิศวกรรมนิวเคลียร์)  
วท.ม. (ฟิสิกส์การแพทย์) 
มหาวิทยาลัยมหิดล  
วท.บ. (รังสีเทคนิค) 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

 
7. ทรัพยากรทางการศึกษา 
   ทรัพยากรฯ ภายในสาขาและภาควิชาฯ 

สาขาวิชารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ได้รับการ
รับรองคุณภาพสถาบันฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านจากแพทยสภาและมีศักยภาพ และทรัพยากรตาม เกณฑ์
มาตรฐานสถาบันฝึกอบรมของราชวิทยาลัยฯดังต่อไปนี้ (อ้างอิงเกณฑ์หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านเพ่ือ
วุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาวิชารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา ราชวิทยาลัย
รังสีแพทย์แห่งประเทศไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561,ข้อ 7.2, งานบริการและศักยภาพการรับแพทย์ประจ า
บ้าน, ข้อ 8, อาจารย์, เอกสารอ้างอิง1,  https://www.thastro.org)) 
  1. สถิติผู้ป่วย (อ้างอิง www.thasto.org, สถิติ) 

1.1 จ านวนผู้ป่วยที่มารับการบริการและ/หรือ ได้รับค าปรึกษาทางด้านรังสีรักษาและมะเร็งวิทยา  
      มากกว่า 2,000 รายต่อปี 
1.2 จ านวนผู้ป่วยที่ได้รับบริการรักษาด้วย เครื่อง Megavoltage teletherapy มากกว่า 2,000    
      รายต่อปี 

         1.3 จ านวนผู้ป่วยที่ได้รับบริการรักษาด้วย Brachytherapy มากกว่า 100 รายต่อปี 
           1.4 จ านวนผู้ป่วยที่ได้รับบริการรักษาด้วย เทคนิคพิเศษ (IMRT, IGRT, SRS, SRT, TBI)       
                          มากกว่า 1,000 รายต่อปี 
           1.5 จ านวนผู้ป่วยที่หลากหลายเหมาะสมกับการเรียนรู้ 
 

2. เครื่องมือและอุปกรณ์ทางรังสีรักษา, ระบบคอมพิวเตอร์วางแผนการทางรังสีรักษา 
    (อ้างอิง www.thasto.org, สถิติ) 

เครื่องมือ จ านวน 

2.1 เครื่องฉายรังสี Megavoltage 5 เครื่อง 
2.2 เครื่องฉายรังสี Low energy 1 เครื่อง 

2.3 เครื่องใส่แร่อิริเดียม 1 เครื่อง 
2.4 แร่รูทีเนียม         2 ชิ้น 

2.5 ระบบคอมพิวเตอร์วางแผนการทางรังสีรักษา 4 ระบบ 

http://www.rct.or.th)/
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เครื่องมือ จ านวน 

2.6 เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับใช้วางแผนการทางรังสีรักษา (workstations) 20 ต าแหน่ง 
2.7 เครื่องจ าลองการฉายรังสีแบบปกติ (Conventional Simulator) 1 เครื่อง 

2.8 เครื่องจ าลองการฉายรังสีแบบคอมพิวเตอร์สแกน(CT Simulator) 1 เครื่อง 
2.9 เครื่องจ าลองการฉายรังสีแบบคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI Simulator)    1 เครื่อง 

  

3. ห้องรองรับการบริการผู้ป่วย ได้แก่ 
                  ห้องรองรับการบริการผู้ป่วย จ านวน 

3.1 ห้องท าหัตถการ brachytherapy 1 ห้อง 
3.2 ห้องตรวจผู้ป่วยนอก 5 ห้อง 

3.3 ห้องตรวจภายในสตรีผู้ป่วยหญิง 1 ห้อง 

3.4 ห้องให้การรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกระยะสั้น 1 ห้อง 
 

4. ห้องประชุมและความจุโดยประมาณ 
ห้องประชุม ความจุ (คน) สถานที่ 

4.1 ห้องประชุม รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา  
      และเวชศาสตร์นิวเคลียร ์  

30 อาคาร 1 ชั้น 1 

4.2 ห้องประชุม พวงทอง ไกรพิบูลย์ 
 

25 อาคารฉุกเฉิน ชั้น B2 

4.3 ห้องประชุม ทวี บุญโชติ 
 

50 อาคาร 1 ชั้น 2  
ภาควิชารังสีวิทยา 

4.4 ห้องประชุม สุวัธนา นนทะสุต 
 

80 อาคาร 1 ชั้น 2 
ภาควิชารังสีวิทยา 

 

5. ห้องพักแพทย์ประจ าบ้าน จ านวน 1 ห้อง 
 

6. บุคลากรสาขาวิชารังสีรักษาและมะเร็ง ประกอบด้วย 

ต าแหน่ง เต็มเวลา ไม่เต็มเวลา 
6.1 อาจารย์แพทย์ 11 - 

6.2 อาจารย์ฟิสิกส์ 2 - 

6.3 นักฟิสิกส์การแพทย์ 13 - 
6.4 นักรังสีการแพทย์   23 - 

6.5 พยาบาล 8 - 
6.6 ผู้ช่วยพยาบาล 3 - 
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ต าแหน่ง เต็มเวลา ไม่เต็มเวลา 

6.7 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6 - 
6.8 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 7 - 

6.9 นักวิทยาศาสตร์ 1 - 
6.10 พนักงานทั่วไป 10 - 

รวม 83 - 

 

7. มีระบบ Internet ผ่านเครือข่ายของมหาวิทยาลัย สามารถใช้คันคว้าข้อมูลวิชาการได้ตลอดเวลา 
 

หน่วยงานกลางพื้นฐาน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
สาขาวิชารังสีกรักษาและมะเร็งวิทยา ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี                   

ได้รับการรับรองคุณภาสถาบันฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านจากแพทยสภา และมีศักยภาพและทรัพยากรตามเกณฑ์
มาตรฐานสถาบันฝึกอบรมของราชวิทยาลัยฯ ดังต่อไปนี้ 
(อ้างอิงเกณฑ์หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านเพ่ือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพ
เวชกรรมสาขาวิชารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา ราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2561, เกณฑ์สถาบันฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน, ภาคผนวก1,  https://www.thastro.org)) 

1. สถิติผู้ป่วยต่อปีโดยประมาณมากกว่า  4,000,000 ราย 
2. ข้อมูลอาคารผู้ป่วย มีทั้งหมด 5 อาคาร ได้แก่ 

2.1 อาคารหลัก (อาคาร1) 
     2.2 อาคารออร์โธปิดิกส์ (อาคาร 5) 

2.3 อาคารศูนย์อุบัติเหตุและเวชศาสตร์ฉุกเฉิน 
2.4 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ 
2.5 อาคารศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ 

      มีจ านวนเตียงผู้ป่วยรวมทัง้สิ้น 1,061 เตียง 
3. มีหน่วยงานทางคลินิกที่ส าคัญในการติดต่อประสานงานและเพ่ิมพูนการเรียนรู้ทางวิชาการ  ได้แก่   

              เช่น ภาควิชาอายุรศาสตร์ ภาควิชาศัลยศาสตร์ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวช  
              วิทยา และภาควิชาพยาธิวิทยา เป็นต้น  

4. ห้องเรียน ห้องประชุม และห้องบรรยาย 
 

 
ประเภทห้อง 

 
จ านวนห้อง 

 
อาคาร 

ห้องประชุม 400 ที่นั่ง 1 อาคาร 2 ชั้น 2 

ห้องประชุม 200 ที่นั่ง 1 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ ชั้น 5   

ห้องประชุม 100 ที่นั่ง 1 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ (ห้องประชุมกลาง)           

ห้องบรรยาย 138 ที่นั่ง 4 อาคารเรียนรวม ชั้น 2 (ห้อง 621, 622, 623, 624) 

ห้องบรรยาย 80 ที่นั่ง 2 อาคาร 1 ชั้น 2 
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ประเภทห้อง 

 
จ านวนห้อง 

 
อาคาร 

ห้องบรรยาย 96 ที่นั่ง 
ห้องบรรยาย 70 ที่นั่ง 
ห้องเรียน 24 ที่นั่ง 
ห้องเรียน 15 ที่นั่ง 

2 
1 
2 
4 

อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์
และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ชั้น 8 

ห้องบรรยาย 80 ที่นั่ง 
ห้องบรรยาย 70 ที่นั่ง 
ห้องเรียน 18 ที่นั่ง 

3 
3 
3 

อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์
และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ชั้น 9 

 

5. ห้องสมุดของคณะฯ ซึ่งมีพ้ืนที่ 1,800 ตารางเมตร บรรจุ 150 ที่นั่ง ให้บริการค้นหาข้อมูลทั้งที่มี                     
    ในระบบคณะฯ และมหาวิทยาลัย และแหล่งข้อมูลจากมหาวิทยาลัยอื่นทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงมี  
    ระบบออนไลน์ ที่สามารถเข้าถึงฐานข้อมูลวารสารทางวิชาการ ได้ตลอด24 ชั่วโมง 
6. มีกลุ่มวิชาระบาดวิทยาคลินิก ที่จัดนักชีวสถิติ เพ่ือช่วยเหลือการท างานวิจัยและส านักงานวิจัยที่ให้การ  

              สนับสนุนทั้งทางห้องปฏิบัติการวิจัยและผู้ช่วยวิจัยที่สามารถเข้าถึงได้โดยสะดวก 
7. มีหน่วยเวชระเบียนและสถิติ   ให้ค าปรึกษา, แนะน าในการค้นหา, รวบรวมข้อมูลผู้ป่วยที่เกี่ยวข้องกับ   
    กิจกรรมทางการศึกษาหรือการท างานวิจัย 
 

8. การประเมินแผนการฝึกอบรม/หลักสูตร  
การประเมินแผนการฝึกอบรม/หลักสูตรด าเนินการ ตามแนวทางแผนการประเมินหลักสูตรการ

ฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน เพ่ือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาวิชารังสี
รักษาและมะเร็งวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 (ภาคผนวก18)     

    โดยมีรายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้ 
     8.1  อาจารย์ทุกท่านด าเนินการ ฝึกอบรมให้เป็นไปตามพันธกิจ, ผลลัพธ์ และแผนการ ตามหัวข้อ 2-4   
                   โดยการประเมินผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นระยะเพ่ือให้มีพัฒนาการเป็นไปตามตาม Entrustable   
                   Professional Activity และ Milestone 
            8.2  ประเมินผู้เข้ารับการฝึกอบรมระหว่างการฝึกอบรมจนครบหลักสูตรตามหัวข้อย่อย 4.6 
            8.3  ประเมินผู้เข้ารับการฝึกอบรม(ภายหลังส าเร็จการฝึกอบรม) กับ Stakeholders 
            8.4  ประเมินอาจารย์แพทย์หน่วยรังสีรักษาและมะเร็งวิทยา โดยแพทย์ประจ าบ้าน 
            8.5  ประเมินอาจารย์ตาม Performance Agreement 
            8.6  ท ารายงานจ านวนและสถิติผู้ป่วยส่งให้สมาคมฯเป็นประจ าทุกปี 
            8.7  ท านุบ ารุง,ปรับปรุงเครื่องมือและอุปกรณ์ทางรังสีรักษา , ระบบคอมพิวเตอร์วางแผนการทางรังสี   
                  รักษา ตามวงรอบเพ่ือการเรียนรู้ที่สมบูรณ์ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

8.8  การประชุมเก่ียวกับ การประเมินแผนการฝึกอบรม/หลักสูตรในที่ประชุมอาจารย์แพทย์ตามวาระ 
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8.9  หากพบข้อที่ควรแก้ไข  ต้องน ามาประเมินเพ่ือปรับปรุงต่อไป 
9. การทบทวนและการพัฒนา 
    9.1 ภายในสาขาวิชารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา มีการประชุมเกี่ยวกับเกณฑ์หลักสูตรการฝึกอบรมฯ               
                 เพ่ือทบทวนและปรับปรุงเพ่ือการพัฒนาที่เหมาะสมตามวงรอบการประชุม ตามแผนการประเมิน  
                 หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านเพ่ือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพ    
                 เวชกรรม สาขาวิชารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี หลักสูตร 
                 ปรับปรุง พ.ศ. 2561 (ภาคผนวก 18) 

9.2 ราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย 
ราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทยจะติดตามก ากับดูแล สถาบันฝึกอบรมหลัก สถาบัน

ฝึกอบรมสมทบ สถาบันร่วมฝึกอบรม ที่ได้รับอนุมัติให้เปิดการฝึกอบรมเป็นระยะๆ โดยการมอบหมาย
ให้คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ เป็นผู้ด าเนินการตามแนวทางที่แพทยสภาก าหนด และเสนอ
รายงานผ่านราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทยเพ่ือเสนอให้แพทยสภารับทราบเป็นระยะๆ 

หากคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯพบว่าสถาบันฝึกอบรมหลัก หรือสถาบันร่วม
ฝึกอบรมใด  ไม่มีผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรใดติดต่อกันเกิน 5 ปีให้ “พัก” การประกาศรับ
สมัครแพทย์ประจ าบ้านส าหรับหลักสูตรนั้นของสถาบันฝึกอบรมหลักหรือสถาบันร่วมฝึกอบรมนั้นไว้
ก่อน จนกว่าคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯจะได้ประเมินสถาบันฝึกอบรมนั้นว่ายังมีความพร้อม
ในการฝึกอบรมตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

หากคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯพบว่า สถาบันฝึกอบรมหลักหรือสถาบันร่วม
ฝึกอบรมใด ไม่มีผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรใดติดต่อกันเกิน 10 ปี ให้ “ยกเลิก” การเป็น
สถาบันฝึกอบรมของสถาบันฝึกอบรมหลักหรือของสถาบันร่วมฝึกอบรมกลุ่มนั้น  และให้ท าเรื่องแจ้ง
ราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทยเสนอแพทยสภาเพ่ืออนุมัติ 

 
10. ธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการ 
        10.1 สาขาวิชารังสีรักษาและมะเร็งวิทยาต้องปฎิบัติและด าเนินการให้เป็นไปตามตามเกณฑ์หลักสูตรการ 
                 ฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน เพ่ือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม  
                 สาขาวิชารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี หลักสูตรปรับปรุง   
                 พ.ศ. 2561 ข้อ 1-9  และมีหลักฐานที่สามารถตรวจสอบได้  
      10.2 เมื่อแพทย์ประจ าบ้านส าเร็จการฝึกอบรม โดยผ่านการพิจารณาของอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบ   
                 ราชวิทยาลัยรังสีแพทย์ฯ ราชวิทยาลัยฯ จะเป็นผู้ด าเนินการแจ้งแพทยสภาเพ่ือออกวุฒิบัตรแสดง 
                 ความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาวิชารังสีรักษาและมะเร็งวิทยาให้ 

10.3 การบริหารจัดการงบประมาณ ในการด าเนินการและการจัดสรรทรัพยากรตามแผนการฝึกอบรบ
แพทย์ประจ าบ้านต้องมีความคุ้มค่า, โปร่งใส และมีหลักฐานที่สามารถตรวจสอบได้  เช่น งบประมาณ 
ในการสนับสนุนงานวิจัย, การลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมวิชาการ, การจัดหาครุภัณฑ์, ค่าตอบแทน
เวรนอกเวลาของแพทย์ประจ าบ้าน เป็นต้น 
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11. การประกันคุณภาพการฝึกอบรม 
      ราชวิทยาลัยฯ หรือสมาคมวิชาชีพที่แพทยสภามอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบดูแลการฝึกอบรมจะต้อง
ระบุให้สถาบันฯ จัดให้มีการประกันคุณภาพการฝึกอบรมตามระบบ กลไก และเกณฑ์ที่แพทยสภาก าหนด 

        ราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย ก าหนดให้สถาบันฝึกอบรมที่จะได้รับอนุมัติให้จัดการฝึกอบรม
จะต้องผ่านการประเมินความพร้อมในการเป็นสถาบันฝึกอบรมและสถาบันฝึกอบรมจะต้องจัดให้มี            การ
ประกันคุณภาพการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง ดังนี้ 

   1.  การประกันคุณภาพการฝึกอบรมภายใน  
  สถาบันฝึกอบรมจะต้องจัดให้มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการฝึกอบรมภายในตามเวลาที่
ก าหนดของคณะฯทุก 1 ปี   

2.  การประกันคุณภาพการฝึกอบรมภายนอก   
  สถาบันฝึกอบรมจะต้องได้รับการประเมินคุณภาพจากคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบ
สาขาวิชารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา ตามเวลาที่ก าหนดอย่างน้อยทุก 5 ปี 
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แนวทางกระบวนการก ากับดูแลแผนการฝึกอบรม/หลักสูตรการฝึกอบรม 
           เพ่ือให้หลักสูตรได้ถูกขับเคลื่อนอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ด้วยความโปร่งใส เป็นระบบ 
ภาควิชาฯ มีกระบวนการด าเนินการและก ากับการฝึกอบรมดังนี้  

1. มีการวางระบบและก าหนดรูปแบบกลไกในการด าเนินการหลักสูตรและการประกันคุณภาพการศึกษาดัง 
แผนภาพ 
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2. มีการระบุผู้รับผิดชอบหลักสูตร รวมถึงมีการก าหนดภาระหน้าที่ให้ผู้ช่วยหัวหน้าภาคฝ่ายการศึกษาและ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฝึกอบรมฯหรือคณะกรรมการผู้ดูแลการศึกษาดูแลก ากับการด าเนินการหลักสูตรและ
บริหารจัดการด้านการเรียนการสอนของภาควิชา ประกันคุณภาพการศึกษา ประสานงานกับคณะและภาควิชาต่างๆ 
และจัดทีมอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือดูแลแพทย์ประจ าบ้าน  
3. มีการทบทวนและปรับแผนการจัดกระบวนการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านตั้งแต่แรกรับ จนถึงการจัดประสบการ
เรียนรู้เป็นประจ าทุกปีการศึกษาและตลอดระหว่างปีการศึกษา  
4. มีการจัดขั้นตอนกระบวนการการด าเนินงานตามวงรอบปีการศึกษา ซึ่งประกอบด้วย  
ก.ก่อนขั้นตอนการรับสมัครแพทย์ประจาบ้านมีการเผยแพร่และให้ข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรการฝึกอบรมเพ่ือเปิด
โอกาสให้บัณฑิตแพทย์ที่มีความสนใจในด้านรังสีรักษาฯได้ทราบข้อมูลตลอดจนวิธีการรับสมัครเพื่อประกอบการ
ตัดสินใจในการสมัครเข้ารับการฝึกอบรมแพทย์ประจาบ้านภาควิชารังสีวิทยา อีกท้ังมีการก าหนดคุณสมบัติผู้สมัคร
เข้ารับการฝึกอบรมสอดคล้องกับเกณฑ์ท่ีก าหนดโดยแพทยสภา ราชวิทยาลัยฯ และคณะฯ  

ข.ขั้นตอนการคัดเลือกแพทย์ประจ าบ้านมีการก าหนดเกณฑ์การคัดเลือกที่โปร่งใส คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง
พิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัครด้วยความเป็นกลางโดยไม่มีอคติส่วนบุคคล  

ค.มีการปฐมนิเทศแพทย์ประจ าบ้าน และการเตรียมความพร้อมในการเริ่มฝึกอบรม  
 

ง.จัดเนื้อหาและรูปแบบการศึกษาให้เป็นไปตามหลักสูตรของราชวิทยาลัยฯ มีการทบทวนและปรับปรุงกิจกรรม
การศึกษาเป็นประจ าทุกปี อาทิ การทบทวนปรับปรุงตารางเรียน หัวข้อการเรียนการสอน การจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ การท าวิจัย การประเมินผลตลอดจนกระบวนการจัดการสอบ เพ่ือเป็นการประกันคุณภาพการศึกษา 
นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมเสริมนอกหลักสูตรเพื่อสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างเพ่ือนแพทย์ประจ าบ้าน
และระหว่างแพทย์ประจ าบ้านกับผู้อื่น  

จ.มีการประชุมระหว่างคณะกรรมการการศึกษาร่วมกับแพทย์ประจ าบ้านตามวงรอบก าหนดหรือนอกเหนือกรณีมี
ปัญหาเร่งด่วน เพ่ือรับฟังข้อคิดเห็นและร่วมกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในระหว่างการฝึกอบรม และน าข้อมูลเข้าสู่การ
ประชุมคณะกรรมการการศึกษาเพ่ือด าเนินการต่อไป  

ฉ.มีการจัดให้มีการพบอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นประจ า 

ช.มีการจัดงานปัจฉิมนิเทศ  

ซ.มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในทุกกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการศึกษา อาทิ การคัดเลือก
แพทย์ประจ าบ้าน การจัดการเรียนการสอน รวมถึงจัดให้มีแหล่งการเรียนรู้เพื่อให้แพทย์ประจ าบ้านศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเอง เช่น ระบบการเรียนการสอน E-Learning ผลติสื่อ Multimedia โดยภาควิชารังสีวิทยา  Websiteของ
ภาควิชาฯ และคณะฯ                                                   
 

 

ปรับปรุง ณ วันท่ี 17 เม.ย.62 
 

 


