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๑. ชื่อหลักสูตร 

(ภาษาไทย) หลักสูตรการฝกึอบรมแพทย์ประจําบ้านเพ่ือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชํานาญในการ 
ประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาวิชาเวชศาสตร์นิวเคลียร์  

  (ภาษาอังกฤษ) Residency Training in Nuclear Medicine 
 
๒. ชื่อวุฒิบัตร 
       ช่ือเต็ม 
       (ภาษาไทย) วุฒิบัตรเพ่ือแสดงความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม  

สาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์ 
(ภาษาอังกฤษ) Diploma of the Thai Board of Nuclear Medicine 

       ช่ือย่อ 
      (ภาษาไทย) วว. สาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์ 
      (ภาษาอังกฤษ) Dip., Thai Board of Nuclear Medicine 
 
๓. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

สาขาวิชาเวชศาสตร์นิวเคลียร์ ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี   
มหาวิทยาลัยมหิดล ภายใต้การดูแลของราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย 

 

๔. พันธกิจของหลักสูตรการฝึกอบรม 
    ๔.๑ หลักการและเหตุผล 
 เวชศาสตร์นิวเคลียร์ (Nuclear Medicine) เป็นสาขาวิชาเฉพาะที่มีหลักการใช้รังสีจากแหล่งกําเนิดรังสีที่ไม่
ปิดผนึก (Unsealed radioactive substance) เพ่ือประโยชน์ในการวินิจฉัยโรค การรักษาโรค รวมไปถึงการ
ศึกษาวิจัยทางด้านการแพทย์และวิทยาศาสตร์ 

สาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์ ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เป็นหน่วยงานที่
ให้บริการในระดับตติยภูมิ มีการตรวจวินิจฉัยโรคด้วยเครื่องมือ อาทิเช่น เครื่อง SPECT/CT เครื่อง PET/CT และ
รักษาโรคด้วยสารเภสัชรังสี 
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ปัจจุบันมีความต้องการแพทย์เวชศาสตร์นิวเคลียร์เพ่ือไปปฏิบัติงานในระบบสาธารณสุขเพ่ิมขึ้นโดยเฉพาะที่
ศูนย์มะเร็งตามจังหวัดต่างๆ จึงมีความจําเป็นในการจัดทําหลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ผู้เช่ียวชาญทางด้านเวชศาสตร์
นิวเคลียร์ เพ่ือรองรับและตอบสนองนโยบายการผลิตและพัฒนากําลังคนด้านแพทย์สาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์ที่ขาด
แคลน ดังในบันทึกความร่วมมือระหว่างราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทยกับกระทรวงสาธารณสุข (ลงนาม   
ณ วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๐) เพ่ือให้มีปริมาณแพทย์ที่เพียงพอต่อความต้องการของชุมชน สังคมและระบบบริการ
สุขภาพของประเทศ 
 การฝึกอบรมทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ได้มุ่งเน้นความสาคัญในเน้ือหาความรู้วิชาการท่ีเก่ียวข้องทักษะต่างๆ
ทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ ความรู้ทางด้านรังสีทางการแพทย์ การป้องกันอันตรายทางรังสี ข้อกฎหมายต่างๆ ที่
เก่ียวข้อง รวมถึงจริยธรรม และความเป็นมืออาชีพเข้าไว้ในหลักสูตร และในช่วงระยะเวลา ๑๐ ปีที่ผ่านมา มีความ
เจริญก้าวหน้าในวิทยาการด้านการตรวจวินิจฉัยโรคทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ด้วย Hybrid and molecular imaging 
เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะในการดูแลและรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็ง ซึ่งวิทยาการเหล่าน้ีเป็นวิทยาการที่ต้องอาศัย
หลักการทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ และการแปลผลภาพทางรังสีวินิจฉัยมาไว้ด้วยกัน  ดังน้ันสาขาวิชาเวชศาสตร์
นิวเคลียร์ ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ได้เล็งเห็นถึงความสําคัญด้านการส่งเสริม
ความรู้และทักษะทางรังสีวินิจฉัยให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเพ่ือเป็นประโยชน์ในการดูแลผู้ป่วยในอนาคต  
 
    ๔.๒ พันธกิจของหลักสูตร 
 สาขาวิชาเวชศาสตร์นิวเคลียร์ได้ดําเนินพันธกิจที่สอดคล้องกับพันธกิจของภาควิชา คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี และราชวิทยาลัยรังสีแพทย์ฯ โดยมีพันธกิจของหลักสูตร ดังต่อไปนี้ 

๑. จัดการฝึกอบรมเพ่ือให้ผู้รับการฝึกอบรมสําเร็จเป็นแพทย์เวชศาสตร์นิวเคลียร์ที่มีความรู้และทักษะ
สามารถให้การบริการอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และใส่ใจในความปลอดภัย โดยให้ความสําคัญกับ
ความปลอดภัยทางรังสีของผู้ป่วยและชุมชน  

๒. ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีเจตนารมณ์และเตรียมพร้อมที่จะเรียนรู้ตลอดชีวิตและสามารถพัฒนาวิชาชีพ
มุ่งสู่ความเป็นเลิศระดับสากล 

๓. ส่งเสริมผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้มีการทํางานวิจัยที่ได้มาตรฐาน มีพ้ืนฐานของการทําวิจัยที่ได้มาตรฐาน 
และสามารถนําความรู้ที่ได้ไปพัฒนาต่อยอดในอนาคต 

๔. ปลูกฝังผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้มีคุณธรรมจริยธรรม มีความเอ้ืออาทรและมีจิตสํานึกในการบริการ 
๕. ผลิตบุคลากรเพ่ือตอบสนองความต้องการในการดูแลด้านสุขภาพของระบบสุขภาพของประเทศ 
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๕. ผลลพัธ์ของการฝึกอบรมหลักสูตร 
แพทย์ที่จบการฝึกอบรมเป็นแพทย์เวชศาสตร์นิวเคลียร์ ต้องมีคุณสมบัติและความรู้ความสามารถข้ันตํ่าตาม

สมรรถนะหลัก (Core competency) ทั้ง ๖ ด้านดังน้ี 
๑) การดูแลรักษาผู้ป่วย (Patient care) 

๑.๑ ปฏิบัติงานจนมีความคุน้เคย (become familiar) กับหน่วยตรวจทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ 
๑.๒ มีทกัษะในการซักประวัติผู้ป่วยที่มารับบริการตรวจรักษาทางเวชศาสตร์นิวเคลียร ์
๑.๓ มีความรู้ทักษะและความสามารถในการให้การรักษาด้วยสารเภสัชรังสี 
๑.๔ มีหน้าทีค่วามรับผิดชอบการตรวจทางเวชศาสตร์นิวเคลียร ์
๑.๕ ทราบถึงกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ ทางเวชศาสตร์นิวเคลียร ์
๑.๖ ทราบกฎข้ันพ้ืนฐานความปลอดภัยทางรังสี 
๑.๗ สามารถเป็นผู้ให้การควบคุมดูแลการตรวจรักษาทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ได้ 

๒) ความรู้ทางการแพทย์ (Medical knowledge) 
๒.๑ มีความรู้พ้ืนฐานเก่ียวกับ Radiation physics และradiobiology ทางการแพทย์และได้รับ 
      การจัดสอนโดยราชวิทยาลัยรังสีแพทย์  

   ๒.๒ มีความรู้พ้ืนฐานเก่ียวกับสารเภสัชรังสีทั่วไป  
๒.๓ มีความรู้เกี่ยวกับสารเภสัชรังสีที่ใช้ในการตรวจ PET  
๒.๔ มีความรู้พ้ืนฐานเก่ียวกับเคร่ืองมือที่ใช้ในเวชศาสตร์นิวเคลียร์ 
๒.๕ มีความรู้และทักษะในการแปลผลการตรวจทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ ด้วยเครื่อง Gamma  

camera, SPECT/CT, PET/CT และ Dual Energy X-ray Absorptiometry 
๒.๖ มสี่วนร่วมในกิจกรรมวิชาการต่างๆ ทีส่าขาจัดขึ้น เช่น Journal club, interesting case,  

conference, topics in NM เป็นต้น      
   ๓) การเรียนรูจ้ากการปฏิบัติและการพัฒนาตนเอง (Practice-based learning and improvement) 

๓.๑ ความสามารถทางเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต  
๓.๒ สามารถเรียนรู้และเพ่ิมพูนทักษะได้ด้วยตนเองจากการปฏิบัติ เพ่ือนํามาใช้ในดูแลรักษา และ 

ติดตามผู้ป่วย  
๓.๓ สามารถติดตามและหาความรู้เก่ียวกับ Practice guideline ต่างๆ ให้ทันสมัยอยู่เสมอ 
๓.๔ สามารถวิพากษ์บทความและงานวิจัยทางการแพทย์ได้ 
๓.๕ มสี่วนร่วมในกิจกรรมพัฒนาคุณภาพของโรงพยาบาล เช่น Hospital accredition (HA)  

๔) ทักษะปฏิสัมพันธ์และการสื่อสาร (Interpersonal and communication skills) 
๔.๑ มีความเขา้ใจถึงความสําคัญของการสื่อสารที่ถูกต้อง 
๔.๒ มีทกัษะในการสื่อสารเพ่ือให้ข้อมูลกบัผู้ป่วย ญาติ และบุคคลากรที่เก่ียวข้อง ได้อย่างถูกต้อง  
      เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ  
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๔.๓ มีทกัษะในการใช้โปรแกรม Microsoft Word and Power Point เพ่ือนําเสนอข้อมูลได้อย่าง              
      มีประสิทธิภาพ 
๔.๔ ร่วมการประชุมภายในและระหว่างสาขาวิชาและสามารถอภิปรายปัญหาได้อย่างมี 

ประสิทธิภาพ 
๔.๕ ร่วมให้คําปรึกษาทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์แก่เพ่ือนร่วมวิชาชีพและบุคลากรอ่ืนได้ 
๔.๖ สามารถติดต่อประสานงานและปฏิบัติงานร่วมกับแพทย์ผู้ทําการรักษาหรือทีมผู้ดูแลผู้ป่วยได้ 

๕) ความเป็นมอือาชีพ (Professionalism) 
๕.๑ มีคณุธรรม จริยธรรม และเจตคติอันดีต่อผู้ป่วย ญาติ ผู้ร่วมงาน เพ่ือนร่วมวิชาชีพและชุมชน 
๕.๒ เคารพสิทธิผู้ป่วย ไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้ป่วย (เพศ เช้ือชาติ ศาสนา) 
๕.๓ สามารถประยุกต์เอาความรู้ ทักษะที่ได้ฝึกฝนมาช่วยในการดูแลผู้ป่วยให้เหมาะสมกับบริบท 

ผู้ป่วยและหลักฐานที่ช่วยสนับสนุนการวินิจฉยัและการรักษาในขณะน้ัน 
๕.๔ มีความสนใจใฝ่รู้ และสามารถพัฒนาไปสู่ความเป็นผู้เรียนรู้ต่อเน่ืองตลอดชีวิต (Continuous  

Professional Development) 
๕.๕ มีทกัษะด้าน non-technical skill (communication, body language, decision  

making, problem solving) และสามารถบริหารจัดการสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม 
๖) การปฏิบัติงานให้เข้าระบบ (System-based practice) 

๖.๑ มีความรู้เกี่ยวกับระบบสุขภาพของประเทศ เช่น ระบบประกันสุขภาพ ระบบประกันสังคม  
ระบบสวัสดิการการรักษาพยาบาลของข้าราชการ 

๖.๒ มีทกัษะในการใช้เทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับระบบของสถานที่ทํางาน เช่น  
ระบบ PACS, ระบบการส่งตรวจออนไลน์ 

๖.๓ เข้าใจและคํานึงถึงการใช้ทรัพยากรสุขภาพอย่างเหมาะสม (cost-effectiveness medicine) 
๖.๔ มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายทางการแพทย์ 
๖.๕ สามารถดําเนินงานวิจัยเพ่ือตอบคําถามทางเวชปฏิบัติ 
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๖. แผนการฝกึอบรมหลักสตูร 
๖.๑ วิธีการให้การฝึกอบรม  

๖.๑.๑ การเรยีนภาคบรรยาย 
๑) ความรู้เกี่ยวกับ medical radiation physics และ radiobiology เป็นการบรรยายรวมจาก 

สมาคมนักฟิสกิส์การแพทย์ไทย ดังรายละเอียดในภาคผนวก ๕ และ ๖ 
๒) การนําเสนอเน้ือหาความรู้ทางด้านเวชศาสตร์นิวเคลียร์ที่กาํหนดไว้สําหรับแพทย์ประจําบ้านช้ัน

ปีที่ ๑ ดังรายละเอียดในภาคผนวก ๑๘ 
๓) การบรรยายในเน้ือหาความรู้ทางด้านรังสีวินิจฉัยและรังสรีักษาและมะเร็งวิทยาสําหรับ 

แพทย์ประจําบ้านช้ันปีที่ ๑ ดังรายละเอียดในภาคผนวก ๓  และภาคผนวก ๔ 
๔) โครงการฝึกอบรมการพัฒนาทักษะชีวิตในการทํางานและการเข้าสังคมสําหรับแพทย์ประจํา

บ้าน จัดโดยคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ดังรายละเอียดในภาคผนวก ๙ 
๕) การเรียนการสอนรายวิชาความรู้ด้านบูรณาการทั่วไป โดยราชวิทยาลัยรังสีแพทย์ฯ ดัง

รายละเอียดในภาคผนวก ๘ 
๖.๑.๒ การนาํเสนอและร่วมอภิปรายใน seminar, journal club และ conference ต่างๆ รวมทั้ง 
         การเขา้ร่วมกิจกรรม multidisciplinary tumor conference และอ่ืนๆ  
๖.๑.๓ การฝึกปฏิบัติ 

- หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกและหอผู้ป่วยใน  

- ห้องตรวจวินิจฉัยด้วยภาพทางเวชศาสตร์นิวเคลียร ์
๖.๑.๔ การศึกษาด้วยตนเอง  

- การเข้าร่วมประชุมวิชาการของสมาคมเวชศาสตร์นิวเคลียร์ฯ ที่มุ่งเน้นความรู้ใหม่ๆ  ที่เก่ียวข้อง
กับแพทย์ทางเวชศาสตร์นิวเคลียร ์

- การศึกษาด้วยตนเองจากสื่อต่างๆ รวมท้ังการสังเกตการทํางานและอภิปรายกับอาจารย์ผู้ให้
การฝึกอบรมในแง่ knowledge, intetpersonal, communication and non-technical 
skills และ professionalism 

หมายเหตุ:  รายละเอียดการให้การฝึกอบรม/วิธีการเรียนรู้ แยกตามสมรรถนะหลัก  
     (core competency) ดังรายละเอียดในภาคผนวก ๒๙ 
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   ๖.๒ เนื้อหาของหลักสูตรการฝึกอบรม 
๑. ความรู ้

๑.๑ ความรู้เฉพาะทางของสาขาเวชศาสตร์นิวเคลยีร์และระบบท่ีเก่ียวข้อง 
๑.๑.๑  เน้ือหาการฝึกอบรมหลักตามเกณฑ์หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจําบ้าน เพ่ือวุฒิบัตร

แสดงความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์ ซึ่ง
กําหนดโดยราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทยและสมาคมเวชศาสตร์นิวเคลียร์แห่ง
ประเทศไทย ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ (ภาคผนวก ๑)  

๑.๑.๒  เน้ือหาความรู้ด้านเวชศาสตร์นิวเคลียร์ของสาขาวิชาฯ แยกตามช้ันปีของการฝึกอบรม 
สําหรับผู้เข้ารบัการฝึกอบรม ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี (ภาคผนวก ๒) 

๑.๑.๓  เน้ือหาความรู้ด้านรังสีวินิจฉัยสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมช้ันปีที่ ๑ สาขาเวชศาสตร์
นิวเคลียร์ ในระยะ ๖ เดือน (ภาคผนวก ๓) 

๑.๑.๔ เน้ือหาความรู้ด้านรังสีรักษาสําหรับผู้เข้ารบัการฝึกอบรมช้ันปีที่ ๑ สาขาเวชศาสตร์
นิวเคลียร์ ในระยะ ๒ เดือน (ภาคผนวก ๔) 

๑.๑.๕  เน้ือหาหลักสูตร Medical Radiation Physics และ Radiobiology ของรังสีวิทยา
สมาคมแห่งประเทศไทย (ภาคผนวก ๕ และ ๖) 

๑.๑.๖  การสอนความรู้พ้ืนฐานทางรังสีวิทยา ซึ่งจัดโดยภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี (ภาคผนวก ๗) 

๑.๒ ความรู้ทัว่ไป 
๑.๒.๑  การสอนรายวิชาความรู้ด้านบูรณาการทั่วไป ซึ่งเป็นการสอนของราชวิทยาลัยรังสีแพทย์  

(ภาคผนวก ๘) 
๑.๒.๒  เน้ือหาโครงการฝีกอบรมการพัฒนาทักษะชีวิตในการทํางานและการสังคม (Professional  

and Personal skills development) ซึ่งจัดโดยคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล
รามาธิบดี (ภาคผนวก ๙) 

๑.๒.๓  การสอน Clinical epidemiology & Biostatistics, Evidence-Based Medicine and 
Research Methodology ซึง่จัดโดยคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
(ภาคผนวก ๑๐) 

๑.๒.๔  เน้ือหาโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Advanced Cardiovascular Life Support 
ซึ่งจัดอบรมโดยคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี (ภาคผนวก ๑๑) 
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๒. ปฏิบัติการ 
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมต้องปฏิบัติงานทั้งการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคตามเกณฑ์ขั้นตํ่าตามที่ราช

วิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทยกําหนด (ภาคผนวก ๑๒) 
กิจกรรมวิชาการสาํหรบัแพทย์ผู้เข้ารบัการฝึกอบรม (ภาคผนวก ๑๖-๑๘) 

๑. Journal club 
๒. Topic review 
๓. Interesting case conference 
๔. Seminar/Imaging conference  
๕. Interdepartmental conferences 
๖. Lecture (ภาคผนวก ๑๘) 

 
๖.๓ การทําวิจัย 

เพ่ือเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้โดยการศึกษาค้นคว้าเพ่ิมเติมในปัญหาทางสุขภาพ เพ่ือให้ได้องค์ความรู้ใหม่ 
และเพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีพ้ืนฐานในการทําวิจัยและวิเคราะห์ทางสถิติทางการแพทย์รวมท้ังยังสามารถนําไป
ต่อยอดการศึกษาค้นคว้าในอนาคตด้วยตนเอง ทางหลักสูตรจึงได้กําหนดให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมต้องทําวิจัย 1 เรื่อง 
ในระหว่างการฝึกอบรม โดยผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องเป็นผู้วิจัยหลัก และนอกจากน้ันแล้วผลงานวิจัยฉบับ
สมบูรณ์ยังเป็นองค์ประกอบหน่ึงของเง่ือนไขในการสมัครสอบและสอบเพ่ือวุฒิบัตรฯ สาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์ โดย
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องสอบผ่านการป้องกันวิทยานิพนธ์จากคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ สาขาเวช
ศาสตร์นิวเคลียร์ก่อน จึงจะมีสิทธ์ิสอบเพ่ือวุฒิบัตรสาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์ได้ ตามหลักสูตรการฝึกอบรมฯ ของ
สมาคมเวชศาสตร์นิวเคลียร์ ราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย ฉบับปรับปรุง ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยงานวิจัยของ
ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีรายละเอียดดังในภาคผนวก ๑๓-๑๕  

หากผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความประสงค์จะขอให้รับรองวุฒิ วว.สาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์ให้ “เทียบเท่า
ปริญญาเอก” จะต้องทําหนังสือแจ้งต่อสถาบันให้เป็นลายลักษณ์อักษร โดยกรณีน้ีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องมี
ผลงานวิจัยโดยเป็นผู้วิจัยหลัก และผลงานน้ันต้องตีพิมพ์ในวารสารที่เป็นที่ยอมรับ ตามข้อกําหนดของราชวิทยาลัย
รังสีแพทย์แห่งประเทศไทย ฉบับปรับปรุง ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ มีรายละเอียดดังในภาคผนวก ๓๑   

 
๖.๔ จํานวนปขีองการฝึกอบรม 
ตารางการเรียนรู้ในหน่วยเวชศาสตร์นิวเคลียร ์(ระยะเวลาทั้งหมด ๒๔ เดือน) ในระยะ ๓ ปี ของการฝึกอบรม 

ช้ันปี 
ระยะเวลาการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติใน
หน่วยเวชศาสตร์นิวเคลียร์ (เดือน) 

ระยะเวลาการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติในแผนกอ่ืน

๑ ๔ รังสีวินิจฉัย ๖ เดือน, รังสีรักษา ๒ เดือน
๒ ๑๐ Elective ๒ เดือน
๓ ๑๐ Elective ๒ เดือน

รวม  เวชศาสตร์นิวเคลียร์ ๒๔ เดือน, รังสีวินิจฉัย ๖ เดือน, รังสีรักษา ๒ เดือน, Elective ๔ เดือน 
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หมายเหตุ  

 รังสีวินิจฉัย 
แพทย์ประจําบ้านผู้เข้ารับการฝึกอบรม ต้องผ่านการฝึกปฏิบัติเพ่ือการเรียนรู้ในสาขารังสีวินิจฉัยเป็นเวลา
รวมท้ังสิ้น ๖ เดือน ของการฝึกอบรมในช้ันปีที่ ๑ ประกอบด้วย general diagnostic radiology, CT, 
ultrasound, MRI ด้วยอัตราส่วน ๒:๒:๑:๑ ตามหลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจําบ้านเพ่ือวุฒิบัตรความรู้
ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์ ฉบับปรับปรุง ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ 
ภายใต้การกํากับดูแลของสมาคมเวชศาสตร์นิวเคลียร์แห่งประเทศไทย และราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่ง
ประเทศไทย แต่ในปัจจุบันการจัดการฝึกปฏิบัติงานในหน่วยรังสีวินิจฉัยได้แบ่งการเรียนรู้เป็น system 
ต่างๆ เช่น Chest, Abdomen, Neurology, Musculoskeletal system เป็นต้น ดังนัน้การจัด
ตารางการฝึกอบรมจึงมีการเปลีย่นแปลงให้เข้ากับบรบิทของทางสถาบัน แต่อย่างไรก็ตามอัตราสว่น
การเรียนรู้โดยรวมยังคงไว้ตามที่กําหนดในหลักสูตรการฝกึอบรมแพทย์ประจาบ้านเพ่ือวุฒิบัตรความรู้
ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์ ฉบับปรับปรุง ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ดัง
ตารางด้านล่าง  
ตารางการปฏิบัติงาน  

Diagnostic modality  
ระยะเวลาการเรียนรู้
และฝึกปฏิบัติ  

ระบบในการเรียนรู ้ 

General radiology  
๓ สัปดาห์ Chest film 
๓ สัปดาห์ CVS 

๒ สัปดาห์ MSK 

CT  

๑ สัปดาห์ Neurology (including head and neck)
๓ สัปดาห์ Chest and CVS  
๓ สัปดาห์ Abdomen and pelvis  
๑ สัปดาห์ MSK 

MRI  
๓ สัปดาห์ Neurology (including head and neck)
๑ สัปดาห์ MSK 

Ultrasonography  ๔ สัปดาห์ ทุกระบบ  

 Elective 
๒.๑ แพทย์ประจําบ้านปี ๒ จะเลือกดูงาน internal medicine และ pathology โดย internal medicine  

สามารถจะเลือกดูงานในสาขา endocrinology, cardiology และ neurology หรือ oncology  
 ๒.๒ แพทย์ประจําบ้านปี ๓ จะดูงานการฝึกอบรมเวชศาสตร์นิวเคลียร์ในโรงพยาบาลหรือสถาบันอ่ืน 

 

 



หลักสูตรการฝกอบรมแพทยประจําบานสาขาวิชาเวชศาสตรนิวเคลียร คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี พ.ศ.๒๕๖๑ ๑๒
 

 

๖.๕ การบริหารการจัดการฝึกอบรม 
สาขาวิชาเวชศาสตร์นิวเคลียร์ มีการแต่งต้ังคณะกรรมการและหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารการจัดการ

ฝึกอบรมแพทย์ประจําบ้าน ดังภาคผนวก ๒๘ 
 

๖.๖ สภาวะการปฏิบัติงาน 
๖.๖.๑ ระยะเวลาการเรียนตลอดหลักสูตรต้องไม่น้อยกว่า ๓๓ เดือนจึงจะมีสิทธ์ิสอบเพ่ือวุฒิบัตรแสดงความรู้ 

ความชํานาญในสาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์ ในกรณีที่ปฏิบัติงานไม่ครบตามเกณฑ์ของระยะเวลาฝึกอบรม
จะไม่สามารถส่งสอบวุฒิบัตรฯ ตามเวลาที่กําหนด จําเป็นจะต้องปฏิบัติงานเพ่ิมเติมจนครบจึงจะมีสทิธ์ิ
เข้ารับการสอบเพ่ือวุฒิบัตรฯ 

๖.๖.๒ ผู้เข้ารบัการฝึกอบรมมีสิทธิและหน้าที่ (การลาพักและค่าตอบแทน) ตามท่ีคณะฯ, ภาควิชาระบุไว้  
 (ภาคผนวก ๑๙ และ ๒๐)  

๖.๖.๓ หากแพทย์ผู้รับการฝกึอบรมปฏิบัติโดยขาดความรับผิดชอบ จะมีขั้นตอนระเบียบปฏิบัติว่าด้วยวินัยและ 
 บทลงโทษทางวินัยของมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๓ (ภาคผนวก ๒๑) 

๖.๖.๔ การปฏิบัติงานของแพทย์ประจําบ้านสาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์ ได้ระบุหน้าที่และระยะเวลาในการ  
 ปฏิบัติงาน ดังน้ี 
๖.๕.๔.๑ การตรวจผู้ป่วยนอก (OPD) 

ตรวจผู้ป่วย OPD ต้ังแต่เวลา ๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ช่วงบ่ายต้ังแต่เวลา ๑๓.๐๐- ๑๖.๐๐ น. 
ดูแลผู้ป่วยที่ถกูส่งมาปรึกษา ทั้งน้ีการรักษาผู้ป่วยทุกรายต้องได้รับความเห็นชอบจาก
อาจารย์ผู้รับผิดชอบ และเน้นให้เห็นประโยชน์และความสําคัญในการปรึกษาและซกัถาม
อาจารย์เพ่ือความเข้าใจ 

การดูแลรับผิดชอบของอาจารย์ในการตรวจ OPD แบ่งเป็นระดับตามช้ันปีของแพทย์ประจําบ้าน ดังน้ี 

 แพทย์ประจําบ้านช้ันปีที่ ๑ แพทย์ประจําบ้านสามารถปฏิบัติงานภายใต้การช้ีแนะของอาจารย์ ใน
กรณีต่อไปน้ี 

a. การรักษาด้วย radioiodine  

 แพทย์ประจําบ้านช้ันปีที่ ๒ แพทย์ประจําบ้านสามารถปฏิบัติงานได้โดยมีอาจารย์ให้ความ
ช่วยเหลือเมื่อต้องการ (โดยหวังว่าปลายปีการศึกษา แพทย์ประจําบ้านจะสามารถปฏิบัติงานได้
ด้วยตนเอง) ในกรณีต่อไปน้ี 

a. การรักษาด้วย radioiodine  
b. การรักษาด้วย radionuclide อ่ืนๆ 

 แพทย์ประจําบ้านช้ันปีที่ ๓ แพทย์ประจําบ้านสามารถปฏิบัติงานได้ด้วยตนเองและควบคุมผู้มี
ประสบการณ์น้อยกว่าในกรณีต่อไปนี้ 

a. การรักษาด้วย radioiodine  
b. การรักษาด้วย radionuclide อ่ืนๆ  
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๖.๕.๔.๒ การปฏิบัติงานท่ีห้องตรวจสแกน 

 วันที่ไม่ได้ออกตรวจผู้ป่วยนอก ให้ปฏิบัติงานท่ีห้องตรวจสแกนต้ังแต่เวลา ๙.๐๐-๑๖.๐๐ น. 
๖.๕.๔.๓ การดูแลผู้ป่วยใน 

 ดูแลผู้ป่วยในทุกวันราชการ ให้เสร็จก่อนเวลา ๘.๐๐ น. และเขียนบันทึก progress note ใน 
 เวชระเบียนผู้ป่วยใน และใบวัดระดับรังสีของผู้ป่วย 

๖.๕.๔.๔ กิจกรรมทางวิชาการของสาขาวิชา 
แพทย์ผู้รับการฝึกอบรมเข้ารว่ม Conference, Topic และ Journal ตามตารางที่จัดไว้ให้ 
ของสาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์ ถ้าต้องการเข้า Conference ของรังสีวินิจฉัย เวลา ๘.๐๐-
๙.๐๐ น. หรือเข้าร่วมการประชุมนอกแผนก ให้ขออนุญาตอาจารย์ที่ปฏิบัติงานด้วยเป็น
ครั้งๆ ไป 

๖.๕.๔.๕ การอยู่เวรของแพทย์ผู้รับการฝึกอบรมสาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร ์
 ก.  เวรวันทําการ (วันจันทร์ถึงวันศุกร์) แพทย์ผูร้ับการฝึกอบรมมีหน้าที่ดูแลผู้ป่วยในต้ังแต่ 

เวลา ๑๖.๐๐ น. เป็นต้นไป 
 ข. เวรวันนอกเวลาราชการ รวมท้ังวันหยุดนักขัตฤกษ์ แพทย์ผู้รับการฝึกอบรมมีหน้าที่ดูแล 

    ผู้ป่วยในต้ังแต่เวลา ๘.๐๐ น. เป็นต้นไป 

๖.๗ การวัดและประเมินผล 
๖.๗.๑ การวัดและประเมินผลระหว่างการฝึกอบรม (Formative assessment) 

๑. ด้านความรู้ จะจัดให้มีการสอบปีละครั้ง เพ่ือเป็นการติดตามพัฒนาการของผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม และเป็นการให้ข้อมลูป้อนกลับ (feedback) แก่ผูเ้ข้ารับการฝึกอบรมได้อย่าง
ทันท่วงที 

๒. การประเมินด้านทักษะ โดย Workplace-based assessment ด้วยวิธี case-based 
discussion (CBD), Mini-Cex และ Mini-IPX ตามหัวข้อการเรียนรู้ทั้ง ๖ ด้านของสมรรถนะ
หลัก ดังในตารางแสดงการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ และการประเมินผลทีส่อดคล้องกับ
ผลลัพธ์ (ภาคผนวก ๒๙) เพ่ือเป็นการติดตามพัฒนาการของผู้เข้ารับการฝึกอบรม และเป็น
การให้ข้อมูลป้อนกลับ (feedback) แก่ผู้เขา้รับการฝึกอบรมได้อย่างทันท่วงที ทุก ๆ ๖ เดือน 

๓. ประเมินเจตคติ โดยบุคลากรทุกระดับในสาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์ โดยแบบประเมิน ๓๖๐ 
องศา ในภาคผนวกที่ ๒๓ ทุก ๆ ๖ เดือน 

๖.๗.๒ การประเมินผลเพื่อเลื่อนชัน้ป ีสําหรับผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมชัน้ปีที ่๑ และ ๒ 
๑. โดยสอบข้อเขียน ซึ่งผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องสอบผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๖๐ จึงจะถือว่าสอบ

ผ่าน ถ้าสอบไม่ผ่านจะอนุญาตให้สอบแก้ตัวได้อีก ๑ ครั้ง ภายใน ๒ สัปดาห์ 
๒. Rapid report  

- ต้องผ่าน ๖ ใน ๑๐ ข้อสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมช้ันปีที่ ๑ เพ่ือเลื่อนสู่ช้ันปีที่ ๒ 
- ต้องผ่าน ๘ ใน ๑๐ ข้อสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมช้ันปีที่ ๒ เพ่ือเลื่อนสู่ช้ันปีที่ ๓ 
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๓. การประเมิน Clinical skill จาก “กิจกรรมที่ให้ความมั่นใจว่าเป็นผู้เช่ียวชาญในวิชาชีพ 

(Entrustable Professional Activity: EPA)” ที่กําหนดไว้ในภาคผนวก ๒๒                                    
โดยหลักสูตรกําหนด EPA ซึ่งแพทย์ประจําบ้านเวชศาสตร์นิวเคลียร์ทุกคนต้อง แสดงให้เห็นว่า
สามารถทําได้ในระหว่างการฝึกอบรมดังน้ี 
EPA 1.  Perform diagnostic general NM imaging (patient evaluation,  

procedure selection, monitoring and interpretation) 
EPA 2.  Perform molecular imaging (patient evaluation, procedure selection, 

monitoring and interpretation) 
EPA 3.  Perform radioiodine therapy for thyroid diseases (patient evaluation, 

procedure performance and follow-up) 
EPA 4.  Perform other radionuclide therapy (patient evaluation, procedure  

     performance and follow up) 
โดยการประเมินทักษะทั้ง ๔ กิจกรรมดังกลา่วจะระบุเป็นระดับ (level) ๑ ถึง ๕ ดังน้ี 

Level ๑: สามารถปฏิบัติงานได้ภายใต้การควบคุมของอาจารย์ของใกล้ชิด 
Level ๒: สามารถปฏิบัติงานได้ภายใต้การช้ีแนะของอาจารย์ 
Level ๓: สามารถปฏิบัติงานได้โดยมีอาจารย์ให้ความช่วยเหลือเมื่อต้องการ 
Level ๔: สามารถปฏิบัติงานได้ด้วยตนเอง 
Level ๕: สามารถปฏิบัติงานได้ด้วยตนเองและยังสามารถควบคุมผู้ที่มีประสบการณ์น้อยกว่าได้ 

ประเมินด้วยแบบประเมิน EPA 1-4 โดยผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องได้รับการ ประเมินในแต่ละ 
EPA ให้ได้ตามเกณฑ์อย่างน้อย ๑ ครั้ง/ปี โดยจะต้องมีอาจารย์ผู้ทําการ ประเมิน ๒ ท่าน/ครั้ง และ
อาจารย์ทั้ง ๒ ท่านจะมาลงความเห็นและให้ข้อสรุปว่าใน EPA น้ันๆ จะให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมี
ระดับศักยภาพเป็นระดับไหน โดยมีเกณฑ์ผ่านดังน้ี 
 

แพทย์ประจําบ้านช้ันปีที่ ๑
EPA รายละเอียด ระดับศักยภาพที่ต้องผ่าน
1 Perform     diagnostic general NM ๒ 
2 Perform     molecular imaging ๒ 
3 Perform     radioiodine therapy ๒ 
4 Perform     other radionuclide therapy ยังไม่ต้องประเมิน

 

 

 

 



หลักสูตรการฝกอบรมแพทยประจําบานสาขาวิชาเวชศาสตรนิวเคลียร คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี พ.ศ.๒๕๖๑ ๑๕
 

 

 

แพทย์ประจําบ้านช้ันปีที่ ๒
EPA รายละเอียด ระดับศักยภาพที่ต้องผ่าน
1 Perform     diagnostic general NM ๔ 
2 Perform     molecular imaging ๔ 
3 Perform     radioiodine therapy ๔ 
4 Perform     other radionuclide therapy ๓ 

 

แพทย์ประจําบ้านช้ันปีที่ ๓
EPA รายละเอียด ระดับศักยภาพที่ต้องผ่าน
1 Perform     diagnostic general NM ๕ 
2 Perform     molecular imaging ๕ 
3 Perform     radioiodine therapy ๕ 
4 Perform     other radionuclide therapy ๕ 

 

๖.๗.๓ การวัดและประเมินผลเพื่อวุฒิบัตรฯ 
การวัดและประเมินผลเพ่ือวุฒิบัตรฯ แนวทางและเง่ือนไขการสมัครสอบและสอบเพ่ือวุฒิบัตร 

สาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์ดังน้ี 
๑. ต้องผ่านการฝึกอบรมในหลักสูตรแพทย์ประจําบ้าน สาขาวิชาเวชศาสตร์นิวเคลียร์ คณะ

แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี โดยมีระยะเวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของ
ระยะเวลาการฝึกอบรมท้ังหมด 

๒. ต้องสอบผ่านได้รับประกาศนียบัตรวิชา Medical radiation physics และ radiation biology 
ตามเกณฑ์ของสมาคมนักฟิสิกส์การแพทย์ไทย และราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย 

๓. ต้องมีผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ๑ เรื่อง โดยงานวิจัยดังกล่าวต้องผ่านการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ 
โดยคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ สาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์ก่อน และ จะต้องผ่านการ
นําเสนอเป็น oral presentation ในการประชุมวิชาการประจําปีของสมาคมเวชศาสตร์นิวเคลียร์
แห่งประเทศไทยในปีที่จะสอบเพ่ือวุฒิบัตรฯ ด้วย หากแพทย์ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสอบไม่ผ่านการ
สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ดังกล่าว ก็จะไม่มีสิทธ์ิสอบข้อเขียนและสอบปากเปล่าในการสอบเพ่ือ
วุฒิบัตรฯ  
 
 
 
 



หลักสูตรการฝกอบรมแพทยประจําบานสาขาวิชาเวชศาสตรนิวเคลียร คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี พ.ศ.๒๕๖๑ ๑๖
 

 
๔. มีหลักฐานการฝึกอบรม (log book) ที่มีลายเซ็นรับรองจากอาจารย์ในสถาบันที่ให้การฝึกอบรม 

และประธานคณะอนุกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ลงนามรับรองว่าแพทย์ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มี
ประสบการณ์ในการฝึกอบรมครบถ้วนตามท่ีระบุไว้ในหลักสูตรการฝึกอบรมเพ่ือวุฒิบัตรฯ สาขา
เวชศาสตร์นิวเคลียร์ สมาคมเวชศาสตร์นิวเคลียร์ และราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย 
ฉบับปรับปรุง ปี พ.ศ.๒๕๖๐ ทั้งในด้านการตรวจวินิจฉัย การรักษาโรคทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ 
และการเข้าร่วมกิจกรรมการส่งเสริมการเรียนรู้ทางวิชาการต่างๆ แสดงให้แก่คณะอนุกรรมการ
ฝึกอบรมและสอบฯ สาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์  ดังต่อไปน้ี 

ก. จํานวนหัตถการ    ตามภาคผนวก ๑๒ 
ข. จํานวน journal club    ๒๐  เรื่อง / ๓  ปี 
ค. จํานวน interesting case/case study  ๘    เร่ือง / ๓  ปี 
ง. จํานวน literature review/seminar  ๒    เรือง / ๓  ปี 

๕. มีหนังสือรับรองมติอนุกรรมการการฝึกอบรมแพทย์ประจําบ้าน สาขาวิชาเวชศาสตร์นิวเคลียร์ ซึ่ง
ออกโดยประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ และหัวหน้าภาควิชารังสีวิทยาว่าประสงค์จะส่ง
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าสอบเพ่ือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวช
กรรม สาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์ 
 

๗. การรับและคัดเลือกผูเ้ข้ารับการฝึกอบรม  
๗.๑ คณุสมบติัของผูเ้ข้ารับการฝึกอบรม 

๑) ได้รับปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต หรือเทยีบเท่าที่แพทยสภารับรองได้รับการขึ้นทะเบียน
ประกอบวิชาชีพเวชกรรมจากแพทยสภาแล้ว และ 

๒) มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์แพทยสภาในการเข้ารับการฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทาง หรือ  
๓) ผู้ที่ได้รับวุฒิบัตรเพ่ือแสดงความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขารังสีวินิจฉัย      

รังสีวิทยาทั่วไป หรือ รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา  
๔) คุณสมบัติอ่ืนๆ ตามภาคผนวก ๒๔ 

๗.๒ การคัดเลอืกผู้เขา้รับการฝึกอบรม 
  ๗.๒.๑ แพทย์ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องผ่านการดูงานที่สาขาวิชาเวชศาสตร์นิวเคลียร์ ภาควิชา 

    รังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เป็นเวลาติดต่อกันอย่างน้อย ๕ วันทําการ 
๗.๒.๒ คณะกรรมการคัดเลือกแพทย์ประจําบ้าน จะมาจากอาจารย์ประจําในสาขาวิชาเวชศาสตร์ 

 นิวเคลียร์ ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี อย่างน้อย ๓ ท่าน ซึ่ง 
 จะเป็นผู้ทําการสอบสัมภาษณ์แพทย์ผูส้มัคร เพ่ือพิจารณาความรู้ ความสามารถ เจตคติ     
 ทัศนคติ และบุคลิกภาพ แลว้นํามาประเมินเป็นคะแนน 
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๗.๒.๓ เกณฑ์การให้คะแนนเพ่ือรับผู้เข้าฝึกอบรม 

พิจารณาจากคุณสมบัติต่างๆ ตามหลักเกณฑ์สาขาวิชาเวชศาสตร์นิวเคลียร์ ภาควิชารังสี   
วิทยากําหนด (ภาคผนวก ๒๕) 

        ๗.๒.๔ หลักสูตรฯ มีกระบวนการอุทธรณ์ผลการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม โดยผู้สมัครเข้ารับการ 
ฝึกอบรมสามารถย่ืนคําร้องผ่านทางธุรการภาควิชา ไปยังคณะกรรมการพิจารณาและวินิจฉัย 
ข้อร้องเรียน ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ตามข้ันตอน 
(รายละเอียดดังในภาคผนวก ๓๒)  

๗.๓ จํานวนผูเ้ข้ารับการฝึกอบรม 
สาขาวิชาเวชศาสตร์นิวเคลียร์ ปฏิบัติตามหลักสูตรของราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย

และแพทยสภา ซึ่งกําหนดสัดส่วนศักยภาพการฝึกอบรม ต่อจํานวนอาจารย์ จํานวนผู้ป่วย และจํานวน
หัตถการจากการประเมิน ศักยภาพในการรับแพทย์ประจําบ้าน มีอาจารย์แพทย์ผู้ให้การฝึกอบรมเต็ม
เวลาตามท่ีแพทยสภากําหนด จํานวน ๕/๖ คน ดังน้ันทางสาขาฯ มีศักยภาพในการรับแพทย์ประจํา
บ้านได้จํานวน ๒/๓ คนต่อปี 

แต่ทั้งน้ีทางสาขาวิชาฯ มีนโยบายให้คงจํานวนตําแหน่งการรับแพทย์ประจําบ้านจํานวน ๒ คนต่อปี 
 

๘. อาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม 
๘.๑ สาขาวิชาเวชศาสตร์นิวเคลียร์ มกีารแต่งต้ังคณะกรรมการและหน้าที่รับผิดชอบในการฝึกอบรมแพทย์ 

ประจําบ้าน ดังภาคผนวก ๒๘  
โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการดําเนินการที่เก่ียวข้องกับโครงการฝึกอบรมแพทย์ประจําบ้าน ดังน้ี 
๑. บริหารจัดการการฝึกอบรมแพทย์ประจําบ้าน ให้เป็นไปตามนโยบายของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล

รามาธิบดี 
๒. ดําเนินการให้มีระบบและกลไกพัฒนาคุณภาพการฝึกอบรมแพทย์ประจําบ้าน 
๓. ประสานงานกับส่วนงาน/ภาควิชาต่างๆ ด้านการจัดอบรมและดูงานของแพทย์ประจําบ้าน 
๔. ร่วมประเมินคุณภาพหลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจําบ้าน  

๘.๒ อาจารย์ผูส้อน 
ก. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม 

๑. ได้รับวุฒิบัตร หรือหนังสืออนุมัติเพ่ือแสดงความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
สาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์ 

๒. มีคุณธรรม จรยิธรรม ไม่มขี้อร้องเรียน ที่ทําให้เสื่อมเสียช่ือเสียง 
๓. ได้รับคัดเลือกให้เป็นอาจารย์ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและคัดเลือก การบรรจุและแต่งต้ัง 

อาจารย์ใหม่ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี พ.ศ. ๒๔๖๑ (ภาคผนวก ๒๖) 
ปัจจุบันทางสาขาวิชาฯ มีอาจารย์แพทย์ที่ได้รับวุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมัติฯ ที่ปฏิบัติงาน

เต็มเวลาจํานวน ๕ คน อาจารย์ฟิสิกส์ที่ปฏิบัติงานเต็มเวลาอีกจํานวน ๑ คน และอาจารย์เภสัชรังสี 
๑ คน (ภาคผนวก ๒๗) 
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ข. หน้าที่ของอาจารย์ 

๑. หน้าที่ด้านการสอนในหลักสูตรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาฯ ภาควิชาฯ และคณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี 

๒. หน้าที่ด้านการวิจัย และการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาในการทาํวิจัยของผู้เข้ารับการฝึกอบรมใน
หลักสูตรที่เก่ียวข้อง 

๓. หน้าที่ด้านการบริการให้การตรวจและวินิจฉัยผู้ป่วย 
๔. หน้าที่ด้านบริการวิชาการเข้าร่วมประชุมวิเคราะห์ ทบทวนข้อสอบทั้งระดับหลักสูตรนักศึกษา

แพทย์และแพทย์ประจําบ้าน 
๕. หน้าที่ด้านบริหาร 
๖. ให้คําปรึกษาและแนะนําผู้เข้ารับการฝึกอบรมในด้านต่างๆ ในกรณีที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา แพทย์

ประจําบ้าน มีหน้าที่ให้คําปรกึษา สนับสนุนการฝึกอบรมของแพทย์ประจําบ้าน รวมถึง แนะแนว
ด้านอาชีพและการวางแผนในอนาคต โดยในการให้คําปรึกษาต้องรักษาความลับของแพทย์ 
ประจําบ้าน 

๗. หน้าที่ด้านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
๘. ภาระที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
๙. ปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จรยิธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

 
๙. ทรัพยากรทางการศึกษา 

๙.๑ ทรพัยากรในสาขาเวชศาสตร์นิวเคลยีร์และภาควิชารังสีวิทยา 
สาขาวิชาเวชศาสตร์นิวเคลียร์ ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ได้รับ

การ รับรองคุณภาพสถาบันฝึกอบรมแพทย์ประจําบ้านจากแพทยสภาและมีศักยภาพ และทรัพยากรตาม 
เกณฑ์ มาตรฐานสถาบันฝึกอบรมของราชวิทยาลัยฯ ดังต่อไปนี้  
๑. สถิติผู้ป่วย  

๑.๑ จํานวนผูป่้วยที่มารับการบริการตรวจรักษาและ/หรือ ได้รับคําปรึกษาทางด้านเวชศาสตร์ 
      นิวเคลียร ์มากกว่า ๕,๐๐๐ รายต่อปี 
๑.๒ จํานวนครั้งของการรับบริการตรวจสแกนทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ มากกว่า ๕,๐๐๐ ครั้งต่อปี 
๑.๓ จํานวนครั้งของการรับบริการตรวจความหนาแน่นของกระดูก มากกว่า ๑๐,๐๐๐ ครั้งต่อปี 
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๒. เคร่ืองมือและอุปกรณ์ทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ ประกอบด้วยดังน้ี 

ประเภท จํานวน (เครื่อง)

 เคร่ืองถ่ายภาพ SPECT ๒ 

 เคร่ืองถ่ายภาพ D-SPECT ๑ 

 เคร่ืองถ่ายภาพ SPECT/CT ๒ 

 PET/CT ๑ 

 Bone densitometry ๓ 

 Thyroid uptake system ๑ 

 Dose calibrator ๑ 

 Survey meter ๕ 

 Personal radiation monitoring devices ๙ 
 

๓. ห้องประชุม 

ห้องประชุม ความจุ (คน) สถานที ่
ห้องประชุม ทวี บุญโชติ ๙๐-๑๐๐ อาคาร ๑ ช้ัน ๒ ภาควิชารังสีวิทยา
ห้องประชุม สุวัธนา นนทะสุต ๕๐ อาคาร ๑ ช้ัน ๒ ภาควิชารังสีวิทยา
ห้องประชุม ช้ัน ๔ ๑๕-๒๐ อาคาร ๑ ช้ัน ๔ ภาควิชารังสีวิทยา

 

๔. บุคลากรในสาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์ 

ตําแหน่ง จํานวน (อัตรา)

 อาจารย์แพทย์ ๕ 

 อาจารย์ฟิสิกส์การแพทย์ ๑ 

 อาจารย์เภสัชรังสี ๑ 

 นักฟิสิกส์การแพทย์ ๑ 

 นักรังสีการแพทย์ ๑๑ 

 พยาบาล ๕ 

 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ๒ 

 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ๕ 

 ผู้ปฏิบัติงานรังสีเทคนิค (ปฏิบัติงานผู้ช่วยนักรังสีการแพทย์) ๓ 

 พนักงานบริการ (ปฏิบัติงานผู้ช่วยพยาบาล) ๑ 
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๙.๒ หน่วยงานกลางพืน้ฐาน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
๑. สถิติผู้ป่วยโดยประมาณมากกว่า ๔,๐๐๐,๐๐๐ รายต่อปี 
๒. ข้อมูลอาคารผูป่้วย มีทั้งหมด ๕ อาคาร ได้แก่ 

๒.๑  อาคารหลัก (อาคาร ๑) 
๒.๒  อาคารออร์โธปิดิกส์ (อาคาร ๕) 
๒.๓  อาคารศูนย์อุบัติเหตุและเวชศาสตร์ฉุกเฉนิ 
๒.๔  อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิต์ิ 
๒.๕  อาคารศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ มีจํานวนเตียงผู้ป่วยรวมท้ังสิ้น ๑,๐๖๑ เตียง 

๓. มีหน่วยงานทางคลินิกที่สําคญัในการติดต่อประสานงานและเพ่ิมพูนการเรียนรู้ทางวิชาการ ได้แก่ เช่น 
ภาควิชาอายุรศาสตร์ ภาควิชาศัลยศาสตร์ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวช วิทยา 
และภาควิชาพยาธิวิทยา เป็นต้น 

๔. ห้องเรียน ห้องประชุม และหอ้งบรรยาย 

๕. ห้องสมุดของคณะๆ ซึ่งมีพ้ืนที่ ๑,๘๐๐ ตารางเมตร บรรจุ ๑๕๐ ที่น่ัง ให้บริการค้นหาข้อมูลทั้งที่ม ีใน

ระบบคณะๆ และมหาวิทยาลยั และแหล่งข้อมูลจากมหาวิทยาลัยอ่ืนทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงม ี

ระบบออนไลน์ ที่สามารถเข้าถึงฐานข้อมูลวารสารทางวิชาการ ได้ตลอด ๒๔ ช่ัวโมง 

๖. มีกลุ่มวิชาระบาดวิทยาคลินิก ที่จัดนักชีวสถติิ เพ่ือช่วยเหลือการทํางานวิจัยและสํานักงานวิจัยที่ให้การ

สนับสนุนทั้งทางห้องปฏิบัติการวิจัยและผู้ช่วยวิจัยที่สามารถเข้าถึงได้โดยสะดวก 

๗. มีหน่วยเวชระเบียนและสถิติ ให้คําปรึกษา, แนะนําในการค้นหา, รวบรวมข้อมูลผู้ป่วยที่เก่ียวข้องกับ 

กิจกรรมทางการศึกษาหรือการทํางานวิจัย 

ประเภทห้อง จํานวนห้อง อาคาร
ห้องประชุม ๔๐๐ ที่น่ัง ๑ อาคาร ๒ ช้ัน ๒
ห้องประชุม ๒๐๐ ที่น่ัง ๑ อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิต์ิ ช้ัน ๕ 
ห้องประชุม ๑๐๐ ที่น่ัง ๑ อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิต์ิ (ห้องประชุมกลาง) 
ห้องบรรยาย ๑๓๘ ที่น่ัง ๔ อาคารเรียนรวม ช้ัน ๒ (ห้อง ๖๒๑, ๖๒๒, ๖๒๓, ๖๒๔)
ห้องบรรยาย ๘๐ ที่น่ัง ๒ อาคาร ๑ ช้ัน ๒
ห้องบรรยาย ๙๖ ที่น่ัง ๒ อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์ 

และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ช้ัน ๘ ห้องบรรยาย ๗๐ ที่น่ัง ๑ 
ห้องเรียน ๒๔ ที่น่ัง ๒ 
ห้องเรียน ๑๕ ที่น่ัง ๔ 
ห้องบรรยาย ๘๐ ที่น่ัง ๓ อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์ 

และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ช้ัน ๙ ห้องบรรยาย ๗๐ ที่น่ัง ๓ 
ห้องบรรยาย ๑๘ ที่น่ัง ๓ 
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๑๐. การประเมินแผนการฝกึอบรม/หลักสูตร 

เพ่ือให้การดําเนินการฝึกอบรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเพ่ือให้การแก้ปัญหาเป็นไปอย่างทันท่วงที

ทางสาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี จึงได้มีกลไกกาํกับการฝึกอบรม โดยอาศัย

ข้อมูลป้อนกลบัจากผู้เข้ารับการฝึกอบรมแต่ละช้ันปีในปัจจุบัน คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ในสาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์ 

รวมถึงหน่วยอ่ืนในภาควิชารังสีวิทยา ผู้ป่วยและแพทย์ในแผนกอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง นอกจากน้ีแล้วยังได้อาศัยข้อมูลการ

ประเมินแผนการฝึกอบรมจากข้อมูลป้อนกลับของบัณฑิต ผู้ใช้บัณฑิต โดยคณะอนุกรรมการบริหารหลักสูตรการ

ฝึกอบรมแพทย์ประจําบ้าน ได้มีกลไกการประเมินแผนการฝึกอบรมตามระเบียบและข้อปฏิบัติของภาควิชารังสีวิทยา 

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  

การประเมินแผนการฝึกอบรม จะมีการดําเนินการโดยครอบคลุมหัวข้อต่างๆ ดังน้ี 

๑) พันธกิจของแผนการฝึกอบรม 
๒) ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของการฝึกอบรม 
๓) แผนการฝึกอบรม 
๔) ขั้นตอนการดาเนินงานของแผนการฝึกอบรม 

๕) พัฒนาการ (milestone) ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

๖) การวัดและการประเมินผล 
๗) ทรัพยากรในการเรียนรู้ 
๘) คุณสมบัติของผู้ให้การฝึกอบรม 
๙) ความสมัพันธ์ระหว่างการรับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรม และความต้องการของระบบ 
    สาธารณสุข 

หมายเหตุ แผนการประเมินหลักสูตรการฝกึอบรมแพทย์ประจําบ้าน ดังรายละเอียดในภาคผนวก ๓๐ 

๑๑. การทบทวน/พัฒนาหลกัสูตรการฝึกอบรม 
๑๑.๑ สาขาวิชาเวชศาสตร์นิวเคลียร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี 

ภายในสาขามีการประชุมเกี่ยวกับเกณฑ์หลักสูตรการฝึกอบรมฯ เพ่ือทบทวนและปรับปรุง 
เพ่ือการพัฒนาท่ีเหมาะสมตามวงรอบการประชุม 

๑๑.๒ ราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย 
ราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทยจะติดตามกํากับดูแลสถานบันฝกึอบรมสถาบัน

ฝึกอบรมสมทบ สถาบันร่วมฝึกอบรมท่ีได้รบัอนุมัติให้เปิดการฝึกอบรมเป็นระยะๆ โดยการมอบ
หมายให้คณะอนุกรรมการฝกึอบรมและสอบฯ เป็นผู้ดําเนินการตามแนวทางที่แพทยสภากําหนด 
และเสนอรายงานผ่านราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทยเพ่ือเสนอให้แพทยสภาพรับทราบ
เป็นระยะๆ 
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หากคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ พบว่าสถาบันฝึกอบรมหลัก หรือสถาบันร่วม
ฝึกอบรมใดไมม่ีผู้สมคัรสอบเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรใดติดต่อกันเกิน ๕ ปี ให้ “พัก” การ
ประกาศรับสมคัรแพทย์ประจาํบ้านสําหรับหลักสูตรน้ันของสถาบันฝึกอบรมหลักหรือสถาบันร่วม
ฝึกอบรมน้ันไว้ก่อน จนกว่าคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ จะได้ประเมินสถาบันฝึกอบรม
น้ันว่ายังมีความพร้อมในการฝึกอบรมตามเกณฑ์ที่กําหนด 

หากคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ พบว่า สถาบันฝึกอบรมหลักหรือสถาบันร่วม
ฝึกอบรมใด ไมม่ีผู้สมคัรเข้ารบัการฝึกอบรมในหลักสูตรใดติดต่อกันเกิน ๑๐ ปี ให้ “ยกเลิก” การ
เป็นสถาบันฝึกอบรมของสถาบันฝึกอบรมหลักหรือของสถาบันร่วมฝึกอบรมกลุ่มน้ัน และให้ทํา
เร่ืองแจ้งราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทยเสนอแพทยสภาเพ่ืออนุมัติ 

 

๑๒. ธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการ 
      ๑๒.๑  สาขาวิชาเวชศาสตร์นิวเคลียร์ ต้องปฏิบัติและดําเนินการให้เป็นไปตามตามเกณฑ์หลักสตูรการ  

ฝึกอบรมแพทย์ประจําบ้าน เพ่ือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
สาขาวิชาเวชศาสตร์นิวเคลียร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ข้อ ๑-๑๑  

๑๒.๒  เมื่อแพทย์ประจําบ้านสําเร็จการฝึกอบรม โดยผ่านการพิจารณาของอนุกรรมการฝึกอบรมและ 
สอบราชวิทยาลัยรังสีแพทย์ฯ ราชวิทยาลัยฯ จะเป็นผู้ดําเนินการแจ้งแพทยสภาเพ่ือออกวุฒิบัตรแสดง
ความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาวิชาเวชศาสตร์นิวเคลียร์ให้ 

๑๒.๓  การบริหารจัดการงบประมาณในการดําเนินการและการจัดสรรทรัพยากรตามแผนการฝึกอบรม  
 แพทย์ประจําบ้านต้องมีความคุ้มค่า, โปร่งใสและมหีลักฐานที่สามารถตรวจสอบได้ เช่น งบประมาณ ใน   
 การสนับสนุนงานวิจัย, การลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมวิชาการ, การจัดหาครุภัณฑ์, ค่าตอบแทน   
 เวรนอกเวลาของแพทย์ประจําบ้าน เป็นต้น 

      ๑๒.๔  สาขาวิชาเวชศาสตร์นิวเคลียร์ มีอํานาจในการเสนอขอรับบุคลากรที่มีความเช่ียวชาญและมีคุณสมบัติ 
เหมาะสมเพ่ิมเติม รวมถึงมีอํานวจในการประเมินบุคลากรที่ปฏิบัติงานในหน่วย เพ่ือช่วยในการ
สนับสนุนการฝึกอบรม และการบริหารทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

      ๑๒.๕  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มีจํานวนสาขาความเช่ียวชาญทางการแพทย์ และหน่วยงาน 
     สนับสนุนด้านอ่ืนๆ ที่เกีย่วข้องครบถ้วน รวมถึงภาควิชาระบาดวิทยาคลินิกและชีวสถิติ งานบริการ 
     การศึกษา งานประกันคุณภาพการศึกษา และผู้เช่ียวชาญทางด้านแพทยศาสตร์ศึกษา 

๑๓. การประกันคุณภาพการฝึกอบรม 
ราชวิทยาลัยฯ หรือสมาคมวิชาชีพที่แพทยสภามอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบดูแลการฝึกอบรม 

จะต้องระบุให้สถาบันฯ จัดให้มีการประกันคุณภาพการฝึกอบรมตามระบบกลไก และเกณฑ์ที่แพทยสภา
กําหนดราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย กําหนดให้สถาบันฝึกอบรมท่ีจะได้รับอนุมัติให้จัดการ  
ฝึกอบรมจะต้องผ่านการประเมินความพร้อมในการเป็นสถาบันฝึกอบรมและสถาบันฝึกอบรมจะต้องจัดให้มี  
การประกันคุณภาพการฝึกอบรมอย่างต่อเน่ือง ดังน้ี 

๑. การประกันคุณภาพการฝึกอบรมภายใน 
    สถาบันฝึกอบรมจะต้องจัดให้มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการฝึกอบรมภายใน  

  ตามเวลาที่กาํหนดของคณะฯ ทุก 2 ปี 
๒. การประกันคุณภาพการฝึกอบรมภายนอก 

สถาบันฝึกอบรมจะต้องไต้รับการประเมินคุณภาพจากคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและ 
สอบสาขาวิชาวิชาเวชศาสตร์นิวเคลียร์ ตามเวลาที่กําหนดอย่างน้อยทุก ๕ ปี 
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ภาคผนวก ๑ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ ภาคผนวก ๑  ฉบับเต็มสามารถเข้าดูได้ท่ี https://www.rcrt.or.th/สาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์/ 
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ภาคผนวก ๒ 

 

เนื้อหาความรูด้้านเวชศาสตร์นิวเคลยีร์ของสาขาวิชาฯ แยกตามชั้นปสีําหรบัผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม 

 

๑. ชั้นปีที่ ๑  

ผู้เขา้รบัการฝกึอบรมต้องสามารถให้การวินิจฉัยโรคและวินิจฉัยแยกโรคได้ในการตรวจต่างๆ ดังนี ้

๑.๑ Bone scan (bone metastasis and primary malignant bone tumor): planar, SPECT/CT  
and 3-phase techniques 

๑.๒ Thyroid scan  
๑.๓ Salivary scan 
๑.๔ Cortical renal scintigraphy 
๑.๕ Dynamic renal scintigraphy (Diuretic renography) with semiquantitative analysis  

(GFR and ERPF) 
๑.๖ Cardiovascular (CVS) imaging  

๑.๖.๑ Myocardial perfusion study (stress and rest images) 
๑.๖.๒ Other CVS study (MUGA and first pass study) 

๑.๗ GI bleeding scan 
๑.๘ Hepatobiliary scintigraphy in neonatal jaundice 
๑.๙ Perfusion/ventilation lung scan in pulmonary thromboembolism 
๑.๑๐ Bone mineral density by using DXA 
๑.๑๑ Non-imaging test: thyroid uptake measurement 
๑.๑๒ I-131 whole body scan in differentiated thyroid cancer 
๑.๑๓ I-131 treatment in hyperthyroidism 
๑.๑๔ I-131 ablation and treatment in differentiated thyroid cancer 
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๒. ชั้นปีที่ ๒  
ผู้เขา้รบัการฝกึอบรมต้องสามารถให้การวินิจฉัยโรคและวินิจฉัยแยกโรคได้ในการตรวจชนิดต่างๆ 

รวมถึงการใชข้้อมูลประกอบเพื่อการวินิจฉัยโรคจาก diagnostic imaging modality อ่ืนๆ พรอ้มทั้งให้
คําแนะนําในการตรวจอ่ืนๆเพิ่มเติมเพื่อการวินิจฉัยโรค และการรักษาโรคทางเวชศาสตร์นิวเคลียรไ์ด้ดังนี ้

๒.๑ การตรวจทุกชนิดที่ต้องให้การวินิจฉัยโรคและวินิจฉัยแยกโรคได้ และการรักษาโรคทาง 
เวชศาสตร์นิวเคลียร์ในช้ันปีที ่๑ ของการฝึกอบรม 

๒.๒ Cardiovascular (CVS) imaging 
๒.๒.๑ Myocardial viability study by SPECT technique 
๒.๒.๒ Amyloid imaging 

๒.๓ Radionuclide ventriculography 
๒.๔ Parathyroid scan (planar, SPECT/CT in all techniques) 
๒.๕ Bone scan: malignant, benign condition including extraosseous findings (planar,  
      SPECT/CT and 3-phase techniques) 
๒.๖ Captopril renal scan in renovascular hypertension 
๒.๗ Hepatobiliary scintigraphy  
๒.๘ Sentinel lymph node localization and lymphoscintigraphy in lymphedema 
๒.๙ Tumor imaging included I-131 MIBG, Ga-67 scintigraphy, Tc-99m sestamibi, Octreoscan 
๒.๑๐ Gastric emptying study 
๒.๑๑ FDG PET/CT in oncology 
๒.๑๒ MIBG treatment in neuroblastoma and other neuroendocrine tumors  
๒.๑๓ Palliative bone pain treatment (Sm-153, Sr-89) 
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๓. ชั้นปีที่ ๓  
ผู้เขา้รบัการฝกึอบรมต้องสามารถให้การวินิจฉัยโรคและวินิจฉัยแยกโรคได้ในการตรวจชนิดต่างๆ 

รวมถึงการใชข้้อมูลประกอบเพื่อการวินิจฉัยโรคจาก diagnostic imaging modality อ่ืนๆ พรอ้มทั้งให้
คําแนะนําในการตรวจอ่ืนๆ เพิ่มเติมเพื่อการวินิจฉัยโรค และการรักษาโรคทางเวชศาสตรน์ิวเคลยีร์ 
นอกจากนี้แลว้ยังต้องสามารถเป็นที่ปรึกษาให้คาํแนะนํา และถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้รับการฝึกอบรมรุ่นน้อง 
ดังนี ้

๓.๑ การตรวจทุกชนิดที่ต้องให้การวินิจฉัยโรคและวินิจฉัยแยกโรคได้ และการรักษาโรคทางเวชศาสตร์ 
นิวเคลียร์ในช้ันปีที่ ๑ และ ๒ ของการฝึกอบรม 

๓.๒ Scintigraphy for infection/inflammation condition  
๓.๓ Brain perfusion study  
๓.๔ FDG PET/CT in neurology, especially dementia 
๓.๕ Cardiac FDG PET/CT in myocardial viability and endocarditis  
๓.๖ Non-FDG PET/CT in oncology  
๓.๗ Radionuclide ventriculography in normopressure hydrocephalus and VP shunt  

obstruction** 
๓.๘ Other radionuclide therapy such as Lu-177 PSMA , Lu-177 DOTATATE, palliative bone  

pain treatment  with Ra-223, Y-90 Sir-sphere etc.  
** เป็น Investigation หรือการรักษาที่ต้องรู้จักหลักการ แต่ไม่จําเป็นต้องทําได้ด้วยตนเอง ทั้งน้ีขึ้นอยู่กับ
ศักยภาพของสถาบันฝึกอบรม แต่สามารถไปศึกษาหรือฝกึอบรมเพ่ิมเติมในโรงพยาบาลหรือสถาบันอ่ืน
ในช่วง Elective ได้ 
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ภาคผนวก ๓ 
 

เนื้อหาความรูด้้านรังสีวินิจฉัย สําหรบัแพทย์ผู้เข้ารบัการฝึกอบรมชัน้ปีที่ ๑ สาขาวิชาเวชศาสตรน์ิวเคลียร ์
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 

 
สําหรับแพทย์ประจําบ้านเวชศาสตร์นิวเคลียร์จะเน้นเกี่ยวกับ tumor imaging โดย ultrasound, CT scan และ MRI 

๑. Ultrasonography 
๑.๑  Basic physics และหลักการเบ้ืองต้นของเคร่ือง ultrasound 
๑.๒ Clinical application, indication, limitation 
๑.๓ Normal anatomy ในภาพ ultrasound 
๑.๔ แปลผลการตรวจท่ีมีพยาธิสภาพอย่างง่ายๆ โดยเฉพาะเน้ืองอกของระบบอวัยวะต่างๆ ได้ 

๒. Computed Tomography (CT scan) 
 ๒.๑ Basic physics และหลกัการเบ้ืองต้นของเครื่อง CT Scan  

Clinical application, indication.Contraindication, limitation 
 ๒.๒ Normal anatomy ของอวัยวะทุกระบบในภาพ CT Scan 
 ๒.๓ แปลผลการตรวจท่ีมีพยาธิสภาพอย่างง่ายๆ โดยเฉพาะเน้ืองอกของระบบอวัยวะต่างๆ จากภาพ  

CT scan ได้ 
 ๒.๔ New technology in CT scan 
๓. Magnetic resonance Imaging (MRI) 

๓.๑ Basic physics และหลกัการเบ้ืองต้นของเครื่อง MRI ได้ 
๓.๒ Clinical application, indication. Limitation 
๓.๓ Normal anatomy ของอวัยวะทุกระบบในภาพ MRI 
๓.๔ แปลผลการตรวจท่ีมีพยาธิสภาพอย่างง่ายๆ โดยเฉพาะเบ้ืองอกของระบบอวัยวะต่างๆ จากภาพ MRI 
๓.๕ ข้อดี ข้อเสียของการตรวจอวัยวะต่างๆ เมื่อเปรียบเทียบกับการตรวจ CT Scan 
๓.๖ New technology in MRI 

๔. การตรวจด้านรังสีวินิจฉัยอ่ืนๆ ของระบบอวัยวะต่างๆ โดย plain film, contrast study 
๔.๑ Clinical application, indication, limitation 
๔.๒ Normal anatomy 
๔.๓ แปลผลการตรวจอวัยวะต่างๆ ที่มีพยาธิสภาพอย่างง่ายๆ โดยเฉพาะเบ้ืองอกจากภาพรังสีได้ 
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ภาคผนวก ๔ 
 

เนื้อหาความรูด้้านรังสีรักษา สําหรบัแพทย์ผู้เข้ารบัการฝึกอบรม ชั้นปีที่ ๑ สาขาเวชศาสตรน์ิวเคลียร ์
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 

 
๑. Basic knowledge of Radiation Physics and Radiobiology (Topics references from Graduated 

course in Medical Radiation Physics and Radiobiology for Residents of Radiology) 
๒. Knowledge of Radiation Oncology related to common malignant diseases in Thailand 

(epidemiology, etiology, natural history, histopathology, staging procedure, concept of 
management, outcome of management, prognosis) Breast cancer, Rectal cancer, Lung 
cancer, Endocervical cancer, Endometrium cancer, Common head & neck cancer, 
Common brain tumor 

๓. Basic knowledge of principle of radiation oncology 
๓.๑ Fundamentals of patient management in general and in the view of radiation  

oncology, combination treatment, complication management, quality of life, ethical 
consideration 

๓.๒ Basic process of radiation treatment, radiation technique, radiotherapy contouring and  
      planning, radiation prescription, radiation dosimetry, radiotherapy machines (including  
      both tele and brachytherapy) 

๔. Emergency (Urgency) and Palliative radiotherapy 
๕. Basic knowledge of diagnostic radiology 
๖. Basic knowledge of medical statistic, clinical research, evidence-based medicine 
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ภาคผนวก ๕ 

 

เนื้อหาหลักสตูร Radiobiology ของรังสวิีทยาสมาคมแห่งประเทศไทย 
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ภาคผนวก ๖ 

 

เนื้อหาหลักสตูร Medical Radiation Physics ของรงัสีวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย 
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ภาคผนวก ๗ 

 

การสอนความรู้พื้นฐานทางรังสีวิทยาซึ่งจัดโดย ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธบิดี 
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ภาคผนวก ๘ 

 

การสอนรายวชิาความรู้ด้านบูรณาการท่ัวไป ซึ่งเปน็การสอนของราชวิทยาลัยรังสีแพทย ์
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ภาคผนวก ๙ 

เนื้อหาโครงการฝึกอบรมการพัฒนาทักษะชีวิตในการทํางานและการสงัคม (Professional and Personal 

skills development) ซึ่งจัดโดยคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
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ภาคผนวก ๑๐ 

 

การสอน Clinical epidemiology & Biostatistics, Evidence-Based Medicine and Research 

Methodology จัดโดยคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธบิดี 
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ภาคผนวก ๑๑ 
 

โครงการฝึกอบรมเชงิปฏิบติัการเรื่อง Advanced Cardiovascular Life Support 
จัดโดยคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
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แพทย์ประจําบ้านเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Advanced Cardiovascular Life Support 
 

รายชื่อ ชั้นป ี เอกสารบัรอง 
1. พญ.ชนินาถ สกุลพิสุทธ์ิ 2

 
 
 
 
 
 

2. พญ.โมลยา ชัยเสน 3
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ภาคผนวก ๑๒ 

 

เกณฑ์การตรวจรักษาขั้นตํ่าท่ีผู้เข้ารบัการฝึกอบรมจะต้องมีประสบการณ ์
 

การตรวจวินิจฉัยโรคทางเวชศาสตร์นิวเคลียร ์  
- Musculoskeletal system ๕๐๐ รายต่อปี
- Endocrine system (Thyroid scan, 1-131 WBS, 1-131 uptake etc.) ๒๐๐ รายต่อปี
- Genitourinary system ๕๐ รายต่อปี
- Cardiovascular system ๑๐๐ รายต่อปี
- Pulmonary system ๑๐ รายต่อปี
- Gastrointestinal & hepatobiliary systems ๓๐ รายต่อปี
- Tumor (MIBI, Tl, Ga-67, MIBG, Octreotide etc.) ๑๐ รายต่อปี
- Infection and inflammation ๕ รายต่อปี
- Haematopoietic and lymphatic system ๕ รายต่อปี
- Bone mineral density ๑๐๐ รายต่อปี
- Central nervous system ๑๐ รายต่อปี
- PET/CT scan ๕๐ รายต่อปี
การรักษาโรคทางเวชศาสตร์นิวเคลยีร์   
- การรักษาโรคด้วยสารกัมมนัตรังสี 1-131   
- Hyperthyroidism ๒๐๐ รายต่อปี
- Thyroid carcinoma ๑๐๐ รายต่อปี
- การรักษาโรคด้วยสารกัมมนัตรังสีชนิดอ่ืนๆ ๑ รายต่อปี
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ภาคผนวก ๑๓ 
 

รายละเอียดเก่ียวกับงานวิจัย 
 
ขอบเขตความรับผิดชอบ 

เน่ืองจากความสามารถในการทําวิจัยด้วยตนเองเป็นสมรรถนะหน่ึงที่แพทย์ประจําบ้านเวชศาสตร์นิวเคลียร์ 
ต้องบรรลุตามหลักสูตรฯ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ และผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์เป็นองค์ประกอบหน่ึงของการ 
ประเมินคุณสมบัติผู้ที่จะได้รับวุฒิบัตรฯ เมื่อสิ้นสุดการฝึกอบรม ดังน้ันสถาบันฝึกอบรมจะต้องรับผิดขอบการเตรียม 
ความพร้อมให้กับแพทย์ประจําบ้านของสถาบันตนเองต้ังแต่การเตรียมโครงร่างการวิจัย ไปจนสิ้นสุดการทํางานวิจัย 
และจัดทํารายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์เพ่ือนําส่งคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบความรู้ความชํานาญในการ
ประกอบ วิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์ ทั้งน้ันสถาบันฝึกอบรมจะต้องรายงานช่ืองานวิจัย อาจารย์ที่
ปรึกษา การนําเสนอโครงร่างวิจัย และความคืบหน้าของงานวิจัย ตามกรอบเวลาที่กําหนดไปยังคณะอนุกรรมการ
ฝึกอบรมและสอบความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์เพ่ือให้มีการกํากับ
ดูแลอย่างทั่วถึง 
คุณลักษณะของงานวิจัย 

๑. เป็นผลงานที่ริเร่ิมใหม ่หรือเป็นงานวิจัยที่ใช้แนวคิดที่มีการศึกษามาก่อนทั้งในและต่างประเทศ แต่
นํามา ดัดแปลงหรือทําซ้ําในบริบทของสถาบัน 

๒. แพทย์ประจําบ้านและอาจารย์ผู้ดําเนินงานวิจัยทุกคน ควรผ่านการอบรมด้านจริยธรรมการวิจัยในคน 
และ good clinical practice (GCP) 

๓. งานวิจัยทุกเรื่องต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยฯ ตามเกณฑ์ของสถาบัน 
๔. งานวิจัยทุกเรื่องควรดําเนินภายใต้ข้อกําหนดของ GCP หรือระเบียบวิจัยที่ถูกต้องและเหมาะสมกับ

คําถามวิจัย 
๕. ควรใช้ภาษาอังกฤษในการนําเสนอผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โดยเฉพาะในบทดัดย่อกรอบการดําเนินงาน

วิจัยในเวลา ๓ ปี (๓๖ เดือนของการฝึกอบรม) 
ระยะเวลาประมาณการมีดังน้ี 

เดือนที ่ กิจกรรม
๖ จัดเตรียมคําถามวิจัยและติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษา 
๙ จัดทําโครงร่างงานวิจัย
๑๑ นําเสนอโครงร่างงานวิจัย ต่อคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ

ภายในเดือนพฤษภาคม 
๑๒ ขออนุมัติจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย, ขอทุนสนับสนุนงานวิจัย

จากแหล่งทุนทัง้ภายในและนอกสถาบัน (ถ้าต้องการ) 
๑๔ เร่ิมเก็บข้อมูล
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เดือนที ่ กิจกรรม
๒๐ รายงานความคืบหน้างานวิจัย ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา
๒๖ วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลงานวิจัย
๓๐ จัดทํารายงานวิจัยฉบับร่างให้อาจารย์ที่ปรึกษาปรับแก้ไข 
๓๒ ส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ต่ออนุกรรมการสอบฯให้ทําการประเมินผล

สําหรับประกอบคุณสมบัติการเข้าสอบเพ่ือวุฒิบัตรฯ 
๓๓ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมนําเสนอผลงานวิจัยเพ่ือสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ต่อ

คณะอนุกรรมการฝึกอบรม และสอบฯ ภายในสัปดาห์ที ่๑ ของเดือน
มีนาคม ตามท่ีกาหนดไว้ในหลักสูตรฯ 

 

หมายเหตุ: กําหนดเวลาดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมและตามความเห็นของ คณะอนุกรรมการสอบฯ 
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ภาคผนวก ๑๔ 
 

ขั้นตอนการทําวิทยานิพนธ์ และการสอบวิทยานพินธ ์
 
การทําวิทยานิพนธ ์

 แพทย์ประจําบ้านช้ันปีที่ ๑ นําเสนอโครงการวิจัยต่อคณะอนุกรรมการฯ ตามคําแนะนําของอาจารย์ที่
ปรึกษาภายในเดือนมีนาคม โดยให้ส่งโครงร่างงานวิจัยให้คณะอนุกรรมการฯ ๑ เดือน ก่อนวันนําเสนอ
โครงการฯ 

 แพทย์ประจําบ้านขั้นปีที่ ๓ ขอสอบวิทยานิพนธ์ ได้ต่อเมื่อได้ตรวจสอบว่าปฏิบัติตามเกณฑ์ต่างๆ ต่อไปน้ี 
ครบถ้วนแล้ว 

- ผ่านการปฏิบัติงานตามที่กําหนดในหลักสูตรอย่างน้อย ๓๓ เดือน ยกเว้นมีเหตุจําเป็นอันสมควร 
และมีจดหมายรับรองจากหัวหน้าสาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์หรือหัวหน้าภาควิชา ของสถาบันที่
ฝึกอบรม 

- นําเสนอผลการวิจัยในการประชุมวิชาการประจําปีของสมาคมเวชศาสตร์นิวเคลียร์แห่งประเทศ
ไทยในเดือนมนีาคม 

- จัดพิมพ์วิทยานิพนธ์ที่เขียนด้วยภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ และบทคัดย่อทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษให้คณะอนุกรรมการฯ ภายในวันที่ ๑๕ มีนาคม 

 กําหนดการสอบวิทยานิพนธ์ในสัปดาห์ที่ ๓ ของเดือนเมษายน หากมีการแก้ไขวิทยานิพนธ์จะต้องส่งร่าง          
วิทยานิพนธ์ที่แก้ไขเรียบร้อยแล้วให้คณะอนุกรรมการฯ ภายในสามสัปดาห์หลังสอบผ่าน         

การสอบวิทยานิพนธ ์
การสอบวิทยานิพนธ์มีวัตถุประสงค์เพ่ือพิจารณาความสามารถของผู้วิจัย สาระสําคัญ คือ ความสามารถในการทํา
วิจัย โดยเฉพาะที่เก่ียวกับเร่ืองที่ทําวิจัยเพ่ือวิทยานิพนธ์ความสามารถในการนําเสนอผลงานทั้งในด้านการพูดและ
การเขียนความรอบรู้ในเน้ือหาที่เก่ียวกับเร่ืองที่ทําการวิจัย ความสามารถเชิงความรู้ ความเข้าใจ ความชัดเจน 
ตลอดจนปฏิภาณและไหวพริบในการตอบคําถาม 
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ภาคผนวก ๑๕ 
 

ส่วนประกอบของวิทยานิพนธ ์

วิทยานิพนธ์ที่เป็นรูปเล่มที่สมบูรณ์มีส่วนประกอบที่สําคัญ ๓ ส่วน คือ ส่วนนํา ส่วนเน้ือความ และส่วนอ้างอิง หรือ 
ส่วนท้าย 
๑. ส่วนนํา 

ส่วนนําเป็นส่วนที่แสดงรูปลักษณ์และส่วนที ่"ย่อ" เพ่ือให้รูต้อนหรือหน้าของวิทยานิพนธ์ที่แสดงเน้ือหาหลัก
ของวิทยานิพนธ์ ส่วนนําของวิทยานิพนธ์ ประกอบด้วยส่วนย่อยหรือหัวข้อดังต่อไปนี้: ปกนอก หน้าปกใน
ภาษาไทยและ ภาษาอังกฤษ หน้าเสนอ วิทยานิพนธ์ หน้าอนุมัติโดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 
กิตติกรรมประกาศ หน้า บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ สารบัญ สารบัญตาราง สารบัญภาพหรือสารบัญ
แผนภูมิ และคาํอธิบาย สัญลกัษณ์และคําย่อ 

๒. ส่วนเนื้อความ 
หมายถึงส่วนที่เป็นเน้ือหาหลักของวิทยานิพนธ์ ส่วนเน้ือความของวิทยานิพนธ์มีองค์ประกอบท่ีสําคัญ คือ 

บทนํา ตัวเรื่อง ข้อสรุป และขอ้เสนอแนะ ซึ่งแต่ละองค์ประกอบที่กล่าวมานี้ยังมีหัวข้อย่อยอีก 
๒.๑ บทนํา จะเป็นการเร่ิมต้นของส่วนเน้ือความ กล่าวถึงความเป็นมาหรือเหตุที่ทําการศึกษาวิจัยเรื่อง

หรือ หัวข้อที่มาทําวิทยานิพนธ์น้ี 
๒.๒ ตัวเรื่อง เป็นส่วนหลักของส่วนเน้ือความ ซึ่งยังอาจแบ่งเป็นการปริทัศน์วรรณกรรมที่เก่ียวข้อง วิธีการ 

วิจัยรายงานผล และอภิปรายผลการวิจัย 
๒.๓ ข้อสรุป เป็นการรวมความมาเขียนโดยย่อเอาเฉพาะแต่ประเด็นสําคัญทีเ่ป็นผลของการวิจัยเพ่ือ 

วิทยานิพนธ์ 
๒.๔ ข้อเสนอแนะ เป็นความเห็นที่เป็นผลจากการทําวิจัยเพ่ือวิทยานิพนธ์ที่จะเป็นประโยชน์ในด้านต่าง ๆ 

ต่อไป เช่น การนําการวิจัยไปประยุกต์ใช้ การช้ีแนะหัวข้อหรือประเด็นที่ควรไปศึกษาวิจัยเพ่ิมเติม 
เพ่ือให้ได้ความรู้เพ่ิมเติม หรือความรู้ในแนวใหม่ที่อาจจะเป็นประโยชน์มากกว่า หรือเพ่ือหาคําตอบ
ต่อประเด็นต่อเน่ืองที่เกิดขึ้นใหม่จากการวิจัยเพ่ือวิทยานิพนธ์เร่ืองน้ี เป็นต้น 

๓. ส่วนอ้างอิงหรอืส่วนทา้ย 
ประกอบด้วยรายการต่างๆ ดังน้ี 

๓.๑ รายการเอกสารอ้างอิง ที่ผู้เขียนวิทยานิพนธ์อ้างถึงเพ่ือประกอบเหตุผล หรือเพ่ืออธิบายข้อความหรือ 
เน้ือความตอนน้ันๆ 

๓.๒ ภาคผนวก (ถ้ามี) หมายถึง สว่นเพ่ิมเติมที่ใส่เข้าไว้เพ่ือให้เกิดความเข้าใจที่สมบูรณข์ึ้นในข้อมูล 
เน้ือหา กระบวนการของการวิจัย และผลของการวิจัย 

๓.๓ ประวัติผู้วิจัย หมายถึง ประวัติโดยย่อของผู้ทําวิทยานิพนธ์ ซึ่งโดยปกติจะต้องระบุ ช่ือ นามสกุล วัน 
เดือนปีเกิด สถานที่เกิด ประวัติการศึกษา รางวัลเรียนดี หรือทุนการศึกษา หรือทุนวิจัยทีไ่ด้รับ
ตําแหน่ง และสถานที่ทํางาน  
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ภาคผนวก ๑๖ 
 

กิจกรรมวิชาการสาํหรบัแพทย์ประจําบ้าน 

 Journal club  
กําหนดให้มีการอ่าน วิเคราะห์ วิพากย์วารสาร จัดในวันพฤหัสบดี ๑ เวลา ๘.๐๐-๙.๐๐ น. แพทย์ประจําบ้านช้ัน
ปีที่ ๑ , ๒ และ ๓ เป็นผู้คัดเลือกวารสาร และนําเสนอและเป็นผู้วิพากย์หลัก (critical appraisal) โดยมีอาจารย์
ที่ปรึกษาคอยให้คําแนะนําเพ่ิมเติม ให้แพทย์ประจําบ้านนําเสนอใจความสําคัญของวารสารโดยย่อเปิดโอกาส ให้
ผู้เข้าร่วมประชุม ซักถามข้อสงสัยและวิเคราะห์ วิพากย์วารสารน้ัน  

 Topic review  
เป็นกิจกรรมทบทวนหัวข้อทางวิชาการท่ีน่าสนใจ หรือมีการปรับปรุงเปล่ียนแปลง จัดในวันศุกร์สัปดาห์ที่ ๑ และ 
๓ เวลา ๘.๐๐-๙.๐๐ น. แพทย์ประจําบ้านเวชศาสตร์นิวเคลียร์ช้ันปีที่ ๒ และ ๓ เลือกหัวข้อเร่ืองที่น่าสนใจแล้ว
นํามาปรึกษาอาจารย์ หลังจากน้ันทบทวนเน้ือหาและวารสารต่างๆท่ี เก่ียวข้องนําเสนอ โดยมีอาจารย์เป็นผู้
ควบคุม โดยต้องนําเสนอหัวข้อกิจกรรมวิชาการต่อสาขาฯ ก่อนอย่างน้อย ๑ สัปดาห์ 

 Interesting case conference  
เป็นการนําเสนอกรณีศึกษาผูป่้วยที่น่าสนใจ และทบทวนเนื้อหาวิชาการที่ เก่ียวข้องกับกรณีศึกษาผู้ป่วยน้ัน จัด
ทุกวันจันทร์ เวลา ๘.๐๐ - ๙.๐๐ น. โดยแพทย์ประจําบ้านช้ันปี ๑, ๒ และ ๓ นําเสนอเคสที่น่าสนใจและ
อภิปราย โดยมีอาจารย์ประจําสาขาร่วมอภิปรายด้วย 

 Lecture (Topic presentation) 
เป็นการจัดการเรียนการสอนเก่ียวกับความรู้ด้านการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคทางเวชศาสตร์ นิวเคลียร์โดย
คณาจารย์ในสาขาวิชาเวชศาสตร์นิวเคลียร์ สําหรับแพทย์ประจําบ้านรังสีวิทยาช้ันปีที่ ๑ ทุกวันพุธเวลา ๘.๐๐-
๙.๐๐ น. 

 Introduction to nuclear medicine  
เป็นการเรียนการสอนแพทย์ประจําบ้านช้ันปีที่ ๑ ที่ขึ้นปฏิบัติงาน ในสาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์  
ในวันปฐมนิเทศ โดยมีเน้ือหาทบทวนความรู้ทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ที่สําคัญก่อนการข้ึนปฏิบัติงาน 

 Interdepartmental conference  
เป็นกิจกรรมของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เพ่ือเสริมความรู้ เก่ียวกับความก้าวหน้าทางการแพทย์
ในสาขาต่างๆ เป็นกิจกรรมสาํหรับอาจารย์แพทย์ แพทย์ประจําบ้านทุกสาขาวิชา นักศึกษาแพทย์และผู้สนใจ ดัง
รายละเอียดต่อไปนี้ 
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Interdepartmental conference  

วัน เวลา รายละเอียด สถานที ่ หมายเหตุ

จันทร ์ ๑๔.๓๐–๑๕.๓๐ น. Head and neck 
tumor conference 

ห้องประชุมภาควิชาพยาธิวิทยา 
อาคาร ๑ ช้ัน ๔ 

case ที่เกี่ยวขอ้ง

อังคาร ๐๘.๐๐-๐๙.๐๐ น. RLC Tumor Board ห้องประชุมพวงทอง ไกรพิบูลย์ 
ช้ันใต้ดิน B2 

ทุกวันอังคารที่ ๑ 
และ ๔ ของเดือน 

พุธ ๐๘.๐๐-๐๙.๐๐ น. ENT Interesting case ห้องประชุมจีระ ศิริโพธ์ิ ภาควิชา
โสตฯ อาคาร ๑ ช้ัน ๒ 

case ที่เกี่ยวขอ้ง

 ๑๓.๐๐–๑๕.๐๐ น.
  

Tumor Conference ห้องประชุมสุวัธนา นนทะสุต 
อาคาร ๑ ช้ัน ๒ 

ทุกวันพุธ

พฤหัสบด ี ๑๒.๐๐-๑๔.๐๐ น. Sarcoma Conference ห้องประชุมใหญ่ภาควิชากุมาร
เวชศาสตร์ อาคาร ๑ ช้ัน ๘  

วันพฤหัสบดี

๑ ครั้ง/เดือน 

ศุกร ์ ๐๘.๐๐-๐๙.๐๐ น. Cardiac Imaging 
Conference 
(Myocardial Perfusion 
Scan) 

ณ ห้องประชุม CVMC 

 

ศุกร์ที่ ๒ ของเดือน

 ๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น. Epilepsy Conference ห้องประชุมสมศรี ภาควิชากุมาร
เวชศาสตร์ ช้ัน ๘ อาคาร ๑ 

Case ที่เกี่ยวขอ้ง
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ภาคผนวก ๑๗ 
 

ตารางกิจกรรมวิชาการของสาขาวิชาเวชศาสตร์นิวเคลยีร์ 
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ภาคผนวก ๑๘ 
 

ตารางเนื้อหาสําหรบัแพทยป์ระจําบ้าน 
สัปดาห์ที ่ หัวข้อ อาจารย์ผู้สอน

๑ Basic Physics in Nuclear Medicine อ.ดร.กฤศณัฏฐ์
๒ Dosimetry in nuclear medicine /NM regulation and Laws basic 

radiation safety  
อ.ดร.กฤศณัฏฐ์

๓ NM Instrumentation อ.ดร.กฤศณัฏฐ์

- Gamma camera and SPECT/CT  

- PET/CT, PET/MRI and cyclotron  

๔ Radiopharmaceuticals อ.ดร.พุทธิพรณ์
๕ Radioiodine therapy in thyroid diseases: hyperthyroid, CA 

thyroid  
ผศ.พญ.อาภากร

๖ Other radionuclide therapy: bone pain, NET treatment, etc ผศ.พญ.อาภากร
๗ Musculoskeletal system ผศ.พญ.คนึงนิจ
๘ Pulmonary and vascular system รศ.นพ.จิรวัฒน์
๙ Gastrointestinal system: GI bleeding รศ.นพ.จิรวัฒน์
๑๐ Liver scan and hepatobiliary system รศ.นพ.จิรวัฒน์
๑๑ Genitourinary system: renal scan, VUR ผศ.พญ.คนึงนิจ
๑๒ Sentinel node and lymphatic system: lymphoscintigraphy ผศ.พญ.อาภากร
๑๓ Cardiac system: Myocardial perfusion and MUGA scan, PET in 

cardiology  
รศ.พญ.ชนิกา

๑๔ Central nervous system: Brain SPECT and CSF scan ผศ.พญ.วิชชนา
๑๕ Basic PET& normal variants ผศ.พญ.วิชชนา
๑๖ PET in oncology ผศ.พญ.วิชชนา
๑๗ Basic and principle of bone mineral densitometer and

Clinical applications of bone mineral density  
รศ.พญ.ชนิกา

๑๘ Pediatric  nuclear medicine ผศ.พญ.วิชชนา
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ภาคผนวก ๑๙ 
 

หลักเกณฑ์การลา ของแพทย์ประจําบ้าน และแพทย์ประจําบ้านต่อยอด 
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ภาคผนวก ๒๐ 
 

หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินค่าตอบแทนของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
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ภาคผนวก ๒๑ 

บทลงโทษทางวินัย 
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ภาคผนวก ๒๒ 
 

กิจกรรมท่ีให้ความม่ันใจว่าเป็นผูเ้ชี่ยวชาญในวิชาชพี (Entrustable Professional Activity: EPA) 
 
คือ กิจกรรมทีม่ีความสําคัญมาก (critical activities) ที่ผู้จะประกอบอาชีพเป็นแพทย์เวชศาสตร์นิวเคลียร์ ทกุคน
ต้องทําได้อย่างถูกต้องและมีความปลอดภัยต่อผู้ป่วย 
กําหนด EPA ซึ่งแพทย์ประจาํบ้านทุกคนต้องแสดงให้เห็นว่าสามารถทําไดในระหว่างการฝึกอบรมดังน้ี 

1. Perform diagnostic general NM imaging (Patient evaluation, procedure selection, 
monitoring and interpretation) 

2. Perform molecular imaging (Patient evaluation, procedure selection, monitoring and 
interpretation) 

3. Perform radioiodine therapy for thyroid diseases (Patient evaluation, procedure 
performance and follow-up) 

4. Perform other radionuclide therapy (Patient evaluation, procedure performance and 
followup) 

แนวทางการเรียนรู้และการประเมิน EPA 
1. Level of EPA 

Level 1: สามารถปฏิบัติงานได้ภายใต้การควบคุมของอาจารย์อย่างใกล้ชิด  
Level 2: สามารถปฏิบัติงานได้ภายใต้การช้ีแนะของอาจารย์  
Level 3: สามารถปฏิบัติงานได้โดยมีอาจารย์ให้ความช่วยเหลือเมื่อต้องการ  
Level 4: สามารถปฏิบัติงานได้ด้วยตนเอง 
Level 5: สามารถปฏิบัติงานได้ด้วยตนเอง และควบคุมผูท้ี่มีประสบการณ์น้อยกว่า 

2. เน้ือหาการเรียนรู้และการประเมิน 
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EPA 1: Perform diagnostic general NM imaging (Patient evaluation, procedure 
selection, monitoring and interpretation)

Level of EPA

Domains of competence Yr 1 Yr 2 Yr 3
I การดูแลรักษาผู้ป่วย (Patient care)  

ก. Become familiar with NM imaging unit L3 L4 L5
ข. Know how to interview patients L4 L5 L5
ค. Know how to perform NM imaging L3 L4 L5
ง. Assume responsibility in NM  imaging unit L5 L5 L5
จ. Know NM regulations and laws L3 L4 L5
ฉ. Know basic radiation safety L3 L4 L5
ซ. Supervise NM studies L3 L4 L5
II ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และความสามารถในการนําไปใช้แก้ปัญหาและสังคมรอบ ด้าน
(Medical knowledge and skills) 

 

ก. Know basic physics L3 L4 L5
ข. Know basic radiopharmacy L3 L4 L5
ค. Know basic NM instrumentation L3 L4 L5
ง. Know how to interpret NM studies L3 L4 L5
จ. Know how to interpret SPECT/CT L3 L4 L5
ฉ. Participate in journal clubs L3 L4 L5
III การเรียนรู้จากการปฏิบัติ และการพัฒนาตนเอง ( Practice-based learning and 
improvement) 

 
 

ก. Use computer technology and internet L5 L5 L5
ข. Review patient follow-up L3 L4 L5
ค. Participate in intra-and interdepartmental conferences  L3 L4 L5
ง. Become familiar with practice performance guidelines L3 L5 L5
จ. Identify problem, reflect on it, form plan, execute it and assess result  L3 L4 L5
ฉ. Discuss on quality assurance L3 L4 L5
IV ทักษะปฏิสัมพันธ์ และสื่อสาร ((Interpersonal and communication skills)  

ก. Know how to use Word and Power Point L5 L5 L5
ข. Understand need for accurate communication L3 L4 L5
ค. Participate in intra- and interdepartmental conferences L3 L4 L5
ง. Participate in NM consultations L3 L4 L5
V ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)  
ก. Understand how to be committed, ethical, and professionally responsible L5 L5 L5
ข. Understand patient privacy issues L5 L5 L5
VI การปฏิบัติงานให้เข้ากับระบบ (System-based practice)  
ก. Know how to use all relevant computer system L5 L5 L5
ข. Understand basic billing, insurance and institutional policies L3 L4 L5
ค. Understand cost-effectiveness L3 L4 L5
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EPA 01: perform diagnostic general nuclear medicine imaging
ช่ือแพทย์ประจําบ้าน                                                 วันที่                                          
1. การสืบค้นข้อมลูพ้ืนฐานที่สําคัญและจําเป็นในการอ่านและแปลผล scan ของผู้ป่วย (3-4) 

 1. ได้ประวัติ ตรวจร่างกาย correlative imaging และ/หรือ Lab ไมค่รบถ้วน 

 2. ได้ประวัติ ตรวจร่างกาย correlative imaging และ/หรือ Lab ครบถ้วน 

 3. ได้ประวัติ ตรวจร่างกาย correlative imaging และ/หรือ Lab ครบถ้วนแต่สรุปปัญหา ไม่ครบถ้วน 

 4. ได้ประวัติ ตรวจร่างกาย correlative imaging และ/หรือ Lab ครบถ้วน สามารถสรุปปัญหาได้ครบทุกด้าน 
2. เลือก Imaging modality ที่เหมาะสมและได้ประโยชน์อย่างสูงสุดกับผู้ป่วย โดยคํานึงถึง อายุ เพศ โรค และ 

problem lists ของผู้ป่วย (3) 

 1. ไมท่ราบว่าควรเลือกใช้ imaging modality อะไร 

 2. เลือก imaging modality ได้ แต่ไมส่ามารถบอกเหตุผลที่เลือก 

 3. เลือก imaging modality ได้ และทราบข้อดีหรือข้อเสีย และปัญหาที่อาจเกิดขึ้น 
3. การเตรียมผู้ป่วยก่อนการตรวจ 

  1. พบจุดบกพร่องที่สําคัญในการเตรียมผู้ป่วย 

 2. พบจุดบกพร่องเล็กน้อยในการเตรียมผู้ป่วย 

 3. สามารถเตรยีมผู้ป่วยให้พรอ้มสําหรับการตรวจได้อย่างถูกต้องครบถ้วน แต่ไม่สามารถให้คําแนะนําใน 
         การเตรียมตัวก่อนการตรวจได้อย่างถูกต้อง 

 4. สามารถเตรยีมการตรวจผู้ป่วยได้อย่างถูกต้องครบถ้วน และให้คําแนะนําในการเตรียมตัวก่อนการตรวจ 
         ได้อย่างถูกต้อง 

 5. สามารถเตรยีมการตรวจผู้ป่วยได้อย่างถูกต้องครบถ้วนและให้คําแนะนําในการเตรียมตัวก่อนการตรวจ     
         ได้อย่างถูกต้องอีกทั้งสามารถให้คําแนะนําในการปฏิบัติแก่ผู้ที่มปีระสบการณ์น้อยกว่าได้ 
4. ชนิดของสารเภสัชรังสี ขนาดของสารเภสัชรังสีและวิธีการบริหารสารเภสัชรังสี

 1. ทราบเพียงชนิดของสารเภสัชรังสีที่ใช้ 

 2. เตรียมสารเภสัชรังสีได้ถูกต้อง มีการ double check เพ่ือระบุตัวผู้ป่วยและสารเภสชัรังสี 

 3. เตรียมสารเภสัชรังสีได้ถูกต้องด้วยตนเอง มีการ double check เพ่ือระบุตัวผู้ป่วยและสารเภสัชรังสี    
       รวมถึงบริหารสารเภสัชรังสีได้ถูกต้องและปลอดภัย 
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5. การวางแผนการถ่ายภาพ 

 1. ไม่ทราบเทคนิคการถ่ายภาพ 

 2. ทราบ standard technique ของการถ่ายภาพ แต่ไม1ได้ double check ในการเรียกผู้ป่วยถ่ายภาพ 

 3. ทราบ standard technique ของการถ่ายภาพ และได้ double check ในการเรียกผู้ป่วยถ่ายภาพ 

 4. ทราบ standard technique ของการถ่ายภาพรวมทั้งสามารถให้การถ่ายภาพเพ่ิมเติมในกรณีที ่   
         ต้องการรายละเอียดเพ่ิมเติมได้อย่างเหมาะสม 
6. การแปลผลภาพถ่ายทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์และการพิมพ์รายงาน

 1. ไม่สามารถแปลภาพถ่ายทางรังสีได้และ/หรือไม่สามารถพิมพ์รายงานได้ 

 2. สามารถแปลภาพถ่ายหรือพิมพ์รายงานทางรังสีได้แต่ผิดพลาดประเด็นสําคัญ 

 3. สามารถแปลภาพถ่ายและพิมพ์รายงานทางรังสีได้ โดยประเด็นสําคัญถูกต้อง 

 4. สามารถแปลภาพถ่ายและพิมพ์รายงานทางรังสีได้โดยประเด็นสําคัญถกูต้องและสมบูรณ์ 

 5. สามารถแปลภาพถ่ายทางรังสีและพิมพ์รายงานทางรังสีได้โดยประเด็นสําคัญถูกต้องและสมบูรณแ์ละ 
         สามารถให้คําแนะนําการตรวจเพ่ิมเติมที่เหมาะสมกับผู้ป่วยได้ 
7. ความถูกต้องของผลการตรวจ 

 1. พิมพ์ผิดเป็นส่วนมาก ผลที่รายงานไม่ถูกต้อง 

 2. พิมพ์ผิดเป็นส่วนน้อย ผลที่รายงานไม่ถูกต้อง 

 3. พิมพ์ผิดเป็นส่วนน้อย ผลที่รายงานถูกต้อง 

 4. พิมพ์ไม่ผิดและผลที่รายงานถูกต้องครบถ้วน 

 5. พิมพ์ไม่ผิดและผลที่รายงานถูกต้องครบถ้วนและสามารถให้คําแนะนําในการปฏิบัติแก่ผู้ที่ม ี
   ประสบการณ์น้อยกว่าได้ 
8. การส่งต่อข้อมูลลักษณะความผิดปกติที่ตรวจพบเป็นปัญหาสําคัญหรือฉุกเฉินให้กับอาจารย์และแพทย์ที่ดูแล

ผู้ป่วย (4) 

  1. ไม่ทราบปัญหาที่เกิดขึ้น 

  2. ทราบปัญหาที่เกิดขึ้น แต่ไม่ส่งต่อข้อมูล 

  3. ทราบปัญหาที่เกิดขึ้น ส่งต่อข้อมูลได้ แต่ไม่ถูกต้อง 

  4. ทราบปัญหาที่เกิดขึ้น และส่งต่อข้อมลูได้ถูกต้อง 

  5. ไม่สามารถประเมินได้ เน่ืองจากไม่ใช่ emergency condition 
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9. การสื่อสารกับผู้ร่วมงาน (3-4) 

  1. ไม่สื่อสารกับผู้ร่วมงาน 

  2. สื่อสารกับผู้ร่วมงานได้แต่ไม่ชัดเจน 

  3. สื่อสารกับผู้ร่วมงานได้ดีเป็นส่วนใหญ ่

  4. สื่อสารกับผู้ร่วมงานได้ดี ชัดเจนและถูกต้องตลอดเวลา 
10. ความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายและความตรงต่อเวลา (2-3)

  1. ไม่รับผดิชอบในหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย 

  2. รับผิดชอบในหน้าที่ ทีไ่ด้รับมอบหมาย แต่อ่านผลช้า 

  3. รับผิดชอบในหน้าที่ ทีไ่ด้รับมอบหมายอย่างเต็มที่ และตรงต่อเวลา 
11. ให้คําแนะนําเรือ่งการปฏิบัติตัวเก่ียวกับ radiation exposure และ radiation protection แก่ผู้ป่วยได้ (2-

3) 

  1. ไม่สามารถให้คําแนะนําเรื่อง radiation exposure และ radiation protection ได้ 

  2. ให้คําแนะนําเรื่อง radiation exposure และ radiation protection ได้ แต่ไมค่รบถ้วน 

  3. ให้คําแนะนําเรื่อง radiation exposure และ radiation protection ได้ครบถว้น สมบูรณ ์
12. ให้คําแนะนําสาํหรับการตรวจเพ่ิมเติมอย่างอ่ืนที่จําเป็นได้เหมาะสม (appropriate next steps) (4)

  1. ไม่สามารถให้คําแนะนําได้ 

  2. ให้คําแนะนําได้ แต่ไม่เหมาะสม 

  3. ให้คําแนะนําได้เหมาะสม แต่ไมส่ามารถบอกเหตุผล หรือ ข้อดี หรือข้อเสียของการตรวจที่แนะนํา 

  4. ให้คําแนะนําได้เหมาะสม พร้อมระบุเหตุผล หรือ ข้อดี หรือข้อเสียของการตรวจที่แนะนํา 
 
ระดับศักยภาพโดยรวม EPA 01 

 Level 1: สามารถปฏิบัติงานได้ภายใต้การควบคุมของอาจารย์อย่างใกล้ชิด 

 Level 2: สามารถปฏิบัติงานได้ภายใต้การช้ีแนะของอาจารย์ 

 Level 3: สามารถปฏิบัติงานได้โดยมีอาจารย์ให้ความช่วยเหลือเมื่อต้องการ 

 Level 4: สามารถปฏิบัติงานได้ด้วยตนเอง 

 Level 5: สามารถปฏิบัติงานได้ด้วยตนเอง และควบคุมผูท้ี่มีประสบการณ์น้อยกว่า 
 
 
ชื่ออาจารยผ์ู้ประเมิน(ตัวบรรจง) ลงนาม___________________________________ 
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EPA 2: Perform molecular (PET) imaging (Patient evaluation, procedure 
selection, monitoring and interpretation) 

Level of EPA
 

Domains of competence Yr 1 Yr 2 Yr 3
I การดูแลรักษาผู้ป่วย (Patient care)  
ก. Become familiar with PET unit L2 L4 L5
ข. Know how to interview patients L4 L5 L5
ค. Know how to perform PET imaging L2 L4 L5
ง. Assume responsibility in  PET unit L5 L5 L5
จ. Know NM regulations and laws L2 L4 L5
ฉ. Know basic radiation safey L2 L4 L5
ซ. Supervise PET studies L2 L4 L5
II ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และความสามารถในการนําไปใช้แก้ปัญหาและสังคมรอบ ด้าน
(Medical knowledge and skills) 

 

ก. Know basic physics L3 L4 L5
ข. Know PET radiopharmacy L2 L4 L5
ค. Know PET scan L2 L4 L5
ง. Know how to interpret PET/CT L2 L4 L5
จ. Participate in journal clubs L2 L4 L5
III การเรียนรู้จากการปฏิบัติ และการพัฒนาตนเอง (Practice-based learning and      
improvement) 

 

ก. Use computer technology and internet L5 L5 L5
ข. Review patient follow-up L2 L4 L5
ค. Participate in  intra-and interdepartmental conferences  L2 L4 L5
ง.  Become familiar with practice performance guidelines L2 L4 L5
จ.  Identify problem, reflect on it, form plan, execute it and assess result  L2 L4 L5
ฉ. Become familiar with practice performance guidelines L2 L4 L5
IV ทักษะปฏิสัมพันธ์ และการสื่อสาร (Interpersonal and communication skills)  
ก. Know how to use Word and Power Point L5 L5 L5
ข. Understand need for accurate communication L2 L4 L5
ค. Participate in intra- and interdepartmental conferences L2 L4 L5
ง. Participate in PET consultations L2 L4 L5
V ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)  
ก. Understand how to be committed, ethical, and professionally responsible 
    physician L5 L5 L5

ข. Understand patient privacy issues L5 L5 L5

VI การปฏิบัติงานให้เข้ากับระบบ (System-based practice)  

ก. Know how to use all relevant computer system L5 L5 L5
ข. Understand basic billing, insurance and institutional policies L3 L4 L5
ค. Understand cost-effectiveness L2 L4 L5
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EPA 02: perform molecular imaging
ช่ือแพทย์ประจําบ้าน                                                 วันที่                                        .       
1. การประเมินผู้ป่วย ก่อนการตรวจ 

 1. ประวัติ, ตรวจร่างกาย Lab และการตรวจอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง ไม่ครบถ้วน 

 2. ได้ประวัติ, ตรวจร่างกาย Lab และการตรวจอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง ครบถ้วน 
2. การเตรียมผู้ป่วย ก่อนการตรวจ 

 1. พบจุดบกพร่องที่สําคัญในการเตรียมผู้ป่วย 

 2. พบจุดบกพร่องเล็กน้อยในการเตรียมผู้ป่วย 

 3. สามารถเตรียมผู้ป่วยให้พร้อมสําหรบัการตรวจได้อย่างถูกต้องครบถ้วน แต่ไมส่ามารถให้คําแนะนําใน 
       การเตรียมตัวก่อนการตรวจได้อย่างถูกต้อง 

 4. สามารถเตรียมการตรวจผู้ป่วยได้อย่างถูกต้องครบถ้วน และให้คําแนะนําในการเตรียมตัวก่อนการตรวจ 
       ได้อย่างถูกต้อง 

 5. สามารถเตรียมการตรวจผู้ป่วยได้อย่างถูกต้องครบถ้วนและให้คําแนะนําในการเตรียมตัวก่อนการตรวจ 
       ได้อย่างถูกต้องอีกทั้งสามารถให้คําแนะนําในการปฏิบัติแก่ผู้ที่มีประสบการณ์น้อยกว่าได้ 
3. ชนิดของสารเภสัชรังสี ขนาดของสารเภสัชรังสีและวิธีการบริหารสารเภสัชรังสี

 1. ทราบเพียงชนิดชองสารเภสัชรังสีที่ใช้ 

 2. เตรียมสารเภสัชรังสีได้ถูกต้อง มีการ double check เพ่ือระบุตัวผู้ป่วยและสารเภสัชรังสี 

 3. เตรียมสารเภสัชรังสีได้ถูกต้องด้วยตนเอง มีการ double check เพ่ือระบุตัวผู้ป่วยและสารเภสชัรังสี  
       รวมถึงบริหารสารเภสัชรังสีได้ถูกต้องและปลอดภัย 
4. การวางแผนการถ่ายภาพ 

 1. ไมท่ราบเทคนิคการถ่ายภาพ 

 2. ทราบ standard technique ของการถ่ายภาพ แต่ไม่ได้ double check ในการเรียกผู้ป่วยถ่ายภาพ 

 3. ทราบ standard technique ของการถ่ายภาพ และได้ double check ในการเรียกผู้ป่วยถ่ายภาพ 

 4. ทราบ standard technique ของการถ่ายภาพรวมทั้งสามารถใหก้ารถ่ายภาพเพ่ิมเติมในกรณทีี่   
       ต้องการรายละเอียดเพ่ิมเติมได้อย่างเหมาะสม 
5. การแปลผลภาพถ่ายทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์และการพิมพ์รายงาน

 1. ไมส่ามารถแปลภาพถ่ายทางรังสีได้และ/หรือไม่สามารถพิมพ์รายงานได้ 

 2. สามารถแปลภาพถ่ายหรือพิมพ์รายงานทางรังสีได้แต่ผิดพลาดประเด็นสําคัญ 

 3. สามารถแปลภาพถ่ายและพิมพ์รายงานทางรังสีได้ โดยประเด็นสําคัญถูกต้อง 

 4. สามารถแปลภาพถ่ายและพิมพ์รายงานทางรังสีได้โดยประเด็นสําคัญถูกต้องและสมบูรณ ์

 5. สามารถแปลภาพถ่ายทางรังสีและพิมพ์รายงานทางรังสีได้โดยประเด็นสําคัญถูกต้องและสมบูรณ์และ      
       สามารถให้คําแนะนําการตรวจเพ่ิมเติมที่เหมาะสมกับผู้ป่วยได้ 
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6. ความถูกต้องของผลการตรวจ 
 1. พิมพ์ผิดเป็นส่วนมาก ผลที่รายงานไม ่ถูกต้อง 
 2. พิมพ์ผิดเป็นส่วนน้อย ผลที่รายงานไม่ถูกต้อง 
 3. พิมพ์ผิดเป็นส่วนน้อย ผลที่รายงานถูกต้อง 
 4. พิมพ์ไม ่ผิดและผลที่รายงานถูกต้องครบถ้วน 
 5. พิมพ์ไมผ่ิดและผลที่รายงานถูกต้องครบถ้วนและสามารถให้คําแนะนําในการปฏิบัติแก่ผู้ที่มีประสบการณ์     

       น้อยกว่าได้    
7. ส่งต่อข้อมูลต่อแพทย์เจ้าของไข้ 

 1. ไม่ตระหนักถึงการส่งต่อข้อมูล 
 2. มีการส่งต่อข้อมูลแต่ไมค่รบถ้วน 
 3. มีการส่งต่อข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วน 
 4. สามารถส่งต่อข้อมูลที่ถกูต้องอย่างเป็นระบบ 
 5. สามารถส่งต่อข้อมูลที่ถกูต้องอย่างเป็นระบบและสามารถให้คําแนะนําแก่ผู้ที่มีประสบการณ์น้อยกว่าได้

8. การตระหนักถึงสถานการณ์และปัญหาที่เกิดขึ้น 
 1. ไม่ตระหนักถึงสถานการณ์และปญัหาที่เกิดขึ้น 
 2. ไมส่ามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสมและไม่ขอความช่วยเหลือ 
 3. ไมส่ามารถแก้ไขปัญหาที่ควรแก้ได้ แต่ปรึกษาขอความช่วยเหลือในเวลาที่เหมาะสม 
 4. แก้ไขปัญหาเหมาะสมกับความสามารถ ของตนเอง และได้ปรึกษาขอความช่วยเหลือในเวลาที่เหมาะสม 
 5. แก้ไขปัญหาได้ดีและสามารถให้คําแนะนําแก่ผู้ที่มปีระสบการณ์น้อยกว่าได้

9. การสื่อสารและประสานงานกับผู้ร่วมงาน 
 1. ขาดการสื่อสารและประสานงานกับ ผู้ร่วมงานทุกระดับ 
 2. สื่อสารกบัผู้ป่วย ญาติ และผู้ร่วมงานทุกระดับ เท่าที่จําเป็น 
 3. สื่อสารและประสานงานกับ ผู้ร่วมงานทุกระดับได้ดี 
 4. สื่อสารและประสานงานกับ ผู้ร่วมงานทุกระดับได้ดี มีประสิทธิภาพ 
 5. สื่อสารและประสานงานกับผู้ร่วมงานทุกระดับได้ดี มีประสิทธิภาพ สามารถให้คาํแนะนําแก่ผู้ทีม่ี 

       ประสบการณ์น้อยกว่าได้ 
10. ความรับผิดขอบ: งานที่ได้รับมอบหมาย ความตรงต่อเวลา 

 1. ไม่รับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
 2. รับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายไม่สมํ่าเสมอ 
 3. รับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มที่และตรงต่อเวลา 
 4. รับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มที่และสามารถช่วยเหลืองานในหน้าที่ของผู้อ่ืนได้อีกด้วย 
 5. สามารถแบ่งและมอบหมายงานให้แก่ผู้ที่มีประสบการณ์น้อยกว่าได้อย่างเหมาะสม 
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11. การป้องกันทางรังสี 

 1. ไมท่ราบแนวทางการป้องกันทางรังสี 

 2. ทราบแนวทางการป้องกันทางรังสีต่อตนเอง แต่ไม่ครบถ้วน 

 3. ทราบแนวทางการป้องกันทางรังสีต่อตนเองอย่างถูกต้องครบถ้วน แต่ไม่สามารถให้คําแนะนําแก่ผู้ป่วย 
       และญาติได้ 

 4. ทราบแนวทางการป้องกันทางรังสีทั้งต่อตนเองและสามารถให้คาํแนะนําแก่ผู้ป่วยและญาติได้อย่าง 
       ถูกต้อง 

 5. ทราบแนวทางการป้องกันทางรังสีทั้งต่อตนเองและสามารถให้คาํแนะนําแก่ผู้ป่วยและญาติได้อย่าง 
       ถูกต้อง อีกทั้งสามารถให้คําแนะนําในการปฏิบัติแก่ผู้ที่มีประสบการณ์น้อยกว่าได้ 

 

ระดับศักยภาพโดยรวม EPA 02 

 Level 1: สามารถปฏิบัติงานได้ภายใต้การควบคุมของอาจารย์อย่างใกล้ชิด 

 Level 2: สามารถปฏิบัติงานได้ภายใต้การช้ีแนะของอาจารย์ 

 Level 3: สามารถปฏิบัติงานได้โดยมีอาจารย์ให้ความช่วยเหลือเมื่อต้องการ 

 Level 4: สามารถปฏิบัติงานได้ด้วยตนเอง 

 Level 5: สามารถปฏิบัติงานได้ด้วยตนเอง และควบคุมผูท้ี่มีประสบการณ์น้อยกว่า 
 
 
 
ชื่ออาจารย์ผูป้ระเมิน(ตัวบรรจง) ลงนาม_______________________________ 
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EPA 3: Perform radioiodine therapy for thyroid diseases (Patient evaluation,  
procedure performance and follow-up) 

Level of EPA
 

Domains of competence Yr 1 Yr 2 Yr 3
I การดูแลรักษาผู้ป่วย (Patient care)  
ก. Become familiar with NM (thyroid) clinic L3 L4 L5
ข. Know how to interview patients L3 L4 L5
ค. Know how to perform RAI therapy  L3 L4 L5
ง. Assume responsibility in NM (thyroid) clinic L5 L5 L5
จ. Know NM regulations and laws L3 L4 L5
ฉ. Know basic radiation safety L3 L4 L5
ซ. Supervise RAI therapy L3 L4 L4/L5
II ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และความสามารถในการนําไปใช้แก้ปัญหาและสังคมรอบด้าน
(Medical knowledge and skills) 

 

ก. Know basic physics L5 L5 L5
ข. Know basic RAI radiopharmacy L3 L4 L5
ค. Know basic NM instrumentation L3 L4 L5
ง. Know how to interpret thyroid studies include SPECT/CT and PET/CT L3 L4 L5
จ. Participate in journal clubs L3 L4 L5
III การเรียนรู้จากการปฏิบัติ และการพัฒนาตนเอง ( Practice-based learning and 
improvement) 

 
 

ก. Use computer technology and internet L5 L5 L5

ข. Review patient follow-up L3 L4 L5
ค. Participate in intra-and interdepartmental conferences  L3 L4 L5
ง. Become familiar with practice performance guidelines L3 L5 L5
จ. Identify problem, reflect on it, form plan, execute it and assess result  L3 L4 L5
ฉ. Discuss on quality assurance L3 L4 L5
IV ทักษะปฏิสัมพันธ์ และสื่อสาร ((Interpersonal and communication skills)  
ก. Know how to use word and power point L5 L5 L5

ข. Understand need for accurate communication L3 L4 L5
ค.  Participate in intra- and interdepartmental conferences L3 L4 L5
ง.  Participate in NM (thyroid) consultations L3 L4 L5
V ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)  

ก. Understand how to be committed, ethical, and professionally responsible 
    physician L4 L5 L5 

ข. Understand patient privacy issues L3 L4 L5
VI การปฏิบัติงานให้เข้ากับระบบ (System-based practice)  
ก. Know how to use all relevant computer system L5 L5 L5
ข. Understand basic billing, insurance and institutional policies L3 L4 L5
ค. Understand cost-effectiveness L3 L4 L5
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EPA 03: Perform radioiodine therapy for thyroid disease
ช่ือแพทย์ประจําบ้าน                                                 วันที่                                        . 

1. การประเมินผู้ป่วยก่อนการรักษา 
 1. ประวัติ ตรวจร่างกาย ผลการตรวจ ไม่ครบถ้วน 
 2. ได้ประวัติ ตรวจร่างกาย ผลการตรวจต่างๆ ครบถ้วน 
 3. ได้ประวัติ ตรวจร่างกาย ผลการตรวจต่างๆ แต่ไม่สามารถสรุปปัญหาในผู้ป่วยได้ 
 4. ได้ประวัติ ตรวจร่างกาย ผลการตรวจต่างๆ ครบถ้วนและสามารถสรุปปัญหาในผู้ป่วยได้อย่างถูกต้อง 
 5. ได้ประวัติ ตรวจร่างกาย ผลการตรวจต่างๆครบถ้วน สามารถสรุปปัญหาในผู้ป่วยได้อย่างถูกต้องและ 

         สามารถให้คําแนะนําในการปฏิบัติแก่ผู้ที่มีประสบการณ์น้อยกว่าได้

2. ทราบข้อบ่งช้ีและข้อห้ามในการรักษาด้วย 1-131 
 1. ไม่ทราบข้อบ่งช้ีในการรักษาด้วย 1-131 
 2. ทราบข้อบ่งช้ีในการรักษาด้วย 1-131 แต่ไม่ทราบถึงข้อห้าม 
 3. ทราบข้อบ่งช้ีและข้อห้ามในการรักษาด้วย 1-131 แต่ไม่ครบถ้วน 
 4. ทราบข้อบ่งช้ีและข้อห้ามในการรักษาด้วย 1-131 อย่างครบถ้วน 
 5. ทราบข้อบ่งช้ีและข้อห้ามในการรักษาด้วย 1-131 อย่างครบถ้วนและสามารถให้คําแนะนําแก่ผู้ทีม่ี 

   ประสบการณ์น้อยกว่าได้ 

3. การเตรียมผู้ป่วยก่อนการรักษา 
 1. พบจุดบกพร่องที่สําคัญทีส่่งผลกระทบต่อการรักษาในการเตรียมผู้ป่วย 
 2. พบจุดบกพร่องที่ไม่ส่งผลกระทบต่อการรักษาในการเตรียมผู้ป่วย 
 3. สามารถเตรยีมการรักษาผูป่้วยได้อย่างถูกต้องครบถ้วน แต่ไม่สามารถให้คําแนะนําในการเตรียมตัวก่อน 

   การรักษาได้อย่างถูกต้อง 
 4. สามารถเตรยีมการรักษาผูป่้วยได้อย่างถูกต้องครบถ้วน และให้คําแนะนําในการเตรียมตัวก่อนการรักษา 

   ได้อย่างถูกต้อง 
 5. สามารถเตรยีมการรักษาผูป่้วยได้อย่างถูกต้องครบถ้วนและให้คําแนะนําในการเตรียมตัวก่อนการรักษา 

   ได้อย่างถูกต้อง อีกทั้งสามารถให้คําแนะนําในการปฏิบัติแก่ผู้ทีม่ีประสบการณ์น้อยกว่าได้ 

4. การให้การรักษาด้วย 1-131 
 1. ไม่ทราบแนวทางให้การรักษาผู้ป่วย 
 2. ทราบแนวทางให้การรักษา แต่ไม่เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ถูกต้อง 
 3. ทราบแนวทางให้การรักษาผู้ป่วยตามแนวปฏิบัติที่ถูกต้องครบถ้วน 
 4. สามารถวางแผนการรักษาผู้ป่วยที่มิภาวะแทรกซ้อนที่ต้องให้การดูแลเป็นพิเศษ 
 5. สามารถวางแผนการรักษาผู้ป่วยที่มิภาวะแทรกซ้อนที่ต้องให้การดูแลเป็นพิเศษและสามารถให้คําแนะนํา 

   แก่ผูท้ี่มีประสบการณ์น้อยกว่าได้ 
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5. การดูแลผู้ป่วยระหว่างมารับการรักษาที่โรงพยาบาล

 1. ไม่ทราบแนวทางให้การดูแลผู้ป่วยที่มารับการรักษาในโรงพยาบาล 

 2. ทราบแนวทางให้การดูแลผูป่้วยที่มารับการรักษาในโรงพยาบาล แต่ไม่สามารถอธิบายถึงวิธีการปฏิบัติ 
   ตัวให้แก่ผู้ป่วยเพ่ือป้องกันผลข้างเคียงจากการรักษาใหแ้ก่ผู้ป่วยและญาติได้ 

 3. ทราบแนวทางให้การดูแลผูป่้วยที่มารับการรักษาในโรงพยาบาล และสามารถอธิบายถึงวิธีการ 
   ปฏิบัติตัวให้แก่ผู้ป่วยเพ่ือป้องกันผลข้างเคียงจากการรักษาให้แกผู่้ป่วยและญาติได้อย่างถูกต้อง 

 4. ทราบแนวทางให้การดูแลผูป่้วยที่มารับการรักษาในโรงพยาบาลที่มีภาวะแทรกซ้อนรุนแรงได้ 

 5. ทราบแนวทางให้การดูแลผูป่้วยที่มารับการรักษาในโรงพยาบาลที่มีภาวะแทรกซ้อนรุนแรงได้และ 
   สามารถให้คาํแนะนําแก่ผู้ทีม่ีประสบการณ์น้อยกว่าได้ 

6. แปลผลการตรวจทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์

 1. ไม่สามารถแปลผลการตรวจทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ 

 2. พบข้อผิดพลาดที่สําคัญในการแปลผลการตรวจทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ 

 3. สามารถแปลผลการตรวจทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ได้อย่างถูกต้องครบถ้วน 

 4. สามารถแปลผลการตรวจทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ในกรณีผู้ป่วยซับซ้อนได้ 

 5. สามารถแปลผลการตรวจทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ในกรณีผู้ป่วยซับซ้อนได้และสามารถให้ 
   คําปรึกษาแก่ผู้ที่มีประสบการณ์น้อยกว่าได้ 

7. ส่งต่อข้อมูลต่อแพทย์เจ้าชองไข้ 

 1. ไม่ตระหนักถึงการส่งต่อข้อมูล 

 2. มีการส่งต่อข้อมูลแต่ไม่ครบถ้วน 

 3. มีการส่งต่อข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วน 

 4. สามารถส่งต่อข้อมูลที่ถูกต้องอย่างเป็นระบบ 

 5. สามารถส่งต่อข้อมูลที่ถูกต้องอย่างเป็นระบบและสามารถให้คําแนะนําแก่ผู้ที่มีประสบการณ์น้อยกว่าได้ 
8. การวางแผนดูแลผู้ป่วยหลังการรักษา 

 1. ไม่ทราบว่าต้องทําการนัดติดตามผล 

 2. ไม่ทราบว่าต้องทําการนัดติดตามผลอะไรและเมื่อใด 

 3. ทราบว่าต้องทําการนัดติดตามผลอะไรและระยะเวลาท่ีนัดตรวจติดตามได้อย่างถูกต้องครบถ้วน 
    สามารถวางแผนการรักษาในกรณีผู้ป่วยซับซ้อนได้ 

 4. สามารถวางแผนการรักษาในกรณีผู้ป่วยซบัซ้อนได้และสามารถให้คําแนะนําแก่ผู้ที่มปีระสบการณ์น้อย 
    กว่าได้ 
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9. การสื่อสารกับผู้ป่วย 
 1. ไม่สื่อสารกบัผู้ป่วย 
 2. มีการสื่อสารกับผู้ป่วยทางเดียว โดยไม่เปิดโอกาสให้ผู้ป่วยซักถาม 
 3. มีการสื่อสารกับผู้ป่วยและเปิดโอกาสให้ผู้ป่วยซักถาม 
 4. สามารถสื่อสารในกรณีผู้ป่วยซับซ้อนได้ 
 5. สามารถสื่อสารในกรณีผู้ป่วยซับซ้อนได้และสามารถให้คําแนะนําแก่ผูท้ี่มีประสบการณ์น้อยกว่าได้

10. การสื่อสารกับผู้ร่วมงาน 
 1. ไม่สื่อสารกบัผู้ร่วมงาน 
 2. สื่อสารกับผูร้่วมงานแต่ข้อมูลไม่ชัดเจน 
 3. สื่อสารกับผูร้่วมงานได้ดีเป็นส่วนใหญ ่
 4. สื่อสารกับผูร้่วมงานได้อย่างชัดเจนและถูกต้องตลอดเวลา 
 5. สื่อสารกับผูร้่วมงานได้อย่างชัดเจนถูกต้องตลอดเวลาและสามารถให้คาํแนะนําแก่ผู้ทีม่ีประสบการณ์ 

   น้อยกว่าได้ 

11. การตระหนักถึงสถานการณ์และปัญหาที่เกิดขึ้น 
 1. ไม่ตระหนักถึงสถานการณ์และปัญหาที่เกิดขึ้น 
 2. ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสมและไมข่อความช่วยเหลือ 
 3. ไม่สามารถแก้ไขปัญหาทีค่วรแก่ได้ แต่ปรึกษาขอความช่วยเหลือในเวลาที่เหมาะสม 
 4. แก้ไขปัญหาเหมาะสมกับความสามารถของตนเองและได้ปรึกษาขอความช่วยเหลือในเวลาที่เหมาะสม 
 5. แก้ไขปัญหาได้ดีและสามารถให้คําแนะนําแก่ผู้ที่มีประสบการณ์น้อยกว่าได้

12. ความรับผิดชอบ: งานที่ได้รับมอบหมาย ความตรงต่อเวลา 
 1. ไม่รับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
 2. รับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายไม่สมํ่าเสมอ 
 3. รับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มที่และตรงต่อเวลา 
 4. รับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มที่และสามารถช่วยเหลืองานในหน้าที่ของผู้อ่ืนได้อีกด้วย 
 5 สามารถแบ่งและมอบหมายงานให้แก่ผู้ทีม่ีประสบการณ์น้อยกว่าได้อย่างเหมาะสม 

ระดับศักยภาพโดยรวม EPA 03 
 Level 1: สามารถปฏิบัติงานได้ภายใต้การควบคุมของอาจารย์อย่างใกล้ชิด 
 Level 2: สามารถปฏิบัติงานได้ภายใต้การช้ีแนะของอาจารย์ 
 Level 3: สามารถปฏิบัติงานได้โดยมีอาจารย์ให้ความช่วยเหลือเมื่อต้องการ 
 Level 4: สามารถปฏิบัติงานได้ด้วยตนเอง 
 Level 5: สามารถปฏิบัติงานได้ด้วยตนเอง และควบคุมผูท้ี่มีประสบการณ์น้อยกว่า 

 
ชื่ออาจารย์ผูป้ระเมิน(ตัวบรรจง) ลงนาม_________________________________ 



หลักสูตรการฝกอบรมแพทยประจําบานสาขาวิชาเวชศาสตรนิวเคลียร คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี พ.ศ.๒๕๖๑ ๙๐
 

 

EPA 4: Perform other radionuclide therapy (Patient evaluation, procedure
performance and follow-up) 

Level of EPA
 

Domains of competence Yr 1 Yr 2 Yr 3

I การดูแลรักษาผู้ป่วย (Patient care)  

ก. Become familiar with NM (non-thyroid) clinic - L3 L5
ข. Know how to interview patients - L3 L5
ค. Know how to perform other radionuclide therapy - L3 L5
ง. Assume responsibility in NM (non-thyroid) clinic - L5 L5
จ. Know NM regulations and laws - L3 L5
ฉ. Know basic radiation safety - L4 L5
ซ. Supervise other radionuclide therapy - L3 L5
II ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และความสามารถในการนําไปใช้แก้ปัญหาและสังคมรอบด้าน 
(Medical knowledge and skills) 

   

ก. Know basic physics - L5 L5
ข. Know other radionuclide radiopharmacy - L3 L5
ค. Know basic NM instrumentation - L3 L5
ง. Know how to interpret studies include SPECT/CT and PET/CT - L3 L5
จ. Participate in journal clubs - L3 L5
III การเรียนรู้จากการปฏิบัติ และการพัฒนาตนเอง ( Practice-based learning and 
improvement) 

 

ก. Use computer technology and internet - L5 L5

ข. Review patient follow-up - L3 L5
ค. Participate in intra-and interdepartmental conferences  - L3 L5
ง. Become familiar with practice performance guidelines - L5 L5
จ. Identify problem, reflect on it, form plan, execute it and assess result  - L3 L5
ฉ. Discuss on quality assurance - L3 L5
IV ทักษะปฏิสัมพันธ์ และสื่อสาร ((Interpersonal and communication skills)  

ก. Know how to use word and power point - L5 L5

ข. Understand need for accurate communication - L4 L5
ค.  Participate in intra- and interdepartmental conferences - L3 L5
ง.  Participate in (non-thyroid) consultations - L3 L5
V ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)  
ก. Understand how to be committed, ethical, and professionally responsible  
   physician - L5 L5

ข. Understand patient privacy issues - L5 L5

VI การปฏิบัติงานให้เข้ากับระบบ (System-based practice)  

ก. Know how to use all relevant computer system - L5 L5
ข. Understand basic billing, insurance and institutional policies - L3 L5
ค. Understand cost-effectiveness - L3 L5
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EPA 04: Perform other radionuclide therapy 
ช่ือแพทย์ประจําบ้าน                                                 วันที่                                        .

1. การประเมินผู้ป่วยก่อนการรักษา 
 1. ประวัติ ตรวจร่างกาย ผลการตรวจ ไม่ครบถ้วน 
 2. ได้ประวัติ ตรวจร่างกาย ผลการตรวจต่างๆ ครบถ้วน 
 3. ได้ประวัติ ตรวจร่างกาย ผลการตรวจต่างๆ แต่ไม่สามารถสรุปปัญหาในผู้ป่วยได้ 
 4. ได้ประวัติ ตรวจร่างกาย ผลการตรวจต่างๆ ครบถ้วนและสามารถสรุปปัญหาในผู้ป่วยได้อย่างถูกต้อง 
 5. ได้ประวัติ ตรวจร่างกาย ผลการตรวจต่างๆ ครบถ้วน สามารถสรุปปัญหาในผู้ป่วยได้อย่างถูกต้องและ 

   สามารถให้คาํแนะนําในการปฏิบัติแก่ผู้ทีม่ีประสบการณ์น้อยกว่าได้

2. ทราบข้อบ่งช้ีและข้อห้ามในการรักษาด้วยสารกัมมันตรังส ี
 1. ไม่ทราบข้อบ่งช้ีในการรักษาด้วยสารกัมมันตรังสี 
 2. ทราบข้อบ่งช้ีในการรักษาด้วยสารกัมมันตรังสี แต่ไม่ทราบถึงข้อห้าม 
 3. ทราบข้อบ่งช้ีและข้อห้ามในการรักษาด้วยสารกัมมันตรังสี แต่ไม่ครบถว้น 
 4. ทราบข้อบ่งช้ีและข้อห้ามในการรักษาด้วยสารกัมมันตรังสีอย่างครบถ้วน 
 5. ทราบข้อบ่งช้ีและข้อห้ามในการรักษาด้วยสารกัมมันตรงัสีอย่างครบถ้วนและสามารถให้คําแนะนําแก่ผู้ที ่

   ประสบการณ์น้อยกว่าได้ 

3. การเตรียมผู้ป่วยก่อนการรักษา 
 1. พบจุดบกพร่องที่สําคัญทีส่่งผลกระทบต่อการรักษาในการเตรียมผู้ป่วย 
 2. พบจุดบกพร่องที่ไม่ส่งผลกระทบต่อการรักษาในการเตรียมผู้ป่วย 
 3. สามารถเตรยีมการรักษาผูป่้วยได้อย่างถูกต้องครบถ้วน แต่ไม่สามารถให้คําแนะนําในการเตรียมตัวก่อน      

    การรักษาได้อย่างถูกต้อง 
 4. สามารถเตรยีมการรักษาผูป่้วยได้อย่างถูกต้องครบถ้วน และให้คําแนะนําในการเตรียมตัวก่อนการรักษา 

   ได้อย่างถูกต้อง 
 5. สามารถเตรยีมการรักษาผูป่้วยได้อย่างถูกต้องครบถ้วนและให้คําแนะนําในการเตรียมตัวก่อนการรักษา 

   ได้อย่างถูกต้อง อีกทั้งสามารถให้คําแนะนําในการปฏิบัติแก่ผู้ทีม่ีประสบการณ์น้อยกว่าได้ 

4. การให้การรักษาด้วยสารกัมมันตรังสี 
 1. ไม่ทราบแนวทางให้การรักษาผู้ป่วย 
 2. ทราบแนวทางให้การรักษา แต่ไม่เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ถูกต้อง 
 3. ทราบแนวทางให้การรักษาผู้ป่วยตามแนวปฏิบัติที่ถูกต้องครบถ้วน 
 4. สามารถวางแผนการรักษาผู้ป่วยที่มีภาวะแทรกซ้อนที่ต้องให้การดูแลเป็นพิเศษ 
 5. สามารถวางแผนการรักษาผู้ป่วยที่มีภาวะแทรกซ้อนที่ต้องให้การดูแลเป็นพิเศษและสามารถให้คําแนะนํา 

   แก่ผูท้ี่มปีระสบการณ์น้อยกว่าได้ 



หลักสูตรการฝกอบรมแพทยประจําบานสาขาวิชาเวชศาสตรนิวเคลียร คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี พ.ศ.๒๕๖๑ ๙๒
 

 

5. การดูแลผู้ป่วยระหว่างมารับการรักษาที่โรงพยาบาล

 1. ไม่ทราบแนวทางให้การดูแลผู้ป่วยที่มารับการรักษาในโรงพยาบาล 

 2. ทราบแนวทางให้การดูแลผูป่้วยที่มารับการรักษาในโรงพยาบาล แต่ไม่สามารถอธิบายถึงวิธีการปฏิบัติ 
    ตัวให้แก่ผู้ป่วยเพ่ือป้องกันผลข้างเคียงจากการรักษาใหแ้ก่ผู้ป่วยและญาติได้ 

 3. ทราบแนวทางให้การดูแลผูป่้วยที่มารับการรักษาในโรงพยาบาล และสามารถอธิบายถึงวิธีการ 
    ปฏิบัติตัวให้แก่ผู้ป่วยเพ่ือป้องกันผลข้างเคียงจากการรักษาให้แกผู่้ป่วยและญาติได้อย่างถูกต้อง 

 4. ทราบแนวทางให้การดูแลผูป่้วยที่มารับการรักษาในโรงพยาบาลที่มีภาวะแทรกซ้อนรุนแรงได้ 

 5. ทราบแนวทางให้การดูแลผูป่้วยที่มารับการรักษาในโรงพยาบาลที่มีภาวะแทรกซ้อนรุนแรงได้และ 
    สามารถให้คําแนะนําแก่ผูท้ี่มีประสบการณ์น้อยกว่าได้ 

6. แปลผลการตรวจทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์

 1. ไม่สามารถแปลผลการตรวจทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ 

 2. พบข้อผิดพลาดที่สําคัญในการแปลผลการตรวจทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ 

 3. สามารถแปลผลการตรวจทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ได้อย่างถูกต้องครบถ้วน 

 4. สามารถแปลผลการตรวจทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ในกรณีผู้ป่วยซับซ้อนได้ 

 5. สามารถแปลผลการตรวจทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ในกรณีผู้ป่วยซับซ้อนได้และสามารถให้ 
   คําปรึกษาแก่ผู้ที่มีประสบการณ์น้อยกว่าได้ 

7. ส่งต่อข้อมูลต่อแพทย์เจ้าของไข้ 

 1. ไม่ตระหนักถึงการส่งต่อข้อมูล 

 2. มีการส่งต่อข้อมูลแต่ไม่ครบถ้วน 

 3. มีการส่งต่อข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วน 

 4. สามารถส่งต่อข้อมูลที่ถูกต้องอย่างเป็นระบบ 

 5. สามารถส่งต่อข้อมูลที่ถูกต้องอย่างเป็นระบบและสามารถให้คําแนะนําแก่ผู้ที่มีประสบการณ์น้อยกว่าได้ 
8. การวางแผนดูแลผู้ป่วยหลังการรักษา 

 1. ไม่ทราบว่าต้องทําการนัดติดตามผล 

 2. ไม่ทราบว่าต้องทําการนัดติดตามผลอะไรและเมื่อใด 

 3. ทราบว่าต้องทําการนัดติดตามผลอะไรและระยะเวลาท่ีนัดตรวจติดตามได้อย่างถูกต้องครบถ้วน 

 4. สามารถวางแผนการรักษาในกรณีผู้ป่วยซบัซ้อนได้ 

 5. สามารถวางแผนการรักษาในกรณีผู้ป่วยซบัซ้อนได้และสามารถให้คําแนะนําแก่ผู้ที่ม ี
   ประสบการณ์น้อยกว่าได้ 
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9. การสื่อสารกับผู้ป่วย

 1. ไม่สื่อสารกบัผู้ป่วย 

 2. มีการสื่อสารกับผู้ป่วยทางเดียว โดยไม่เปิดโอกาสให้ผู้ป่วยซักถาม 

 3. มีการสื่อสารกับผู้ป่วยและเปิดโอกาสให้ผู้ป่วยซักถาม 

 4. สามารถสื่อสารในกรณีผู้ป่วยซับซ้อนได้ 

 5. สามารถสื่อสารในกรณีผู้ป่วยซับซ้อนได้และสามารถให้คําแนะนําแก่ผูท้ี่มีประสบการณ์น้อยกว่าได้ 
10. การสื่อสารกับผู้ร่วมงาน 

 1. ไม่สื่อสารกบัผู้ร่วมงาน 

 2. สื่อสารกับผูร้่วมงานแต่ข้อมูลไม่ชัดเจน 

 3. สื่อสารกับผูร้่วมงานได้ดีเป็นส่วนใหญ ่

 4. สื่อสารกับผูร้่วมงานได้อย่างชัดเจนและถูกต้องตลอดเวลา 

 5. สื่อสารกับผูร้่วมงานได้อย่างชัดเจนถูกต้องตลอดเวลาและสามารถให้คาํแนะนําแก่ผู้ทีม่ี 
   ประสบการณ์น้อยกว่าได้ 

11. การตระหนักถึงสถานการณ์และปัญหาที่เกิดขึ้น

 1. ไม่ตระหนักถึงสถานการณ์และปัญหาที่เกิดขึ้น 

 2. ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสมและไมข่อความช่วยเหลือ 

 3. ไม่สามารถแก้ไขปัญหาทีค่วรแก่ได้ แต่ปรึกษาขอความช่วยเหลือในเวลาที่เหมาะสม 

 4. แก้ไขปัญหาเหมาะสมกับความสามารถของตนเองและได้ปรึกษาขอความช่วยเหลือในเวลาที่เหมาะสม 

 5. แก้ไขปัญหาได้ดีและสามารถให้คําแนะนําแก่ผู้ที่มีประสบการณ์น้อยกว่าได้ 
12. ความรับผิดชอบ: งานที่ได้รับมอบหมาย ความตรงต่อเวลา

 1. ไม่รับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 

 2. รับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายไม่สมํ่าเสมอ 

 3. รับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มที่และตรงต่อเวลา 

 4. รับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มที่และสามารถช่วยเหลืองานในหน้าที่ของผู้อ่ืนได้อีกด้วย 

 5. สามารถแบ่งและมอบหมายงานให้แก่ผู้ทีม่ีประสบการณ์น้อยกว่าได้อย่างเหมาะสม 
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13. การป้องกันทางรังสี 

 1. ไม่ทราบแนวทางการป้องกันทางรังสี 

 2. ทราบแนวทางการป้องกันทางรังสีต่อตนเอง แต่ไม่ครบถว้น 

 3. ทราบแนวทางการป้องกันทางรังสีต่อตนเองอย่างถูกต้องครบถ้วน แต่ไม่สามารถให้คาํแนะนําแก่ผู้ป่วย 
   และญาติได้ 

 4. ทราบแนวทางการป้องกันทางรังสีทั้งต่อตนเองและสามารถให้คําแนะนําแก่ผู้ป่วยและญาติได้ 
   อย่างถูกต้อง 

 

ระดับศักยภาพโดยรวม EPA 04 

 Level 1: สามารถปฏิบัติงานได้ภายใต้การควบคุมของอาจารย์อย่างใกล้ชิด 

 Level 2: สามารถปฏิบัติงานได้ภายใต้การช้ีแนะของอาจารย์ 

 Level 3: สามารถปฏิบัติงานได้โดยมีอาจารย์ให้ความช่วยเหลือเมื่อต้องการ 

 Level 4: สามารถปฏิบัติงานได้ด้วยตนเอง 

 Level 5: สามารถปฏิบัติงานได้ด้วยตนเอง และควบคุมผูท้ี่มีประสบการณ์น้อยกว่า 
 
 
ชื่ออาจารย์ผูป้ระเมิน (ตัวบรรจง) ลงนาม________________________________ 
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ภาคผนวก ๒๓ 

 

แบบประเมิน ๓๖๐ องศา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หลักสูตรการฝกอบรมแพทยประจําบานสาขาวิชาเวชศาสตรนิวเคลียร คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี พ.ศ.๒๕๖๑ ๙๖
 

 

ภาคผนวก ๒๔ 
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ภาคผนวก ๒๕ 
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ภาคผนวก ๒๖ 

คุณสมบัติ หลกัเกณฑ์และขัน้ตอนการพิจารณาคัดเลือกอาจารย์แพทย์ ภาควิชารงัสีวิทยา 
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ภาคผนวก ๒๗ 

รายชื่ออาจารย์ สาขาวิชาเวชศาสตร์นิวเคลียร์ ภาควิชารังสีวิทยา 

ลําดับ รายนามอาจารย์ คุณวุฒิ (สาขาวิชา) 
๑ รศ.พญ.ชนิกา ศรีธรา  Master of Science in Health Development 

(Epidemiology) Chulalongkorn University: ๒๕๔๖6   
วุฒิบัตรฯ สาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์ แพทยสภา: ๒๕๓๘ 
ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก  
(รังสีวิทยา): ๒๕๓๖ 
Master of Science in Nuclear Medicine Guy’s 
Hospital, London University, England: ๒๕๓๔ 
แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ๑) 
มหาวิทยาลัยมหิดล: ๒๕๓๒ 

๒ รศ.นพ.จิรวัฒน์ อุตตมะกุล วุฒิบัตรฯ สาขารังสีวิทยาทั่วไป แพทยสภา: ๒๕๓๔
แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ : 
๒๕๓๐ 

๓ ผศ.พญ.วิชชนา จํารูญรัตน์ Research fellow in Nuclear Medicine Division, 
Radiology Department, Hospital of the University 
of Pennsylvania, Philadelphia, USA: 2549 
Diploma, American Board of Nuclear Medicine   
University of Pennsylvania and Children’s 
Hospital of Philadelphia, USA: ๒๕๕๓ 
แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล: ๒๕๔๓ 

๔ ผศ.พญ.อาภากร โฆษิตวัฒนฤกษ์
 

PET/CT  Fellowship training at Mount Sinai 
Medical Center, NY, USA: ๒๕๕๒ 
วุฒิบัตรฯ สาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์ แพทยสภา: ๒๕๕๐ 
แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล: ๒๕๔๔ 

๕ ผศ.พญ.คนึงนิจ ธรรมนิรัต Research Fellowship/observership on PET/CT 
Applications, The Mount Sinai School of 
Medicine, New York, USA: ๒๕๖๐ 
วุฒิบัตรฯ สาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์ แพทยสภา: ๒๕๕๔ 
แพทยศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ: 
๒๕๔๖ 
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ลําดับ รายนามอาจารย์ คุณวุฒิ (สาขาวิชา) 
๖ อ.ดร. พุทธิพรณ์ เจริญพันธ์ุ PhD. in Imaging Sciences and Radiation Biology

King's College London, United Kingdom: ๒๕๕๘ 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ชีวเคมี)  
มหาวิทยาลัยมหิดล: ๒๕๔๗ 
วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์) 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่: ๒๕๒๖ 

๗ อ.ดร. กฤศณัฏฐ์ เช่ือมสามัคค ี PhD. In Imaging Sciences and Radiation Biology, 
King's College London, United Kingdom: ๒๕๕๙ 
MSc. in Medical Radiation Physics, 
University of Wollongong, Australia: ๒๕๕๔ 
วิทยาศาสตรบัณฑิต (รังสีเทคนิค),  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่: ๒๕๔๘ 
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ภาคผนวก ๒๘ 

คณะกรรมการฝึกอบรมแพทย์ประจาํบ้าน เพื่อวุฒบิัตรฯ สาขาวิชาเวชศาสตรน์ิวเคลียร ์
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ภาคผนวก ๒๙ 

วิธีการฝึกอบรมและแนวทางการประเมินตามหัวข้อการเรียนรู้ตามสมรรถนะหลัก ๖ ด้าน 

๑. การดูแลรักษาผู้ป่วย (Patient care)  

มาตรฐานการเรียนรู ้ วิธีให้การฝึกอบรม/กลยุทธ์การ 
สอนทีใ่ช้พัฒนา

กลยุทธ์การประเมินผลการ 
เรียนรู้ในแต่ละด้าน

๑.๑ ปฏิบัติงานจนมีความคุ้นเคย 
(become familiar) กับหน่วยตรวจทาง
เวชศาสตร์นิวเคลียร ์

- จัดการปฏิบัติงานให้ผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมในสาขาเวช
ศาสตร์นิวเคลียร์หมุนเวียน
ทั้งที่คลินิกไทรอยด์และห้อง 
ตรวจวินิจฉัยด้วยภาพทาง
เวชศาสตร์นิวเคลียร์

- แบบประเมิน ๓๖๐ องศา  
- Portfolio 

๑.๒ มีทกัษะในการซักประวัติผู้ป่วยที่มารับ 
บริการตรวจรักษาทางเวชศาสตร์นิวเคลียร ์

- เรียนรู้จากการปฏิบัติงาน
ดูแลผู้ป่วยที่หน่วยตรวจ
รักษาเวชศาสตร์นิวเคลียร์ 

- Case based discussion (CBD)
- Mini-CEX 
- Direct observation and  
 feedback 

๑.๓ มีความรู้ทักษะและความสามารถใน
การให้การรักษาด้วยสารเภสัชรังสี 

- จัดให้มีการสอนบรรยาย 
ภาคทฤษฎีโดยอาจารย์
แพทย์ วันพุธ เวลา ๘.๐๐-
๙.๐๐ น. 

- เรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริง 
ที่คลินิกไทรอยด์และหอ
ผู้ป่วยใน

- Direct observation of 
  procedure skill (DOPS) 
- Case based discussion 
- Mini-CEX 

๑.๔ มีหน้าทีค่วามรับผิดชอบการตรวจทาง
เวชศาสตร์นิวเคลียร ์

- เรียนรู้จากการปฏิบัติงาน
ด้านการตรวจทางเวชศาสตร์
นิวเคลียร์ 

- Case based discussion (CBD)
- Mini-CEX 
- Direct observation and    
 feedback 

๑.๕ ทราบถึงกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ 
ทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ 
 

- จัดให้มีการสอนบรรยายใน 
รายวิชา radiation physics 
โดยราชวิทยาลัยรังลีแพทย์ 

- จัดให้มีการสอนบรรยาย 
ภาคทฤษฎีโดยอาจารย์
ฟิสิกส์ วันพุธ เวลา ๘.๐๐-
๙.๐๐ น.

- Case based discussion(CBD)
- Mini-CEX 
- Direct observation and  
  feedback 

 
๑.๖ ทราบกฎข้ันพ้ืนฐานความปลอดภัย
ทางรังสี 
 

๑.๗ สามารถเป็นผู้ให้การควบคุมดูแลการ
ตรวจรักษาทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ได้ 

- เรียนรู้จากการปฏิบัติงาน
ดูแลผู้ป่วยหน่วยตรวจรักษา
เวชศาสตร์นิวเคลียร ์

- Case based discussion 
  (CBD) 
- Mini-CEX 
- Direct observation and  
  feedback 
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๒. ความรู้และทักษะเวชกรรม (Medical knowledge & skills) 
 

มาตรฐานการเรียนรู ้ วิธีให้การฝีกอบรม/กลยุทธ์การ 
สอนทีใ่ช้พัฒนา 

กลยุทธ์การประเมินผลการ 
เรียนรู้ในแต่ละด้าน 

๒.๑ ได้รับความรู้พ้ืนฐานเก่ียวกับ 
radiation physics และ radiobiology ที่
จัดสอนโดยราชวิทยาลัยรังสีแพทย์ 

- จัดให้มีการสอนบรรยายใน 
รายวิชา radiation physics, 
radiobiology โดยราช 
วิทยาลัยรังสีแพทย์ 

- สอบผ่านข้อเขียนหลักสูตร 
medical radiation physics 
และ radiobiology โดยราช 
วิทยาลัยรังสีแพทย์ 

๒.๒ มีความรู้พ้ืนฐานเก่ียวกับสารเภสัชรังสี
ทั่วไป 

- จัดการนําเสนอ (topic 
presentation) 

- การปฏิบัติงานใน Hot lab  

- เรียนรู้จากการปฏิบัติงานใน
สาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์ (On 
the job learning) 

- Written exam 

- Mini-CEX 
 ๒.๓ มีความรู้เกี่ยวกับสารเภสัชรังสีที่ใช้ใน

การตรวจ PET 

๒.๔ มีความรู้เกี่ยวกับเคร่ืองมือที่ใช้ในเวช
ศาสตร์นิวเคลียร์ 

- เรียนรู้จากการปฏิบัติงานใน
หน่วยเวชศาสตร์นิวเคลียร์ 
(On the job learning) 

- Written exam 

- Direct observation and 
feedback 
 

๒.๕ มีความรูแ้ละทักษะในการแปลผลการ
ตรวจทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ ด้วยเครื่อง 
gamma camera, SPECT/CT, PET/CT 
และ dual energy X-ray 
absorptiometry 

- จัดการนําเสนอ (topic 
presentation) 

- เรียนรู้จากการปฏิบัติงานใน
หน่วยเวชศาสตร์นิวเคลียร์ 
(On the job learning) 
 

- Written exam 

- Direct observation of 
     procedure skill 

- Mini IPX 

- Case based discussion 
 

๒.๖ มสี่วนร่วมในกิจกรรมวิชาการต่างๆ ที่
สาขาจัดขึ้น เช่น Journal club, 
interesting case, conference, topics 
in NM เป็นต้น 

- จัดกิจกรรมให้ฝึกการนําเสนอ 
journal club, interesting 
case, topic, seminars 

- Portfolio 

- Log book 

- Direct observation and 
feedback 
  

 

 

 



หลักสูตรการฝกอบรมแพทยประจําบานสาขาวิชาเวชศาสตรนิวเคลียร คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี พ.ศ.๒๕๖๑ ๑๐๕
 

 

๓. การเรียนรู้จากการปฏิบัติและการพัฒนาตนเอง (Practice-based learning and improvement)  
 

มาตรฐานการเรียนรู ้ วิธีให้การฝีกอบรม/กลยุทธ์การ 
สอนทีใ่ช้พัฒนา 

กลยุทธ์การประเมินผลการ 
เรียนรู้ในแต่ละด้าน 

๓.๑ ความสามารถทางเทคโนโลยีทาง
คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต 

- อบรมการใช้ระบบคอมพิวเตอร์
- อบรมการใช้ระบบ PACS 

- Direct observation 
and feedback 

๓.๒ สามารถเรียนรู้และเพ่ิมพูนทักษะได้ด้วย
ตนเองจากการปฏิบัติ เพ่ือนํามาใช้ในดูแล 
รักษา และติดตามผู้ป่วย 
 

- เรียนรู้จากการปฏิบัติงานใน
หน่วยเวชศาสตร์นิวเคลียร์ 
(On the job learning) 

- Case based 
discussion 

- Direct observation of 
procedure skill 

- Self reflection 
๓.๓ สามารถติดตามและหาความรู้เก่ียวกับ
practice guideline ต่างๆ ให้ทันสมัยอยู่ 
เสมอ 
 

- - จัดกิจกรรม topic review

- - เรียนรู้จากการปฏิบัติงาน
ในหน่วยเวชศาสตร์
นิวเคลียร์ (On the job 
learning) 

- - เรียนรู้จากกิจกรรม peer 
review สําหรับคนไข้มะเร็ง
ไทรอยด์ 

- Direct observation 
and feedback 

๓.๔ สามารถวิพากษ์บทความและงานวิจัย
ทางการแพทย์ได้ 

- จัดกิจกรรม Journal club - Direct observation 
and feedback 

- Journal record form 

- Portfolio 
๓.๕ มสี่วนร่วมในกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ของ 
โรงพยาบาล เช่น HA 

- เรียนรู้จากการปฏิบัติงานใน
หน่วยเวชศาสตร์นิวเคลียร์ 
(On the job learning) 

- จัดให้มีส่วนร่วมในกิจกรรม 
HA ของโรงพยาบาลท่ีให้
การฝึกอบรม 

- Direct observation 
and feedback 

- แบบประเมิน ๓๖๐ องศา
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๔. ทักษะปฏิสัมพนัธ์และการสื่อสาร (Interpersonal and communication skills) 

มาตรฐานการเรียนรู ้ วิธีให้การฝีกอบรม/กลยุทธ์การ 
สอนทีใ่ช้พัฒนา 

กลยุทธ์การประเมินผลการ 
เรียนรู้ในแต่ละด้าน 

๔.๑ มีความเขา้ใจถึงความสําคัญของการ
สื่อสารที่ถูกต้อง 

- จัดสอนบรรยาย 
communication skills  

- Certificate จากคณะ 
 

๔.๒ มีทกัษะในการสื่อสารเพ่ือให้ข้อมูลกบั
ผู้ป่วย ญาติ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสมและมีประสทิธิภาพ  

- ปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วยที่หน่วย
ตรวจรักษาเวชศาสตร์
นิวเคลียร์ 

- Direct observation 
and feedback 

- ประเมินจากแบบ
ประเมิน ๓๖๐ องศา 

๔.๓ มีทกัษะในการใช้โปรแกรม Microsoft 
Word and PowerPoint เพ่ือนําเสนอ
ข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

- กิจกรรมการเขา้ร่วม 
interdepartmental 
conference, 
multidisciplinary team 
conference และ 
interhospital conference 

- กิจกรรม interesting case 

- Direct observation 
and feedback 

๔.๔ ร่วมการประชุมภายในและระหว่าง
สาขาวิชาและสามารถอภิปรายปัญหาได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

- เข้าร่วม, นําเสนอและร่วม
อภิปรายในกิจกรรมวิชา
ต่างๆ ทั้งภายในและระหว่าง
สาขา 

- Direct observation 
and feedback 

- portfolio 

๔.๕ ร่วมให้คําปรึกษาทางเวชศาสตร์
นิวเคลียร์แก่เพ่ือนร่วมวิชาชีพและบุคลากร
อ่ืนได้ 

- เรียนรู้จากการปฏิบัติงาน
ดูแลผู้ป่วยที่หน่วยตรวจเวช
ศาสตร์นิวเคลียร์ 

 

- Direct observation 
and feedback 

- ประเมินจากแบบ
ประเมิน ๓๖๐ องศา 

๔.๖ สามารถติดต่อประสานงานและ
ปฏิบัติงานร่วมกับแพทย์ผู้ทําการรักษาหรือ
ทีมผู้ดูแลผู้ป่วยได้ 

- เข้าร่วมกิจกรรม 
multidisciplinary 
conference  

- เรียนรู้ระหว่างปฏิบัติงาน
ดูแลผู้ป่วยที่หน่วยตรวจ   
เวชศาสตร์นิวเคลียร ์

- ประเมินจากแบบ
ประเมิน ๓๖๐ องศา 
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๕. ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism) 

มาตรฐานการเรียนรู ้ วิธีให้การฝีกอบรม/กลยุทธ์การ 
สอนทีใ่ช้พัฒนา

กลยุทธ์การประเมินผลการ 
เรียนรู้ในแต่ละด้าน

๕.๑ มีคณุธรรม จริยธรรม และเจตคติอันดี
ต่อผู้ป่วย ญาติ ผู้ร่วมงาน เพ่ือนร่วมวิชาชีพ
และชุมชน 

- การอบรมเพ่ิมพูนทักษะใน
การปฐมนิเทศแพทย์ประจํา
บ้าน 

- การเรียนบูรณาการ 
- การฝึกปฏิบัติงานหน่วย

ตรวจเวชศาสตร์นิวเคลียร์

- Direct observation 
and feedback   

- ประเมินจากแบบประเมิน 
๓๖๐ องศา 

๕.๒ เคารพสิทธิผู้ป่วย ไม่เลือกปฏิบัติต่อ
ผู้ป่วย (เพศ เช้ือชาติ ศาสนา) 

- อบรมเกี่ยวกับสิทธิผู้ป่วยใน
การปฐมนิเทศ 

- การฝึกปฏิบัติงานหน่วย
ตรวจเวชศาสตร์นิวเคลียร์

- Direct observation 
and feedback   

- ประเมินจากแบบประเมิน 
๓๖๐ องศา 

๕.๓ สามารถประยุกต์เอาความรู้ ทักษะที่ได้
ฝึกฝนมาช่วยในการดูแลผู้ป่วยให้เหมาะสม
กับบริบทของผู้ป่วยและหลักฐานที่ช่วย
สนับสนุนการวินิจฉัยและการรักษาใน
ขณะนั้น 

- การฝึกปฏิบัติงานหน่วย
ตรวจเวชศาสตร์นิวเคลียร์ 

- Case based 
discussion 

- Direct observation 
and feedback   

๕.๔ มีความสนใจใฝ่รู้ และสามารถพัฒนา
ไปสู่ความเป็นผู้เรียนรู้ต่อเน่ืองตลอดชีวิต 
(Continuous Professional 
Development) 

- การศึกษาความรู้ใหม่ด้วย
ตนเองจากสื่อต่างๆ 

- จัดกิจกรรม literature 
review, seminar, journal 
club 

- การเข้าร่วมประชุมวิชาการ 
- การทําวิจัยโดยตัวผู้เข้ารับ

การฝึกอบรมเองเป็นผู้วิจัย
หลัก 

- ประเมินจากแบบประเมิน 
๓๖๐ องศา 

- Portfolio  
- แบบประเมินตาม

กิจกรรม ได้แก่ topic 
presentation record 
form, journal 
evaluation form, 
interesting case 
presentation record 
form 

๕.๕ มีทกัษะด้าน non-technical skill 
(communication, body language, 
decision making, problem solving) 
และสามารถบริหารจัดการสถานการณ์ได้
อย่างเหมาะสม 

- จัดการเรียนการสอนวิชา
บูรณาการ 

- การทําเป็นตัวอย่างของ 
staff (Role model) 

- Direct observation 
and feedback   

- ประเมินจากแบบประเมิน 
๓๖๐ องศา 
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๖. การปฏิบัติงานใหเ้ข้ากับระบบ (System-based practice) 

มาตรฐานการเรียนรู ้ วิธีให้การฝีกอบรม/กลยุทธ์การ 
สอนทีใ่ช้พัฒนา

กลยุทธ์การประเมินผลการ 
เรียนรู้ในแต่ละด้าน

๖.๑ มีความรู้เกี่ยวกับระบบสุขภาพของ
ประเทศ เช่น ระบบประกันสุขภาพ ระบบ
ประกันสังคม ระบบสวัสดิการการ
รักษาพยาบาลของข้าราชการ 

- ให้แพทย์ประจาํบ้านมีส่วน
ร่วมในกิจกรรม HA 

- การอบรมเกี่ยวกับระบบการ
ส่งต่อผู้ป่วยในโรงพยาบาล

- ประเมินจากแบบประเมิน 
๓๖๐ องศา 

๖.๒ มีทกัษะในการใช้เทคโนโลยีทาง
คอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับระบบของสถานที่
ทํางาน เช่น ระบบ PACS, ระบบการส่งตรวจ
ออนไลน์ 

- จัดสอนเรื่องระบบ PACS 
และระบบรายงานผลในวัน
ปฐมนิเทศแพทย์ประจําบ้าน 
รังสีวิทยา 

- เรียนรู้จากการปฏิบัติงาน
ดูแลผู้ป่วยที่หน่วยตรวจ
รักษาเวชศาสตร์นิวเคลียร์

- Direct observation 
and feedback   

- ประเมินจากแบบประเมิน 
๓๖๐ องศา 

๖.๓ เข้าใจและคํานึงถึงการใช้ทรัพยากร
สุขภาพอย่างเหมาะสม (cost-
effectiveness medicine) 

- โครงการฝึกอบรมการ
พัฒนาทักษะชีวิตในการ
ทํางานและการเข้าสังคม
โดยคณะแพทยศาสตร์รพ. 
รามาธิบดี 

- การเรียนการสอนรายวิชา
ความรู้ด้านบูรณาการทั่วไป 
โดยราชวิทยาลัยรังสีแพทย์ฯ

- การเรียนรู้การฝึกปฏิบัติงาน
ในหน่วยตรวจเวชศาสตร์
นิวเคลียร์

- Direct observation 
and feedback   

- ประเมินจากแบบประเมิน 
๓๖๐ องศา 

- ใบ certificate 

๖.๔ มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายทาง
การแพทย์ 

- การเรียนการสอนรายวิชา
ความรู้ด้านบูรณาการทั่วไป 
โดยราชวิทยาลัยรังสีแพทย์ฯ

- ผลการเรียนวิชาบูรณา
การ โดยราชวิทยาลัยรังสี
แพทย์ฯ 

๖.๕ สามารถดําเนินงานวิจัยเพ่ือตอบคําถาม
ทางเวชปฏิบัติ 
 

- ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ทํางานวิจัย ๑ เร่ือง 
 

- ติดตามความก้าวหน้า
ตามแผนการดําเนินงานที่
ได้นําเสนอในโครงร่าง
งานวิจัย 

- การนําเสนอผลงานวิจัย
ในที่ประชุมวิชาการ
ระดับประเทศ
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ภาคผนวก ๓๐ 

แผนการประเมินหลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจําบา้น 

ลําดับ หัวข้อการประเมิน กรอบรอบระยะ
การประเมิน 

แหล่งข้อมูล วิธีการประเมิน

๑.๑ พันธกิจของแผนการฝึกอบรม/หลักสูตร 
(Context) ทุก ๕ ปี 

- Principle 
Stakeholders 

- Other stakeholders 

- การประชุม 

- การสัมมนา 
- การเก็บขอ้มูลโดย

แบบสอบถาม 
๑.๒ ความสัมพันธ์ระหว่างนโยบายการรับสมัคร

ผู้รับการฝึกอบรมและความต้องการของ
ระบบสุขภาพ (Context) 

ทุก ๕ ปี 
- Principle 

Stakeholders 

- Other stakeholders 

- การประชุม 

- การสัมมนา 
- การเก็บขอ้มูลโดย

แบบสอบถาม 

- นโยบายจากราชวิทยาลัย 
๑.๓ แผนการฝึกอบรมและหลักสูตร 

(Input and Process) ทุก ๑ ปี 
- Principle 

Stakeholders 

- Other stakeholders 

- การประชุม 

- การสัมมนา 
- การเก็บขอ้มูลโดย

แบบสอบถาม 
๑.๔ ทรัพยากรทางการศึกษา 

(Input) ทุก ๒ ปี 
- ผู้ให้การฝึกอบรม 

- ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

- การประชุม 

- การสัมมนา 
- การเก็บขอ้มูลโดย

แบบสอบถาม 
๑.๕ สถาบันฝึกอบรม (ร่วม) 

(Input) ทุก ๑ ปี 
- ผู้ให้การฝึกอบรม 

- ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
- การประชุม 

- การสัมมนา 
- การเก็บขอ้มูลโดย

แบบสอบถาม 
๑.๖ ข้ันตอนการดําเนินงานของแผนการฝึกอบรม 

(Process) ทุก ๑ ปี 
- ผู้ให้การฝึกอบรม 

- ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
- การประชุม 

- การสัมมนา 
- การเก็บขอ้มูลโดย

แบบสอบถาม 
๑.๗ การวัดและประเมินผล 

(Process) ทุก ๑ ปี 
- ผู้ให้การฝึกอบรม 

- ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
- การประชุม 

- การสัมมนา 
- การเก็บขอ้มูลโดย

แบบสอบถาม 
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ลําดับ หัวข้อการประเมิน กรอบรอบระยะ
การประเมิน 

แหล่งข้อมูล วิธีการประเมิน

๑.๘ การประเมินพัฒนาการของผู้รับการ
ฝึกอบรม 
(Process) 

ทุก ๑ ปี 
- ผู้ให้การฝึกอบรม 

- ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
- การประชุม 

- การสัมมนา 
- การเก็บขอ้มูลโดย

แบบสอบถาม 
๑.๙ คุณสมบัติของอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม 

(Process) ทุก ๑ ปี 
- หัวหน้าภาค/สาขา 
- ผู้ให้การฝึกอบรม 

- ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

- การประชุม 

- การสัมมนา 
- การเก็บขอ้มูลโดย

แบบสอบถาม 
๑.๑๐ ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีพึงประสงค์ 

(Product) ทุก ๑ ปี 
- Principle 

Stakeholders 

- Other stakeholders 

- การประชุม 

- การสัมมนา 
- การเก็บขอ้มูลโดย

แบบสอบถาม 
๑.๑๑ ความสามารถในการปฏิบัติงานของแพทย์

ผู้สําเร็จการฝึกอบรม 
(Product) 

ทุก ๑ ปี 
- ผู้ใช้บัณฑิต 

- ผู้ร่วมงานบัณฑิต 

- การประชุม 

- การสัมมนา 
- การเก็บขอ้มูลโดย

แบบสอบถาม 
๑.๑๒ ข้อควรปรับปรุง 

ทุก ๑ ปี 
- ผู้ให้การฝึกอบรม 

- ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

- ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

- การประชุม 

- การสัมมนา 
- การเก็บขอ้มูลโดย

แบบสอบถาม 
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ภาคผนวก ๓๑ 

รายละเอียดเก่ียวกับงานวิจัยเพื่อเทียบเท่าปริญญาเอก 

 

การที่แพทย์ประจําบ้านสอบผ่านและมีสิทธิ์ได้รับวุฒิบัตรสาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์แล้ว หากมีความประสงค์จะให้          
ราชวิทยาลัยรังสีวิทยาแห่งประเทศไทย ดําเนินการออกเอกสารเพื่อรับรองว่า วุฒิบัตร สาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์ มีคุณวุฒิ 
“เทียบเท่าปริญญาเอก” นั้น จะต้องทําให้ผลงานวิจัยหรือส่วนหน่ึงของผลงานวิจัยที่ส่งมาราชวิทยาลัยฯ ประกอบการเข้า
สอบ ว.ว. ในครั้งนั้น มีลักษณะดังนี้ 

๑. ผลงานวิจัยต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มี
คุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สําหรับการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 

๒. ให้ใช้ภาษาอังกฤษในการเขียนบทคัดย่อ 
การตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพที่อยู่นอกเหนือประกาศของ TCI ให้เป็นบทความตีพิมพ์
ในวารสารที่ถูกคัดเลือกให้อยู่ใน PubMed, Scopus, Web of Science หรือ Google Scholar หรือในวารสาร
นานาชาติที่ใช้ภาษาอังกฤษในบทความหรือในบทคัดย่อและมีการตีพิมพ์วารสารฉบับนี้มานานเกิน ๑๐ ปี (วารสาร
เริ่มออกอย่างช้าในปีพ.ศ. ๒๕๔๘ หรือ ค.ศ. 2006) 

ในกรณีที่ ว.ว. ได้รับการรับรองว่า “เทียบเท่าปริญญาเอก” ราชวิทยาลัยฯ แนะนําว่า ห้ามใช้คําว่า Ph.D. หรือ ปร.ด. ท้าย
ชื่อในคุณวุฒิ หรือวุฒิการศึกษา และห้ามเขียนคําว่า ดร.นําหน้าชื่อตนเอง แต่สถาบันการศึกษาสามารถใช้ ว.ว. ที่ “เทียบเทา่
ปริญญาเอก” นี้ มาใช้ในกรณีเป็นอาจารย์ประจําหลักสูตรการศึกษา อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตรการศึกษา อาจารย์คุม
วิทยานิพนธ์ หรือเป็นวุฒิการศึกษาประจําสถานศึกษาได้ โดยเสนอให้สถาบันการศึกษาแสดงวุฒิการศึกษาแยกกันดังนี้ 

- มีอาจารย์ “เทียบเท่าปริญญาเอก” จํานวนกี่ท่าน จาก ว.ว. 
- มีอาจารย์ “Ph.D. หรือ ปร.ด. หรือ ปริญญาเอก” จํานวนกี่ท่าน 

ดังนั้น วุฒิบัตรฯ หรือ หนังสืออนุมัติฯ ที่ได้รับการรับรองวุฒิการศึกษานี้ อาจจะมีคําว่า “เทียบเท่าปริญญาเอก” ต่อท้ายได้
เท่านั้น 
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ภาคผนวก ๓๒ 

คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาและวินิจฉัยข้อร้องเรียน  
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