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๔.๑ หลักการและเหตุผล 

 ในปัจจุบันน้ีมีความต้องการแพทย์เวชศาสตร์นิวเคลียร์เพ่ือไปปฏิบัติงานในระบบสาธารณสุขเพ่ิมขึ้นโดย

เฉพาะที่ศูนย์มะเร็งตามจังหวัดต่างๆ ดังจะเห็นได้ว่าในขณะน้ีศูนย์มะเร็งหลายแห่งมีแพทย์ทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์

ไปปฏิบัติงานประจําแล้ว เช่น ศูนย์มะเร็งจังหวัดลําปาง เป็นต้น นอกจากน้ันบางศูนย์ก็ได้ส่งแพทย์เข้ามาฝึกอบรม

สาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์ตามสถาบันฝึกอบรมต่างๆ เพ่ือจบออกไปปฏิบัติงานทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ตามศูนย์

มะเร็งเหล่าน้ัน เช่น ศูนย์มะเร็งจังหวัดสกลนคร และสุราษฎร์ธานี เป็นต้น นอกจากศูนย์มะเร็งแล้วก็ยังมีโรงพยาบาล

ประจําจังหวัดที่เป็นโรงพยาบาลศูนย์หรือโรงพยาบาลขนาดใหญ่บางแห่ง เช่น โรงพยาบาลประจํา 
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จังหวัดนครราชสีมา และสุรินทร์ เป็นต้น ที่มีแพทย์ทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์มาปฏิบัติงานประจํานานแล้ว และตอนน้ี

ก็มีโรงพยาบาลประจําจังหวัดบางแห่งกําลังส่งแพทย์เข้ามาฝึกอบรมสาขาวิชาเวชศาสตร์นิวเคลียร์ตามสถาบัน

ฝึกอบรมต่างๆ เช่น โรงพยาบาลประจําจังหวัดนครศรีธรรมราช และจันทบุรี เป็นต้น 

 ปัจจัยหลักในความต้องการแพทย์เวชศาสตร์นิวเคลียร์เพ่ือไปปฏิบัติงานในระบบสาธารณสุขโดยเฉพาะที่

ศูนย์มะเร็งตามจังหวัดต่างๆ น้ันน่าจะมาจากปัญหาจากโรคมะเร็งเป็นสําคัญ  

 โรคมะเร็งเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้นๆ ของคนทั่วโลก องค์การอนามัยโลกพบว่าในปี พ.ศ. ๒๕๕๑ มี

ผู้ป่วยรายใหม่จํานวน ๑๒.๗ ล้านคน และมีผู้เสียชีวิตจากโรคมะเร็งราว ๗.๖ ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ ๑๓ จาก

สาเหตุการเสียชีวิตของคนทั่วโลก โดยต้ังแต่ปีพ.ศ. ๒๕๔๑ เป็นต้นมา โรคมะเร็งเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ ๑ ของ

ประชากรไทย 

 จากปัญหาโรคมะเร็งที่มีอัตราเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเน่ืองทุกปีและเป็นสาเหตุการตายอันดับหนึ่งของประเทศไทย 

กระทรวงสาธารณสุขจึงได้จัดทําแผนการป้องกันและควบคุมโรคมะเร็งแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๑ และแผน

ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปีขึ้นมา ซึ่งมีการกําหนดกรอบเวลาและทิศทางการวางแผนเพ่ือพัฒนาเกณฑ์ศูนย์ความ

เป็นเลิศสาขามะเร็งด้านรังสีรักษาทั้งในด้านการเพ่ิมสถานบริการ, จํานวนบุคลากร, การพัฒนาเคร่ืองมือ เพ่ือให้การ

บริการตอบสนองอย่างสมดุลกับจํานวนผู้ป่วยที่เพ่ิมขึ้นและเข้าถึงการรักษาอย่างเสมอภาค โดยมีแผนแม่บทที่ชัดเจน 

และสามารถปฏิบัติได้จริงตามความเหมาะสมกับสภาพปัญหาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ ตลอดจนการใช้

ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด ดังน้ัน การให้บริการด้านรังสีรักษาจึงจัดเป็นหน่ึงใน

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

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

ปัจจุบัน นอกจากสาขาวิชารังสีรักษาที่มีความสําคัญในการนํามาใช้ประโยชน์ในการรักษาโรคมะเร็งแล้ว 

สาขาวิชาอ่ืนที่เก่ียวข้องที่สําคัญ คือ สาขาวิชาเวชศาสตร์นิวเคลียร์ ทั้งในแง่การตรวจวินิจฉัยโรคมะเร็งบางชนิด เช่น 

การ วิ นิจฉั ย  neuroendocrine tumor ชนิด  neuroblastoma หรือ  phreochromocytoma ด้ วยสาร รั งสี               

I-131 MIBG เป็นต้น การตรวจหาการแพร่กระจายของมะเร็งต่างๆ ไปกระดูก ที่เรียกว่า bone scan การตรวจเพ่ือ

จัดระยะมะเร็งต่างๆ (staging) ด้วยเคร่ืองมือ PET Scan รวมไปถึงการรักษามะเร็งบางชนิดด้วยสารรังสีที่สําคัญ คือ 

การรักษามะเร็งไทรอยด์ด้วยสารกัมมันตรังสีไอโอดีน-131 (I-131) 

จากที่กล่าวมาทั้งหมด สาขาวิชาเวชศาสตร์นิวเคลียร์ ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล

รามาธิบดี ได้เล็งเห็นถึงความสําคัญดังกล่าว จึงได้จัดหลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจําบ้านเพ่ือวุฒิบัตรแสดง

ความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาวิชาเวชศาสตร์นิวเคลียร์ เพ่ือผลิตบุคลากรที่มีความรู้

ความสามารถเพ่ือเป็นการสนองนโยบายสาธารณสุขของประเทศต่อไป 
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๔.๒ พนัธกิจของหลักสูตร 

  สาขาวิชาเวชศาสตร์นิวเคลียร์ได้ดําเนินพันธกิจที่สอดคล้องกับพันธกิจของคณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี พันธกิจของราชวิทยาลัยรังสีแพทย์ฯ และพันธกิจของภาควิชา โดยมีพันธกิจของ
หลักสูตร ดังต่อไปน้ี 
๑. จัดการฝึกอบรมเพ่ือให้ผู้รับการฝึกอบรมสําเร็จเป็นแพทย์เวชศาสตร์นิวเคลียร์ที่มคีวามรู้และทักษะ

สามารถให้การบริการอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และใส่ใจในความปลอดภัย โดยเฉพาะความ
ปลอดภัยจากรังสี โดยยึดถือผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง 

๒. ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีเจตนารมณ์และเตรียมพร้อมที่จะเรียนรู้ตลอดชีวิตและสามารถพัฒนาวิชาชีพ
มุ่งสู่ความเป็นเลิศระดับสากล 

๓. ส่งเสริมผู้เข้ารบัการฝึกอบรมให้มีการทํางานวิจัยที่ได้มาตรฐาน มีพ้ืนฐานของการทําวิจัยที่ได้มาตรฐาน 
และสามารถนําความรู้ที่ได้ไปพัฒนาต่อยอดในอนาคต 

๔. ปลูกฝังผู้เข้ารบัการฝึกอบรมให้มีคุณธรรมจริยธรรม มีความเอ้ืออาทรและมีจิตสํานึกในการบริการ 
๕. ผลิตบุคลากรเพ่ือตอบสนองความต้องการในการดูแลด้านสุขภาพของระบบสุขภาพของประเทศ 

 

๕. ผลลพัธ์ของการฝึกอบรมหลักสูตร 
แพทย์ที่จบการฝึกอบรมเป็นแพทย์เวชศาสตร์นิวเคลียร์ ต้องมีคุณสมบัติและความรู้ความสามารถขั้นตํ่า

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

๑.๑ ฝึกฝนการดูแลผู้ป่วยที่คลินิกตรวจรักษาทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์จนเกิดความคุ้นเคย 
๑.๒ มีทกัษะในการซักประวัติผู้ป่วยที่มารับบริการตรวจรักษาทางเวชศาสตร์นิวเคลียร ์
๑.๓ ทราบถึงวิธีการให้การรักษาด้วยสารเภสัชรังสี  
๑.๔ มีหน้าทีค่วามรับผิดชอบในหน่วยตรวจรักษาทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ 
๑.๕ ทราบถึงกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ ทางเวชศาสตร์นิวเคลียร ์
๑.๖ ทราบกฎข้ันพ้ืนฐานความปลอดภัยทางรังสี 
๑.๗ สามารถเป็นผู้ให้การควบคุมดูแลการตรวจรักษาทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ได้ 

๒) ความรู้ทางการแพทย์ (Medical knowledge) 
๒.๑ มีความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับ radiation physics และradiobiology ทางการแพทย์และได้รับการ 
      จัดสอบโดยราชวิทยาลัยรังสีแพทย์  

   ๒.๒ มีความรู้พ้ืนฐานทางด้านฟิสิกส ์
๒.๓ มีความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับสารเภสัชรังสีทั่วไป  
๒.๔ มีความรู้เก่ียวกับสารเภสัชรังสีที่ใช้ในการตรวจ PET  
๒.๕ มีความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับเคร่ืองมือที่ใช้ในเวชศาสตร์นิวเคลียร์ 
๒.๖ มีความรู้และทักษะในการแปลผลการตรวจทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ รวมท้ังการตรวจทาง 

เวชศาสตร์นิวเคลียร์ด้วยเครื่อง SPECT/CT และ PET/CT 
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๒.๗ มสี่วนร่วมในกิจกรรมวิชาการต่างๆ ทีส่าขาจัดขึ้น เช่น Journal club, interesting case  

Conference, topics in NM เป็นต้น  
   ๓) การเรียนรู้จากการปฏิบัติและการพัฒนาตนเอง (Practice-based learning and improvement) 

๓.๑  เรียนรู้จากการปฏิบัติงานเพ่ือให้เกิดองค์ความรู้ ทักษะและประสบการณ์ได้ด้วยตนเอง  

๓.๒ มีความรู้และสามารถดําเนินการวิจัยทางการแพทย์และสาธารณสุขได้ ซึ่งถือเป็นวิธีการ 

 เรียนรู้จากการปฏิบัติที่สําคัญอย่างหน่ึง 

๓.๓  มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต เพ่ือสามารถค้นหาข้อมูล 

เก่ียวกับรายละเอียดของโรค เทคนิคการตรวจ หรืออ่ืนที่เก่ียวข้องกับผู้ป่วยจากแหล่งเรียนรู้

ต่างๆ ด้วยตนเองได้ตลอดเวลา 

๓.๔ มสี่วนในการเข้าร่วมในการประชุมภายในและระหว่างสาขาวิชา เพ่ือเพ่ิมพูนและพัฒนา 

ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับโรคและการดูแลผู้ป่วย 

๓.๕ มีการทบทวนและติดตามผู้ป่วย เพ่ือประเมินผลความแม่นยําของการแปลผลการตรวจ 

๓.๖ สามารถประเมินและสะท้อนปัญหาที่พบในแต่ละวันจากการปฏิบัติงาน แล้วนํามาวางแผน 
แก้ไขดําเนินการแก้ไขตามแผน และประเมนิผลสําเร็จจากการแก้ไข ซึ่งนําไปสู่การพัฒนา 
องค์ความรู้ ทักษะและประสบการณ์จากการปฏิบัติได้ด้วยตนเอง 

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

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๔.๕ มสี่วนร่วมในการเป็นผู้ให้คําปรึกษาทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ได้ 
๔.๖ สามารถติดต่อประสานงาน และปฏิบัติงานร่วมกับแพทย์ผู้ทําการรักษาหรือทีมผู้ดูแลผู้ป่วย 

ร่วมกันได้ 
๕) ความเป็นมอือาชีพ (Professionalism) 

๕.๑ มีความเขา้ใจต่อการเป็นแพทย์ที่มีจริยธรรมและความรับผิดชอบอย่างมืออาชีพ 
๕.๒ มีความเขา้ใจในเรื่องสิทธิส่วนบุคคลของผู้ป่วย 
๕.๓ มีความสนใจใฝ่รู้ และสามารถพัฒนาไปสู่ความเป็นผู้เรียนรู้ต่อเน่ืองตลอดชีวิต 
๕.๔ บริบาลโดยมีผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง 
๕.๕ สามารถปฏิบัติงานได้ด้วยตนเอง โดยไม่ต้องมีการกํากับดูแล 
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๖) การปฏิบัติงานให้เข้าระบบ (System-based practice) 
๖.๑ มีความรู้เก่ียวกับระบบสุขภาพของประเทศ เช่น ระบบประกันสุขภาพ ระบบการเรียกเก็บเงิน  
๖.๒ มีทกัษะในการใช้เทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์ที่เก่ียวข้องกับระบบของสถานที่ทํางาน เช่น  

ระบบ PACS ระบบการส่งตรวจออนไลน์ 
๖.๓ มีความเขา้ใจเก่ียวกับการวิเคราะห์ต้นทุนและประสทิธิผล 
๖.๔ เข้าใจและคํานึงถึงการใช้ทรัพยากรสุขภาพอย่างเหมาะสม (Cost Consciousness Medicine) 

 

๖. แผนการฝกึอบรมหลักสตูร 
๖.๑ วิธีการใหก้ารฝึกอบรม  

๖.๑.๑ การบรรยาย  
- หลักสูตรรวมของราชวิทยาลัยรังสีแพทย์ฯ  
- การบรรยายในสาขาวิชาของแต่ละสถาบัน  
- การบรรยายในสาขาวิชาอ่ืนที่เก่ียวข้องของแต่ละสถาบัน  

๖.๑.๒ การนําเสนอและร่วมอภิปรายใน seminar, journal club และ conference ต่างๆ ที่สาขาจดัขึ้น 
         รวมทั้งการเข้าร่วมกิจกรรม multidisciplinary tumor conference และอ่ืนๆ  
๖.๑.๓ การฝึกปฏิบัติใน  

- หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกและหอผู้ป่วยใน  
- ห้องตรวจวินิจฉัยด้วยภาพทางเวชศาสตร์นิวเคลียร ์

๖.๑.๔ การศึกษาด้วยตนเอง  
- การเข้าร่วมประชุมวิชาการของสมาคมเวชศาสตร์นิวเคลียร์ฯ ที่มุ่งเน้นความรู้ใหม่ๆ  ที่เก่ียวข้อง

กับแพทย์ทางเวชศาสตร์นิวเคลียร ์
- การศึกษาด้วยตนเองจากสื่อต่างๆ รวมทั้งการสังเกตการทํางานและอภิปรายกับอาจารย์ผู้ให้

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

สาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์ จัดวิธีการฝึกอบรมให้สอดคล้องกับเน้ือหาของการฝึกอบรมและการวัดและประเมินผล
ตามสมรรถนะหลักทั้ง ๖ ด้านดังน้ี 

๑. การดูแลรักษาผู้ป่วย (Patient care) 

มาตรฐานการเรียนรู ้ วิธีให้การฝึกอบรม/กลยุทธ์การ 
สอนท่ีใช้พัฒนา

กลยุทธ์การประเมินผลการ  
เรียนรู้ในแต่ละด้าน

๑.๑ ปฏิบัติงานจนมีความคุน้เคย (become 
familiar) กับหน่วยตรวจทางเวชศาสตร์
นิวเคลียร์ 

- จัดการปฏิบัติงานให้ผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมในหน่วยทางเวช
ศาสตร์นิวเคลียร์หมุนเวียนทัง้
ที่คลินิกไทรอยด์และห้อง 
ตรวจวินิจฉัยด้วยภาพทางเวช
ศาสตร์นิวเคลียร์

- สังเกตจากการปฏิบัติงาน
และมี direct feedback 

- ประเมินจากแฟ้มสะสมงาน 
(Portfolio) 
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๑.๒ มีทกัษะในการซักประวัติผู้ป่วยที่มารับ 
บริการตรวจรักษาทางเวชศาสตร์ 

- เรียนรู้จากการปฏิบัติงาน
ดูแล ผู้ป่วยที่หน่วยตรวจ
รักษาเวช ศาสตร์นิวเคลียร์ 

- สังเกตจากการปฏิบัติงาน 
และม ีdirect feedback 

- ประเมินจากการอภิปราย
ปัญหาของผู้ป่วยร่วมกัน 
(Case based discussion, 
CbD) 

- ประเมินด้วยแบบประเมิน
EPA 1-4 

๑.๓ มีความรู้ทักษะและความสามารถในการ
ให้การรักษาด้วยสารเภสัชรังสีขั้นพ้ืนฐาน 

- จัดให้มีการสอนบรรยาย 
ภาคทฤษฎีโดยอาจารย์
แพทย์ วันพุธ เวลา ๘.๐๐-
๙.๐๐ น. 

- เรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริง 
ที่คลินิกไทรอยด์และหอ
ผู้ป่วยใน

- สังเกตจากการปฏิบัติงาน 
และม ีdirect feedback 

- ประเมินจากการอภิปราย
การให้การรักษาผู้ป่วย 
แต่ละรายร่วมกัน (CbD) 

- ประเมินจากแบบประเมิน 
EPA 3-4  

๑.๔ มีหน้าทีค่วามรับผิดชอบในหน่วยตรวจ
ทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ 

- เรียนรู้จากการปฏิบัติงาน
ดูแล ผู้ป่วยที่หน่วยตรวจ
รักษาเวช ศาสตร์นิวเคลียร์ 

- สังเกตจากการปฏิบัติงาน 
และมี direct feedback 

- ประเมินจากการใช้แบบ
ประเมิน ๓๖๐ องศา 

- ประเมินจากแบบประเมิน 
EPA 1-4 

๑.๕ ทราบถึงกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ ทาง
เวชศาสตร์นิวเคลียร ์
 

- จัดให้มีการสอนบรรยายใน 
รายวิชา radiation physics 
โดยราชวิทยาลัยรังลีแพทย์ 

- จัดให้มีการสอนบรรยาย 
ภาคทฤษฎีโดยอาจารย์
ฟิสิกส์ วันพุธ เวลา ๘.๐๐-
๙.๐๐ น.

- สอบข้อเขียนปลายปี 
- สังเกตจากการปฏิบัติงาน 

และม ีdirect feedback 
- ประเมินจากการใช้แบบ

ประเมิน ๓๖๐ องศา 
๑.๖ ทราบกฎข้ันพ้ืนฐานความปลอดภัยทาง
รังสี 
 

๑.๗ สามารถเป็นผู้ให้การควบคุมดูแลการ
ตรวจรักษาทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ได้ 

- เรียนรู้จากการปฏิบัติงาน
ดูแลผู้ป่วยหน่วยตรวจรักษา
เวช ศาสตร์นิวเคลียร ์

- สังเกตจากการปฏิบัติงาน 
และม ีdirect feedback 

- ประเมินจากการใช้แบบ
ประเมิน ๓๖๐ องศา 

- ประเมินด้วยแบบประเมิน 
EPA 1-4 

 



หลักสูตรการฝกอบรมแพทยประจําบานสาขาวิชาเวชศาสตรนิวเคลียร คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี พ.ศ.๒๕๖๑ ๑๐
 

๒. ความรู้และทักษะเวชกรรม (medical knowledge & skills) 

มาตรฐานการเรียนรู ้ วิธีให้การฝีกอบรม/กลยุทธ์การ 
สอนท่ีใช้พัฒนา 

กลยุทธ์การประเมินผลการ 
เรียนรู้ในแต่ละด้าน 

๒.๑ ได้รับความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับ 
radiation physics และ radiobiology ที่
จัดสอนโดย  
ราชวิทยาลัยรังสีแพทย์ 

- จัดให้มีการสอนบรรยายใน 
รายวิชา radiation physics, 
radiobiology โดยราช 
วิทยาลัยรังสีแพทย์ 

- สอบผ่านข้อเขียนหลักสูตร 
medical radiation 
physics และ 
radiobiology โดยราช 
วิทยาลัยรังสีแพทย์

๒.๒ มีความรูพ้ื้นฐานทางด้านฟิสิกส ์ - จัดให้มีการสอนบรรยายภาค 
ทฤษฎีโดยอาจารย์ฟิสิกส์วัน 
พุธ เวลา ๘.๐๐-๙.๐๐ น. 

 

- ประเมินจากการสอบ 
ข้อเขียน ปลายปี 

- สังเกตจากการปฏิบัติงาน 
และมี direct feedback

๒.๓ มีความรูพ้ื้นฐานเกี่ยวกับสารเภสัชรังสี
ทั่วไป 

-   จัดใหม้ีการสอนบรรยาย 
ภาคทฤษฎีโดยอาจารย์นัก 
เภสัชรังสีวันพุธ เวลา ๘.๐๐- 
๙.๐๐ น. 

- ประเมินจากการสอบ 
ข้อเขียนปลายปี 

- สังเกตจากการปฏิบัติงาน 
และมี direct feedback 

- ประเมินจากการอภิปราย
การใช้สารเภสัชรังสีสําหรับ
ผู้ป่วยแต่ละรายร่วมกัน 
(CbD) 

๒.๔ มีความรู้เก่ียวกับสารเภสัชรังสีที่ใช้ใน
การ ตรวจ PET 

๒.๕ มีความรู้เก่ียวกับเคร่ืองมือที่ใช้ในเวช
ศาสตร์นิวเคลียร์ 

- จัดให้มีการสอนบรรยาย 
ภาคทฤษฎีโดยอาจารย์ฟิสิกส์
วันพุธ เวลา ๘.๐๐- ๙.๐๐ น. 

- ประเมินจากการสอบ 
ข้อเขียนปลายปี 

- สังเกตจากการปฏิบัติงาน 
และมี direct feedback 

- ประเมินจากการอภิปราย
เครื่องมือและเทคนิคในการ
ถ่ายภาพของผู้ป่วยแต่ละ
รายร่วมกัน (CbD)

๒.๖ มีทกัษะในการแปลผลการตรวจทาง
เวช ศาสตร์นิวเคลียร์ รวมทั้งการแปลผล
การตรวจทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ด้วย
เครื่อง SPECT/CT และการแปลผลการ
ตรวจ PET/CT 

- จัดให้มีการสอนบรรยาย 
ภาคทฤษฎีโดยอาจารย์แพทย์ 
วันพุธ เวลา ๘.๐๐-๙.๐๐ น. 

- เรียนรู้จากการปฏิบัติงานดูแล 
ผู้ป่วยที่หน่วยตรวจเวชศาสตร์ 
นิวเคลียร์ 

- ประเมินจากการสอบ 
ข้อเขียนปลายปี 

- สังเกตจากการปฏิบัติงาน
และมี direct feedback 
และ feedback online 
ผ่านระบบคอมพิวเตอร์ 

- ประเมินจากแบบประเมิน 
EPA 1-2 
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๓. การเรียนรู้จากการปฏิบัติและการพัฒนาตนเอง (Practice-based learning and improvement)  

 

มาตรฐานการเรียนรู ้ วิธีให้การฝีกอบรม/กลยุทธ์การ 
สอนท่ีใช้พัฒนา

กลยุทธ์การประเมินผลการ 
เรียนรู้ในแต่ละด้าน

๓.๑ เรียนรู้จากการปฏิบัติงานเพ่ือก่อให้เกิด
องค์ความรู้, ทักษะและประสบการณ์ได้ด้วย
ตนเอง 

- จัดการปฏิบัติงานให้ผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมในหน่วยเวช
ศาสตร์นิวเคลียร์หมุนเวียน
ทั้งในคลินิกไทรอยด์ห้อง
ตรวจวินิจฉัยด้วยภาพทาง
เวชศาสตร์นิวเคลียร์ และหอ
ผู้ป่วยใน 

- สังเกตจากการปฏิบัติงาน
และมี direct feedback 
หรือ feedback online 
ผ่านระบบคอมพิวเตอร์ 

- ประเมินจากการ
วิเคราะห์และวิจารณ์
ตัวเอง (self reflection) 
ของผู้เข้าฝึกอบรมแต่ละ
ราย 

๓.๒ มีความรู้และสามารถดําเนินการวิจัย
ทางการแพทย์ได้ ซึ่งถือเป็นการเรียนรู้จาก
การปฏิบัติวิธีหน่ึง 

- เรียนรู้และเข้าอบรมการทํา
วิจัยตามที่สถาบันกําหนดไว้ 

- ทํางานวิจัย ๑ เรื่องตาม
ข้อกําหนดของแผนงาน
ฝึกอบรมฯ 

- นําเสนอ Proposal ต่อ
คณะอนุกรรมการฝึกอบรม
และสอบฯ สาขาเวชศาสตร์
นิวเคลียร์ ตอนต้นปีที่ ๒ 

- ส่ง manuscript งานวิจัย
และนําเสนอผลการวิจัยให้
คณะอนุกรรมการฝึกอบรม
และสอบฯ สาขาเวชศาสตร์
นิวเคลียร์ ปลายปีที่ ๓

- สังเกตจากการปฏิบัติงาน
และมี direct feedback 

- การสอบงานวิจัยเกณฑ์
ผ่านคือร้อยละ ๖๐   
กรณีสอบไม่ผ่านต้องรอ
แก้ไขและสอบใหม่ในปี
ต่อไป 

มาตรฐานการเรียนรู ้ วิธีให้การฝีกอบรม/กลยุทธ์การ 
สอนท่ีใช้พัฒนา

กลยุทธ์การประเมินผลการ 
เรียนรู้ในแต่ละด้าน

๒.๗ มสี่วนร่วมในกิจกรรมวิชาการต่างๆ ที่
สาขา จัดขึ้น เช่น journal club, 
interesting case conference, imaging 
conference, seminar เป็นต้น 

- นําเสนอและร่วมอภิปราย
กิจกรรมวิชาการต่างๆ เหล่าน้ี 

- ประเมินจากการนําเสนอ  
- ประเมินจากหลักฐานการเข้า 

ร่วมกิจกรรมวิชาการที่
บันทึก ลงในแฟ้มสะสมงาน 
(Portfolio) และสมุดบันทึก
ประวัติการปฏิบัติงาน
ตามลําดับเวลา(log book) 
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มาตรฐานการเรียนรู ้ วิธีให้การฝีกอบรม/กลยุทธ์การ 
สอนท่ีใช้พัฒนา

กลยุทธ์การประเมินผลการ 
เรียนรู้ในแต่ละด้าน

๓.๓ มีทกัษะในการใช้เทคโนโลยีทาง
คอมพิวเตอร์ เพ่ือสามารถค้นหาข้อมูลจาก
แหล่งเรียนรู้ต่างๆ ได้ด้วยตนเองตลอดเวลา

- ศึกษาด้วยตนเองจากสื่อ
ต่างๆ  

- สังเกตจากการนําเสนอ 
และมี direct feedback 

๓.๔ มสี่วนร่วมในการประชุมภายในและ
ระหว่าง สาขาวิชาได้ เพ่ือเพ่ิมพูนและพัฒนา
ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับโรคและการดูแล
ผู้ป่วย 

- เข้าร่วม, นําเสนอและร่วม
อภิปรายในกิจกรรมวิชา
ต่างๆ ทั้งภายในและระหว่าง
สาขา 

- ประเมินจากการสังเกต 
และมี direct feedback 
ในขณะเข้าร่วมกิจกรรม 

- ประเมินจากหลักฐานการ
เข้าร่วมการ ประชุม
วิชาการต่างๆ โดย ดูจาก
ที่บันทึกไว้ใน portfolio

๓.๕ มีการทบทวนและติดตามผู้ป่วยเพ่ือ
ประเมินผลความแม่นยํา 

- เรียนรู้จากการปฏิบัติงาน
ดูแล ผู้ป่วยที่หน่วยตรวจเวช
ศาสตร์นิวเคลียร์และ
ไทรอยด์คลินิก 

- สังเกตจากการปฏิบัติงาน
ใน สถานการณ์จริงและม ี
direct feedback 

- ประเมินจากหลักฐานการ
ติดตามผู้ป่วยที่บันทึกไว้
ใน Portfolio 

๓.๖สามารถประเมินสะท้อนปัญหาที่พบใน
แต่ละวันจากการปฏิบัติงาน แล้วนํามา
วางแผน แก้ไข ดําเนินการแก้ไขตามและ
ประเมินผลสําเร็จจากการแก้ไข 

- จัดการปฏิบัติงานให้ผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมในหน่วยเวช
ศาสตร์นิวเคลียร์หมุนเวียน
ทั้งในคลินิกไทรอยด์ห้อง
ตรวจวินิจฉัยด้วยภาพทาง
เวชศาสตร์นิวเคลียร์ และหอ
ผู้ป่วยใน

- สังเกตจากการปฏิบัติงาน
และมี direct feedback 
หรือ feedback online 
ผ่านระบบคอมพิวเตอร์ 

- ประเมินจากการอภิปราย
ปัญหาของผู้ป่วยร่วมกัน 
(CbD) 

๓.๗ มสี่วนร่วมในกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ 
เช่น HA 

- จัดให้มีส่วนร่วมในกิจกรรม 
HA ของหน่วยงาน/สาขาที่
ให้การฝึกอบรม 

- ประเมินจากการสังเกต
และมี direct feedback 
ในขณะเข้าร่วมกิจกรรม 

- ประเมินจากหลักฐานการ
เข้าร่วมโดยดูจากที่บันทึก
ไว้ใน Portfolio 

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

มาตรฐานการเรียนรู ้ วิธีให้การฝีกอบรม/กลยุทธ์การ 
สอนท่ีใช้พัฒนา

กลยุทธ์การประเมินผลการ 
เรียนรู้ในแต่ละด้าน

๔.๑ มีความเขา้ใจถึงความสําคัญของการ
สื่อสารที่ถูกต้อง 

- จัดสอนบรรยาย 
communication skills 

- สังเกตจากการปฏิบัติงาน
และมี direct feedback

๔.๒ มีทกัษะในการสื่อสารเพ่ือให้ข้อมูลกับ
ผู้ป่วย ญาติ และบุคลากรที่เก่ียวข้องได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสมและมีประสทิธิภาพ  

- ปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วยที่หน่วย
ตรวจรักษาเวชศาสตร์
นิวเคลียร์ 

- สังเกตจากการปฏิบัติงาน
และมี direct feedback 

- ประเมินจากแบบ
ประเมิน ๓๖๐ องศา

๔.๓ มีทกัษะในการใช้โปรแกรม Microsoft 
Word and PowerPoint เพ่ือนําเสนอ
ข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

- นําเสนอและอภิปราย
กิจกรรมวิชาการต่างๆ  

- สังเกตจากการนําเสนอ
และม ีdirect feedback 

๔.๔ มสี่วนในการเข้าร่วมการประชุมภายใน
และสาขาวิชาและสามารถอภิปรายปัญหา
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

- เข้าร่วม, นําเสนอและร่วม
อภิปรายในกิจกรรมวิชา
ต่างๆ ทั้งภายในและระหว่าง
สาขา 

- ประเมินจากการสังเกต 
และมี direct feedback 
ในขณะเข้าร่วมกิจกรรม 

- ประเมินจากหลักฐานการ
เข้าร่วมการ ประชุม
วิชาการต่างๆ โดยดูจาก
ที่บันทึกไว้ใน portfolio

๔.๕ สามารถมสี่วนร่วมในการเป็นผู้ให้
คําปรึกษาทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ได้ 

- เรียนรู้จากการปฏิบัติงาน
ดูแลผู้ป่วยที่หน่วยตรวจ 
เวชศาสตร์นิวเคลียร ์

- สังเกตจากการปฏิบัติงาน
ใน สถานการณ์จริงและม ี

     direct feedback 
- ประเมินจากแบบ

ประเมิน ๓๖๐ องศา 
- ประเมินโดยการใช้แบบ 

ประเมิน EPA 1-4
๔.๖ สามารถติดต่อประสานงานและ
ปฏิบัติงานร่วมกับแพทย์ผู้ทําการรักษาหรือ
ทีมผู้ดูแลผู้ป่วยร่วมกันได้ 

- เข้าร่วมกิจกรรม 
multidisciplinary tumor 
conference  

- เรียนรู้ระหว่างปฏิบัติงานโดย
มีอาจารย์เป็นแบบอย่าง

- สังเกตจากการปฏิบัติงาน
และม ีdirect feedback 

- ประเมินจากแบบ
ประเมิน ๓๖๐ องศา 
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๕. ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism) 

มาตรฐานการเรียนรู ้ วิธีให้การฝีกอบรม/กลยุทธ์การ 
สอนท่ีใช้พัฒนา

กลยุทธ์การประเมินผลการ 
เรียนรู้ในแต่ละด้าน

๕.๑ มีคณุธรรม จริยธรรม และเจตคติอันดี
ต่อผู้ป่วย ญาติ ผู้ร่วมงาน เพ่ือนร่วมวิชาชีพ
และชุมชน 

- การอบรมเพ่ิมพูนทักษะใน
การปฐมนิเทศแพทย์ประจํา
บ้าน 

- การเรียนบูรณาการ 
- การฝึกปฏิบัติงานหน่วยเวช

ศาสตร์นิวเคลียร์

- สังเกตจากการปฏิบัติงาน
และมี direct feedback  

- ประเมินจากแบบ
ประเมิน ๓๖๐ องศา 

๕.๒ คํานึงถึงหลักและเคารพในสิทธิผู้ป่วย ไม่
เลือกปฏิบัติต่อผู้ป่วย (เพศ เช้ือชาติ ศาสนา) 

- อบรมเกี่ยวกับสิทธิผู้ป่วยใน
การปฐมนิเทศ 

- การฝึกปฏิบัติงานหน่วยเวช
ศาสตร์นิวเคลียร์

- สังเกตจากการปฏิบัติงาน
และมี direct feedback  

- ประเมินจากแบบ
ประเมิน ๓๖๐ องศา

๕.๓ สามารถประยุกต์เอาความรู้ ทักษะที่ได้
ฝึกฝนมาช่วยในการดูแลผู้ป่วยให้เหมาะสม
กับบริบทผู้ป่วยและหลักฐานที่ช่วยสนับสนุน
การวินิจฉัยและการรักษาในขณะน้ัน 

- การฝึกปฏิบัติงานใน
ภาควิชารังสีวิทยา 

- ประเมินจากการอภิปราย
ร่วมกันถึงปัญหา, การ
วินิจฉัยโรคและการตรวจ
รักษาผู้ป่วย (CbD) 

- สังเกตจากการปฏิบัติงาน
และมี direct feedback  

๕.๔ มีความสนใจใฝ่รู้ และสามารถพัฒนา
ไปสู่ความเป็นผู้เรียนรู้ต่อเน่ืองตลอดชีวิต 
(Continuous Professional 
Development) 

- การศึกษาความรู้ใหม่ด้วย
ตนเองจากสื่อต่างๆ 

- จัดกิจกรรม literature 
review, seminar, journal 
club 

- การเข้าร่วมประชุมวิชาการ 
- การทําวิจัยโดยตัวผู้เข้ารับ

การฝึกอบรมเองเป็นผู้วิจัย
หลัก

- ประเมินจากแบบ
ประเมิน ๓๖๐ องศา 

- ประเมินจากแฟ้มสะสม
งาน (Portfolio)  

๕.๕ มีทกัษะด้าน non-technical skill 
(communication, body language, 
decision making, problem solving) และ
สามารถบริหารจัดการสถานการณ์ได้อย่าง
เหมาะสม 

- จัดการเรียนการสอนวิชา
บูรณาการ 

- การทําเป็นตัวอย่างของ 
staff (Role model) 

- สังเกตจากการปฏิบัติงาน
และมี direct feedback  

- ประเมินจากแบบ
ประเมิน ๓๖๐ องศา 
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๖. การปฏิบัติงานใหเ้ข้ากับระบบ (System-based practice)  
 

มาตรฐานการเรียนรู ้ วิธีให้การฝีกอบรม/กลยุทธ์การ 
สอนท่ีใช้พัฒนา 

กลยุทธ์การประเมินผลการ 
เรียนรู้ในแต่ละด้าน 

๖.๑ มีความรู้เก่ียวกับระบบสุขภาพของ
ประเทศ เช่น ระบบประกันสุขภาพ ระบบ
ประกันสังคม ระบบสวัสดิการการ
รักษาพยาบาลของข้าราชการ 

- ศึกษาด้วยตนเองโดยการ
ติดตามข่าวเก่ียวกับระบบ
สุขภาพและสาธารณสุขของ
ประเทศที่ปรับเปลี่ยนไปในแต่
ละช่วงเวลา  

- สังเกตจากการปฏิบัติงาน 
และม ีdirect feedback 

- ประเมินจากแบบ
ประเมิน ๓๖๐ องศา 

๖.๒ ทราบถึงวิธีการใช้งานระบบ
คอมพิวเตอร์ ต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับระบบของ
สถานที่ทํางาน เช่น ระบบ PACS, Request 
Online, EMR 

- จัดสอนเรื่องระบบ PACS 
และระบบรายงานผลในวัน
ปฐมนิเทศแพทย์ประจําบ้าน 
รังสีวิทยา 

- เรียนรู้จากการปฏิบัติงานดูแล 
ผู้ป่วยที่หน่วยตรวจรักษา 
เวชศาสตร์นิวเคลียร ์

- สังเกตจากการปฏิบัติงาน 
   และม ีdirect feedback 
- ประเมินจากแบบประเมิน 
๓๖๐ องศา 

๖.๓ เข้าใจและคํานึงถึงการใช้ทรัพยากร
สุขภาพอย่างเหมาะสม (cost-
effectiveness medicine) 

- เรียนรู้จากการปฏิบัติงานโดย
มีอาจารย์เป็นต้นแบบ 

- สังเกตจากการปฏิบัติงาน 
และมี direct feedback 

- ประเมินจากแบบประเมิน 
๓๖๐ องศา 

๖.๔ มีความรู้เก่ียวกับกฎหมายทาง
การแพทย์ 

- จัดสอนบรรยายรายวิชา
ความรู้ด้วยบูรณาการทั่วไป
โดยราชวิทยาลัยรังสีแพทย์
แห่งประเทศไทย  

- ประเมินจากหลักฐานการ 
เข้าเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 
๘๐ ของเวลาเรียนทั้งหมด 
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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) ซึ่งจัดโดยคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
(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) 

๒. ปฏิบัติการ 

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมต้องปฏิบัติงานทั้งการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคตามเกณฑ์ขั้นตํ่าตามที่ราช
วิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทยกําหนด (ภาคผนวก ๑๒) 
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๓. การทําวิจัย 

แพทย์ผู้เข้ารับการฝึกอบรมต้องทํางานวิจัยอย่างน้อย ๑ เรื่องในระหว่างการปฏิบัติงาน ๓ ปี โดย 
เป็นผู้วิจัยหลัก (ดูรายละเอียดในภาคผนวกที่ ๑๓-๑๕) 

กิจกรรมวิชาการสาํหรบัแพทย์ผู้เข้ารบัการฝึกอบรม (ภาคผนวก ๑๖-๑๘) 

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

 

๖.๓ จํานวนปขีองการฝึกอบรม 
กําหนดระยะเวลาฝึกอบรมทัง้หมด ๓ ปี โดยแบ่งการฝึกอบรมในแต่ละปี ดังน้ี 

 เวชศาสตร์นิวเคลียร์ รังสีรักษา รังสีวินิจฉัย
ปีที่ ๑:  
Imaging & PET ๒ เดือน ๒ เดือน ๖ เดือน
Thyroid ๒ เดือน  
ปีที่ ๒: 
Imaging & PET ๔ เดือน  
Thyroid ๔ เดือน - -
Elective* ๒ เดือน  
ปีที่ ๓: 
Imaging & PET ๔ เดือน  
Thyroid ๔ เดือน - -
Elective** ๒ เดือน  

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

หมายเหตุ  

- รังสีวินิจฉัย: แพทย์ประจําบ้านจะปฏิบัติงานในหน่วย general radiology, CT, ultrasound, MRI ด้วย   
               อัตราส่วน ๓:๑.๕:๑:๐.๕ 

- Elective*:  แพทย์ประจําบ้านจะเลือกดูงาน internal medicine และ pathology โดย internal medicine  
               สามารถจะเลือกดูงานในสาขา endocrinology, cardiology และ neurology หรือ oncology   

- Elective**: แพทย์ประจําบ้านจะดูงานการฝึกอบรมเวชศาสตร์นิวเคลียร์ในโรงพยาบาลหรือสถาบันอ่ืน 
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๖.๔ การบริหารการจัดการฝึกอบรม 

สาขาวิชาเวชศาสตร์นิวเคลียร์ มีคณะกรรมการบริหารผู้รบัผิดชอบการศึกษาระดับหลักสูตรแพทย์
ประจําบ้าน ดังมีรายช่ือต่อไปนี้ 

  ผศ.พญ. สมใจ  แดงประเสริฐ  หัวหน้าภาควิชารังสีวิทยา 
  รศ.นพ. จิรวัฒน์  อุตตมะกุล  ประธานหลักสูตรการฝึกอบรม 
  ผศ.พญ. วิชชนา  จํารูญรัตน์  กรรมการ 
  ผศ.พญ. คนึงนิจ  ธรรมนิรัต  กรรมการ 

ผศ.พญ. อาภากร  โฆษิตวัฒนฤกษ์  กรรมการ 
  รศ.พญ. ชนิกา  ศรีธรา   ที่ปรึกษา 

หัวหน้าแพทย์ประจําบ้านสาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์แต่ละช้ันปี 
โดยมีหน้าที่ดูแลประสานงานเก่ียวกับการบริหารการศึกษา ระบบการจัดการเรียนการสอน 

การปฏิบัติงานในหลักสูตรแพทย์ประจําบ้าน เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของสาขาวิชาเวชศาสตร์นิวเคลียร์ 
ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ดังน้ี 

ผศ. พญ. วิชชนา จํารูญรัตน์ 
๑. ทบทวนปรบัปรุงพัฒนาหลักสูตรและคู่มอืการเรียนการสอน การปฏิบัติงานในหลักสตูร  
๒. พัฒนาระบบและปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน  

  ผศ. พญ. อาภากร โฆษิตวัฒนฤกษ์ 
๑. จัดสอบ วิเคราะห์ข้อสอบ ประชุมทบทวนข้อสอบ 

ผศ. พญ. คนึงนิจ ธรรมนิรัต 
๑. ประมวลผลการประเมินแพทย์ในหลักสูตร  
๒. สรุปข้อมูลผลการประเมินในหลักสูตร  
๓. ประเมินกระบวนการการจัดการหลักสูตร  
๔. ประมวลผลการประเมินผู้สอน การสอนและอ่ืนๆ 

  รศ. นพ. จิรวัฒน์ อุตตมะกุล 
     ๑. อาจารย์ผู้ดูแลผู้เข้าฝึกอบรม 

๖.๕ สภาวะการปฏิบัติงาน 
๖.๕.๑ ระยะเวลาการเรียนตลอดหลักสูตรต้องไม่น้อยกว่า ๓๓ เดือน จึงจะมีสิทธ์ิเข้ารับการสอบเพ่ือวุฒิบัตร 

แสดงความรู้ความชํานาญในสาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์ ในกรณีที่ปฏิบัติงานไม่ครบตามเกณฑ์ของ
ระยะเวลาฝึกอบรมจะไม่สามารถส่งสอบวุฒิบัตรฯ ตามเวลาที่กําหนด จําเป็นจะต้องปฏิบัติงานเพ่ิมเติม
จนครบจึงจะมีสิทธ์ิเข้ารับการสอบเพ่ือวุฒิบัตรฯ 

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



หลักสูตรการฝกอบรมแพทยประจําบานสาขาวิชาเวชศาสตรนิวเคลียร คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี พ.ศ.๒๕๖๑ ๑๙
 

 

๖.๕.๓ หากแพทย์ผู้รับการฝกึอบรมปฏิบัติโดยขาดความรับผิดชอบ จะมีขั้นตอนระเบียบปฏิบัติว่าด้วยวินัย 
     และบทลงโทษทางวินัยของมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๓ (ภาคผนวก ๒๑) 

๖.๕.๔ การปฏิบัติงานของแพทย์ประจําบ้านสาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์ ได้ระบุหน้าที่และระยะเวลาในการ 
 ปฏิบัติงาน ดังน้ี 

๖.๕.๔.๑ การตรวจผู้ป่วยนอก (OPD) 
ตรวจผู้ป่วย OPD ต้ังแต่เวลา ๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ช่วงบ่ายต้ังแต่เวลา ๑๓.๐๐- ๑๖.๐๐ น.   
รับปรึกษาผู้ป่วยที่ส่งมาจากหน่วยงานนอกแผนกและอ่านแปลผลภาพสแกน 

๖.๕.๔.๒ การปฏิบัติงานที่ห้องตรวจสแกน 
วันที่ไม่ได้ออกตรวจผู้ป่วยนอก ให้ปฏิบัติงานที่ห้องตรวจแสกนต้ังแต่เวลา ๙.๐๐-๑๖.๐๐ น. 

๖.๕.๔.๓ การดูแลผู้ป่วยใน 
ดูแลผู้ป่วยในทกุวันราชการ ให้เสร็จก่อนเวลา ๘.๐๐ น. และเขียนบันทึก progress 
note ในเวชระเบียนผู้ป่วยใน และใบวัดระดับรังสีของผู้ป่วย 

๖.๕.๔.๔ กิจกรรมทางวิชาการของสาขาวิชา 
แพทย์ผู้รับการฝึกอบรมเข้ารว่ม Conference, Topic และ Journal ตามตารางที่จัดไว้
ให้ ของสาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์ ถ้าต้องการเข้า Conference ของรงัสีวินิจฉัย เวลา 
๘.๐๐-๙.๐๐ น. หรือเข้าร่วมการประชุมนอกแผนก ให้ขออนุญาตอาจารย์ที่ปฏิบัติงาน
ด้วยเป็นคร้ังๆ ไป 

๖.๕.๔.๕ การอยู่เวรของแพทย์ผู้รับการฝึกอบรมสาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร ์
ก.  เวรวันทําการ (วันจันทร์ถึงวันศุกร์) แพทย์ผูร้ับการฝึกอบรมมีหน้าที่ดูแลผู้ป่วยใน

ต้ังแต่เวลา ๑๖.๐๐ น. เป็นต้นไป 
ข. เวรวันนอกเวลาราชการ รวมทั้งวันหยุดนักขัตฤกษ์ แพทย์ผู้รับการฝึกอบรมมีหน้าที่

ดูแลผู้ป่วยในต้ังแต่เวลา ๘.๐๐ น. เป็นต้นไป 
๖.๖ การวัดและประเมินผล 

๖.๖.๑ การวัดและประเมินผลระหว่างการฝึกอบรม 
สาขาฯ มีนโยบายทําให้เช่ือมั่นได้ว่าการวัดและประเมินผลครอบคลมุทั้งทางด้านความรู้, ด้าน   

  ทักษะ, ด้านเจตคติและด้านการทํางานวิจัยดังต่อไปน้ี 
๖.๖.๑.๑ ด้านความรู ้
๑) การประเมินผลแบบ formative evaluation เพ่ือให้รู้จุดที่ต้องปรับปรุงและพัฒนาการเรียนรู้  

โดยใช้วิธีการสังเกตจากการปฏิบัติงานและ direct feedback (direct observation and 
feedback) และการอภิปราย case ร่วมกัน (case based discussion) โดยเน้ือหาและ
กรอบเวลาของการประเมินให้ครอบคลุมตาม “กิจกรรมท่ีให้ความมั่นใจว่าเป็นผู้เช่ียวชาญใน
วิชาชีพ (Entrustable Professional Activity: EPA)” ทีกํ่าหนดไว้ในภาคผนวกที่ ๒๒ 
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โดยหลักสูตรกําหนด EPA ซึ่งแพทย์ประจําบ้านเวชศาสตร์นิวเคลียร์ทุกคนต้อง 
แสดงให้เห็นว่าสามารถทําได้ในระหว่างการฝึกอบรมดังน้ี 
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) 
ประเมินด้วยแบบประเมิน EPA 1-4 โดยผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องได้รับการ 

ประเมินในแต่ละ EPA ให้ได้ตามเกณฑ์อย่างน้อย ๑ ครั้ง/ปี โดยจะต้องมีอาจารย์ผู้ทําการ 

ประเมิน ๒ ท่าน/ครั้ง และอาจารย์ทั้ง ๒ ท่านจะมาลงความเห็นและให้ขอ้สรุปว่าใน EPA 

น้ันๆ จะให้ผู้เขา้รับการฝึกอบรมมีระดับศักยภาพเป็นระดับไหน โดยมีเกณฑ์ผ่านดังน้ี 

แพทย์ประจําบ้านช้ันปีที่ ๑
EPA รายละเอียด ระดับศักยภาพที่ต้องผ่าน
1 Perform     diagnostic general NM ๓ 
2 Perform     molecular imaging ๒ 
3 Perform     radioiodine therapy ๓ 
4 Perform     other radionuclide therapy ยังไม่ต้องประเมิน

 

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 
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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 ๔ 

 

๒) การประเมินผลแบบ summative evaluation โดยการสอบข้อเขียนปลายปี ซึ่งเกณฑ์การ
ผ่านการประเมินโดยผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องได้คะแนนสอบข้อเขียนมากกว่าร้อยละ ๖๐ 
และการสอบขอ้เขียนกําหนดให้แก้ตัวได้ ๑ ครั้ง 

 ๖.๖.๑.๒ ด้านทักษะ 

โดยทั้งหมดเป็นการประเมินผลแบบ formative evaluation 

๑) ทักษะการตรวจรักษาผู้ป่วยทางตรวจทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ ใช้ case 
based discussion. direct observation and feedback, แบบประเมิน 
EPA 1-4 โดยอาจารย์ผู้กํากับดูแล 

๒) ทักษะการแปลผลการตรวจทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์โดยใช้แบบประเมิน EPA 
1-4, case based discussion. direct observation and feedback และ
การ feedback online ผ่านระบบคอมพิวเตอร์โดยอาจารย์ผู้กํากับดูแล ซึ่ง
เป็นวิธีใหม่ที่หน่วยงานได้จัดทําขึ้น 

๓) ทักษะในด้านปฏิสัมพันธ์, การติดต่อสื่อสารและการรับปรึกษา, การทํางานร่วมกับ
ผู้อ่ืน และความเป็นมืออาชีพใช้ direct observation, แบบประเมิน ๓๖๐ องศา 
(ภาคผนวก ๒๓) และแบบประเมิน EPA 1-4  

๔) ทักษะในการพัฒนาความรู้ความสามารถทางวิชาชีพอย่างต่อเน่ือง ประเมินจากการ
ใช้ระบบแฟ้มสะสมผลงาน (portfolio) เพ่ือรวบรวมข้อสรุป ติดตาม บันทึกแนวทาง
การปรับปรุง การเรียนและวางแผนร่วมกันระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษาและผู้เรียน 
(self-reflection)  

๕) ทักษะการปฏิบัติงานให้เข้ากับระบบใช้แบบประเมิน ๓๖๐ องศา (ภาคผนวก ๒๓) 
๖.๖.๑.๓ ด้านเจตคติ 

ความประพฤติ เจตคติ คุณธรรม และจริยธรรมแห่งวิชาชีพ ใช้แบบประเมนิ  
๓๖๐ องศา (ภาคผนวก ๒๓) 

๖.๖.๑.๔ ด้านการทํางานวิจัย (ดูข้อ ๖.๖.๒: การวัดและประเมินผลเพือ่วุฒิบัตรฯ) 
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๖.๖.๒ การวัดและประเมินผลเพื่อวุฒิบัตรฯ 

(๑) การจัดและประเมินผลเพ่ือวุฒิบัตรฯ แนวทางและเง่ือนไขการสมัครสอบและสอบเพ่ือวุฒิบัตร 
    สาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์ดังน้ี 

๑. วิชาบังคับแพทย์ประจําบ้านช้ันปีที่ ๑ ต้องสอบผ่านหลักสตูรวิชา medical radiation 
physics, วิชา radiation biology ของรังสีวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย และ
ประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ ในกรณีไม่ผ่านเกณฑ์จะต้องมีการ
สอบแก้ตัวก่อนการสมัครสอบ 

๒. งานวิจัย 
ก.  ต้องส่งผลงานวิจัย ๑ เรื่องให้คณะอนุกรรมการฯ พิจารณาก่อนการสอบป้องกัน

วิทยานิพนธ์ภายในต้นเดือนกุมภาพันธ์ของปีที่จะสอบเพ่ือวุฒิบัตร ซึ่งงานวิจัยดังกล่าว
จะต้องผ่านการ: 
• นําเสนอโครงร่างงานวิจัยในเดือนมีนาคม ขณะที่ผู้สมคัรสอบศึกษาเป็นแพทย์ประจํา

บ้านปีที่ ๑ 
• นําเสนอเป็น oral presentation ในการประชุมวิชาการประจําปี ของสมาคมเวช

ศาสตร์นิวเคลียร์แห่งประเทศไทย ในปีที่จะสอบวุฒิบัตร 
ก. กําหนดการสอบวิทยานิพนธ์ภายในสัปดาห์ที่ ๑ ของเดือนมีนาคม  
ข. หากคณะอนุกรรมการฯมีมติ*ให้แก้ไขรายงานผลงานวิจัย ผู้สมัครสอบจะต้อง ดําเนินการ

แก้ไขให้เสร็จและส่งร่างวิทยานิพนธ์ที่แก้ไขเรียบร้อยแล้วให้ คณะอนุกรรมการฯ 
พิจารณาใหม่ภายใน ๓ สัปดาห์  

ค. ผู้สมัครไม่มสีิทธิเข้าสอบ ถ้าคณะอนุกรรมการฯ มีมติ* ว่าผลงานวิจัยน้ันไม่ผ่านการรับรอง
ของอนุกรรมการฯ 

* มติคณะอนุกรรมการฯ หมายถึง อย่างน้อย ๓ ใน ๔ ของคณะอนุกรรมการฯ ทั้งหมด 
๓. หลักฐานการฝกึอบรม ในวันสอบข้อเขียนผูส้มัครสอบต้องส่งหลักฐานการฝึกอบรม  

(log book) ทีม่ีลายเซ็นรับรองของอาจารย์ในสถาบันฝึกอบรม โดยมีรายละเอียดตามเกณฑ์
ของหลักสูตร คือ 

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

๔. การสอบข้อเขียนใช้เวลาสอบ ๖ ช่ัวโมง เกณฑ์ตัดสินร้อยละ ๖๐ ถ้าสอบไม่ผ่านการขอสอบแก้
ตัวให้เป็นไปตามข้อกําหนดของราชวิทยาลัยรังสีแพทย์  

๕. การสอบปากเปล่า ใช้เวลาสอบ ๑/๒ ช่ัวโมง ต่ออนุกรรมการ ๑ ท่าน เกณฑ์ตัดสิน  
ร้อยละ ๖๐ ผู้เข้าสอบจะต้องสอบกับอนุกรรมการทุกท่าน ถ้าสอบไม่ผ่าน การขอสอบแก้ตัวให้
เป็นไปตามข้อกําหนดของราชวิทยาลัยรังสีแพทย์ 
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(๒) คุณสมบัติผู้มีสิทธิเข้าสอบ 

- ผ่านการฝึกอบรมครบตามหลกัสูตรต้องไม่น้อยกว่า ๓๓ เดือน 
- สถาบันฝึกอบรมเห็นสมควรให้เข้าสอบ  

(๓) เอกสารประกอบ 
- เอกสารรับรองประสบการณ์ภาคปฏิบัติจากสถาบันฝึกอบรมตามที่กําหนด 
- บทความงานวิจัย และใบรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 
- เอกสารรับรองการปฏิบัติงานตามแฟ้มสะสมผลงาน  

 (๔) วิธีการประเมินประกอบด้วย 
- การประเมินผลงานวิจัย ผู้สมัครไม่มสีิทธิเข้าสอบข้อเขียนและปากเปลา่ ถ้า 

คณะอนุกรรมการฯมีมติว่าผลงานวิจัยน้ันไม่ผ่านการรับรองของอนุกรรมการฯ (มติ  
คณะอนุกรรมการฯ หมายถึง อย่างน้อย ๓ ใน ๔ ของคณะอนุกรรมการฯ ทั้งหมด) 

- ประเมินภาคปฏิบัติ คือการประเมินผลการปฏิบัติงานจากสถาบันฝึกอบรม เช่น แฟ้มสะสม
ผลงาน (portfolio) ผูส้มัครไม่มีสิทธิเข้าสอบข้อเขียนและปากเปล่า ถ้าคณะอนุกรรมการฯ มี
มติว่าผลการปฏิบัติงานจากสถาบันฝึกอบรมไม่ผ่านตามเกณฑ์ 

- การสอบข้อเขียน ต้องผ่านเกณฑ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ 
- การสอบปากเปล่า ต้องผ่านเกณฑ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ 

๗. การรับและคัดเลือกผูเ้ข้ารับการฝึกอบรม  
๗.๑ คณุสมบติัของผูเ้ข้ารับการฝึกอบรม 

๑) ได้รับปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต หรือเทียบเท่าที่แพทยสภารับรองได้รับการขึ้นทะเบียนประกอบ
วิชาชีพเวชกรรมจากแพทยสภาแล้ว และ 

๒) มคีุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์แพทยสภาในการเข้ารับการฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทาง หรือ  
๓) ผูท้ี่ได้รับวุฒิบัตรเพ่ือแสดงความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขารังสีวินิจฉัย        

รังสีวิทยาทั่วไป หรือ รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา  
๗.๒ การคัดเลอืกผู้เขา้รับการฝึกอบรม 

๑) คณะกรรมการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม ดังมีรายช่ือต่อไปน้ี   
ผศ. พญ. วิชชนา จํารูญรัตน์  ประธานคณะกรรมการ 

 ผศ. พญ. อาภากร โฆษิตวัฒนฤกษ์  กรรมการ 
 ผศ. พญ. คนึงนิจ ธรรมนิรัต   กรรมการ 

รศ. พญ. ชนิกา ศรีธรา   กรรมการ 
   ๒) เกณฑ์การให้คะแนนเพ่ือรับผู้เข้าฝึกอบรม 

          พิจารณาจากคุณสมบัติต่างๆ ตามหลักเกณฑ์สาขาวิชาเวชศาสตร์นิวเคลียร์ ภาควิชารังสีวิทยา 
กําหนด (ภาคผนวก ๒๔) 
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๗.๓ จํานวนผูเ้ข้ารับการฝึกอบรม 

สาขาวิชาเวชศาสตร์นิวเคลียร์ ปฏิบัติตามหลักสูตรของราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทยและ
แพทยสภา ซึ่งกําหนดสัดส่วนศักยภาพการฝึกอบรม ต่อจํานวนอาจารย์ จํานวนผู้ป่วย และจํานวนหัตถการ
จากการประเมิน ศักยภาพในการรับแพทย์ประจําบ้าน มีอาจารย์แพทย์ผู้ให้การฝึกอบรมเต็มเวลาตามที่
แพทยสภากําหนด จํานวน ๕/๖ คน ดังน้ันทางสาขาฯ มีศักยภาพในการรับแพทย์ประจําบ้านได้จํานวน   
๒/๓ คนต่อปี 

แต่ทั้งน้ีทางสาขาวิชาฯ มีนโยบายให้คงจํานวนตําแหน่งการรับแพทย์ประจําบ้านจํานวน ๒ คนต่อปี 
 

๘. คณะกรรมการการฝึกอบรม 
๘.๑ คณะกรรมการบริหารผูร้ับผิดชอบการศึกษาระดับหลักสูตรแพทย์ประจําบ้าน 

รศ. นพ. จิรวัฒน์ อุตตมะกุล  ประธานหลักสูตรการฝึกอบรม และกรรมการ 
ผศ. พญ. วิชชนา จํารูญรัตน์  กรรมการ 

 ผศ. พญ. อาภากร โฆษิตวัฒนฤกษ์  กรรมการ 
 ผศ. พญ. คนึงนิจ ธรรมนิรัต   กรรมการ 

รศ. พญ. ชนิกา ศรีธรา   ที่ปรึกษา 

โดยมีหน้าที่ดูแลประสานงานเก่ียวกับการบริหารการศึกษา ระบบการจัดการเรียนการสอน 
การปฏิบัติงานของในหลักสูตรแพทย์ประจําบ้าน เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของสาขาวิชาเวชศาสตร์
นิวเคลียร์ ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหดิล ดังน้ี 

ผศ. พญ. วิชชนา จํารูญรัตน์ 
๑. ทบทวนปรบัปรุงพัฒนาหลักสูตรและคู่มอืการเรียนการสอน การปฏิบัติงานในหลักสตูร  
๒. พัฒนาระบบและปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน  

  ผศ. พญ. อาภากร โฆษิตวัฒนฤกษ์ 
๑. จัดสอบ วิเคราะห์ข้อสอบ ประชุมทบทวนข้อสอบ 

ผศ. พญ. คนึงนิจ ธรรมนิรัต 
๑. ประมวลผลการประเมินแพทย์ในหลักสูตร  
๒. สรุปข้อมูลผลการประเมินในหลักสูตร  
๓. ประเมินกระบวนการการจัดการหลักสูตร  
๔. ประมวลผลการประเมินผู้สอน การสอนและอ่ืนๆ 

  รศ. นพ. จิรวัฒน์ อุตตมะกุล 
     ๑. เป็นอาจารย์ผู้ดูแลผู้เข้าฝึกอบรม 

๘.๒ อาจารย์ผูส้อน 
ก. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม 

๑. ได้รับวุฒิบัตร หรือหนังสืออนุมัติเพ่ือแสดงความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวช
กรรม สาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร ์
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๒. มีคุณธรรม จรยิธรรม ไม่มขี้อร้องเรียน ที่ทําให้เสื่อมเสียช่ือเสียง 
๓. ได้รับคัดเลือกให้เป็นอาจารย์ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและคัดเลือก การบรรจุ

และแต่งต้ัง อาจารย์ใหม่ คณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธิบดี พ.ศ. ๒๔๖๑ 
(ภาคผนวก ๒๕) 

ปัจจุบันทางสาขาวิชาฯ มีอาจารย์แพทย์ที่ได้รับวุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมัติฯ ที่
ปฏิบัติงานเต็มเวลาจํานวน ๕ คน อาจารย์ฟิสิกส์ที่ปฏิบัติงานเต็มเวลาอีกจํานวน ๑ คน 
และอาจารย์เภสัชรังสี ๑ คน (ภาคผนวก ๒๖) 

ข. หน้าที่ของอาจารย์ 
๑. หน้าที่ด้านการสอนในหลักสูตรต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับสาขาวิชาฯ ภาควิชาฯ และคณะ

แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
๒. หน้าที่ด้านการวิจัย และการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาในการทาํวิจัยของผู้เข้ารับการฝึกอบรม

ในหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง 
๓. หน้าที่ด้านการบริการให้การตรวจและวินิจฉัยผู้ป่วย 
๔. หน้าที่ด้านบริการวิชาการเข้าร่วมประชุมวิเคราะห์ ทบทวนข้อสอบทั้งระดับหลักสูตร

นักศึกษาแพทย์และแพทย์ประจําบ้าน 
๕. หน้าที่ด้านบริหาร 
๖. ให้คําปรึกษาและแนะนําผู้เขา้รับการฝึกอบรมในด้านต่างๆ ในกรณีที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา 

แพทย์ประจําบ้าน มีหน้าที่ให้คําปรึกษา สนับสนุนการฝกึอบรมของแพทย์ประจําบ้าน 
รวมถึง แนะแนวด้านอาชีพและการวางแผนในอนาคต โดยในการให้คําปรึกษาต้องรักษา
ความลับของแพทย์ประจําบ้าน 

๗. หน้าที่ด้านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
๘. ภาระที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
๙. ปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จรยิธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

๙. ทรัพยากรทางการศึกษา 
๙.๑ ทรัพยากรในสาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์และภาควิชารังสีวิทยา 

สาขาวิชาเวชศาสตร์นิวเคลียร์ ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ได้รับการ 

รับรองคุณภาพสถาบันฝึกอบรมแพทย์ประจําบ้านจากแพทยสภาและมีศักยภาพ และทรัพยากรตาม เกณฑ์ 

มาตรฐานสถาบันฝึกอบรมของราชวิทยาลัยฯ ดังต่อไปน้ี  

๑. สถิติผู้ป่วย  
๑.๑ จํานวนผูป่้วยที่มารับการบริการตรวจรักษาและ/หรือ ได้รับคําปรึกษาทางด้านเวชศาสตร์ 

       นิวเคลียร์ มากกว่า ๕,๐๐๐ รายต่อปี 

๑.๒ จํานวนครั้งของการรับบริการตรวจสแกนทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ มากกว่า ๕,๐๐๐ ครั้งต่อปี 

๑.๓ จํานวนครั้งของการรับบริการตรวจความหนาแน่นของกระดูก มากกว่า ๑๐,๐๐๐ ครั้งต่อปี 
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๒. เครื่องมือและอุปกรณ์ทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ ประกอบด้วยดังน้ี 
 

ประเภท จํานวน (เครื่อง)
 เครื่องถ่ายภาพ SPECT ๓ 
 เครื่องถ่ายภาพ SPECT/CT ๑ 
 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 หน่วยงานกลางพื้นฐาน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 

๑. สถิติผู้ป่วยโดยประมาณมากกว่า ๔,๐๐๐,๐๐๐ รายต่อปี 
๒. ข้อมูลอาคารผู้ป่วย มีทั้งหมด ๕ อาคาร ได้แก่ 

๒.๑ อาคารหลัก (อาคาร ๑) 
๒.๒ อาคารออร์โธปิดิกส์ (อาคาร ๕) 
๒.๓ อาคารศูนย์อุบัติเหตุและเวชศาสตร์ฉุกเฉิน 
๒.๔ อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิต์ิ 
๒.๕  อาคารศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์  

มีจํานวนเตียงผู้ป่วยรวมท้ังสิ้น ๑,๐๖๑ เตียง 
๓. มีหน่วยงานทางคลินิกที่สําคัญในการติดต่อประสานงานและเพ่ิมพูนการเรียนรู้ทางวิชาการ 

ได้แก่ เช่น ภาควิชาอายุรศาสตร์ ภาควิชาศัลยศาสตร์ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ ภาควิชาสูติ
ศาสตร์-นรีเวช วิทยา และภาควิชาพยาธิวิทยา เป็นต้น 

๔. ห้องเรียน ห้องประชุม และห้องบรรยาย 

๕. ห้องสมุดของคณะๆ ซึ่งมีพ้ืนที่ ๑,๘๐๐ ตารางเมตร บรรจุ ๑๕๐ ที่น่ัง ให้บริการค้นหาข้อมูลทั้งที่ม ีใน
ระบบคณะๆ และมหาวิทยาลยั และแหล่งขอ้มูลจากมหาวิทยาลัยอ่ืนทั้งในและต่างประเทศ 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 
 ๑๐.๑ อาจารย์ทุกท่านดําเนินการฝึกอบรมให้เป็นไปตามพันธกิจ, ผลลัพธ์ และแผนการ ตามหัวข้อ ๔-๖  

  โดยการประเมินผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นระยะเพ่ือให้มีพัฒนาการเป็นไปตามตาม Entrustable     
Professional Activity และ Milestone 

๑๐.๒ ประเมนิผู้เข้ารับการฝึกอบรมระหว่างการฝึกอบรมจนครบหลักสูตรตามหัวข้อย่อย ๖.๖ 
๑๐.๓ ประเมนิผู้เข้ารับการฝึกอบรม (ภายหลังสําเร็จการฝึกอบรม) กับ Stakeholders 
๑๐.๔ ประเมนิอาจารย์ตาม Performance Agreement 
๑๐.๕ ทํารายงานจํานวนและสถิติผู้ป่วยส่งให้สมาคมฯ เป็นประจําทุกปี 
๑๐.๖ ทํานุบํารุง, ปรับปรุงเคร่ืองมือและอุปกรณ์ทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ ตามวงรอบเพ่ือการเรียนรู้ที่ 

สมบูรณ์ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
๑๐.๗ การประชุมเกี่ยวกับการประเมินแผนการฝึกอบรม/หลักสูตรในทีป่ระชุมอาจารย์แพทย์ตามวาระ 

 ๑๐.๘ หากพบข้อที่ควรแก้ไข ต้องนํามาประเมินเพ่ือปรับปรุงต่อไป 
 

๑๑. การทบทวน/พัฒนาหลกัสูตรการฝึกอบรม 
๑๑.๑ ภายในสาขาวิชาเวชศาสตร์นิวเคลียร์ มีการประชุมเกี่ยวกับเกณฑ์หลักสตูรการฝึกอบรมฯ เพ่ือ 

ทบทวนและปรับปรุงเพ่ือการพัฒนาที่เหมาะสมตามวงรอบการประชุม 
๑๑.๒ ราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย 

ราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทยจะติดตามกํากับดูแลสถานบันฝึกอบรมสถาบัน
ฝึกอบรมสมทบ สถาบันร่วมฝึกอบรมที่ได้รับอนุมัติให้เปิดการฝึกอบรมเป็นระยะๆ โดยการมอบ
หมายให้คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ เป็นผู้ดําเนินการตามแนวทางที่แพทยสภากําหนด 
และเสนอรายงานผ่านราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทยเพ่ือเสนอให้แพทยสภาพรับทราบ
เป็นระยะๆ 
 หากคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ พบว่าสถาบันฝึกอบรมหลัก หรือสถาบันร่วม

ฝึกอบรมใดไม่มีผู้สมัครสอบเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรใดติดต่อกันเกิน ๕ ปี ให้ “พัก” การ

ประกาศรับสมัครแพทย์ประจําบ้านสําหรับหลักสูตรน้ันของสถาบันฝึกอบรมหลักหรือสถาบันร่วม

ฝึกอบรมน้ันไว้ก่อน จนกว่าคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ จะได้ประเมินสถาบันฝึกอบรม

น้ันว่ายังมีความพร้อมในการฝึกอบรมตามเกณฑ์ที่กําหนด 

 หากคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ พบว่า สถาบันฝึกอบรมหลักหรือสถาบันร่วม

ฝึกอบรมใด ไม่มีผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรใดติดต่อกันเกิน ๑๐ ปี ให้ “ยกเลิก” การ

เป็นสถาบันฝึกอบรมของสถาบันฝึกอบรมหลักหรือของสถาบันร่วมฝึกอบรมกลุ่มน้ัน และให้ทํา

เรื่องแจ้งราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทยเสนอแพทยสภาเพ่ืออนุมัติ 
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๑๒. ธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการ 
๑๒.๑ สาขาวิชาเวชศาสตร์นิวเคลียร์ ต้องปฏิบัติและดําเนินการให้เป็นไปตามตามเกณฑ์หลักสูตรการ  

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

๑๒.๒ เมื่อแพทย์ประจําบ้านสําเร็จการฝึกอบรม โดยผ่านการพิจารณาของอนุกรรมการฝึกอบรมและ 
สอบราชวิทยาลัยรังสีแพทย์ฯ ราชวิทยาลัยฯ จะเป็นผู้ดําเนินการแจ้งแพทยสภาเพ่ือออกวุฒิบัตร
แสดงความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาวิชาเวชศาสตร์นิวเคลียร์ให้ 

๑๒.๓ การบริหารจัดการงบประมาณในการดําเนินการและการจัดสรรทรัพยากรตามแผนการฝึกอบรม  
แพทย์ประจําบ้านต้องมีความคุ้มค่า , โปร่งใสและมีหลักฐานที่สามารถตรวจสอบได้ เช่น 
งบประมาณ ในการสนับสนุนงานวิจัย, การลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมวิชาการ, การจัดหา
ครุภัณฑ์, ค่าตอบแทน เวรนอกเวลาของแพทย์ประจําบ้าน เป็นต้น 

 

๑๓. การประกันคุณภาพการฝึกอบรม 
ราชวิทยาลัยฯ หรือสมาคมวิชาชีพที่แพทยสภามอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบดูแลการฝึกอบรม 

จะต้องระบุให้สถาบันฯ จัดให้มีการประกันคุณภาพการฝึกอบรมตามระบบกลไก และเกณฑ์ที่แพทยสภา

กําหนด 

ราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย กําหนดให้สถาบันฝึกอบรมที่จะได้รับอนุมัติให้จัดการ  

ฝึกอบรมจะต้องผ่านการประเมินความพร้อมในการเป็นสถาบันฝึกอบรมและสถาบันฝึกอบรมจะต้องจัดให้มี  

การประกันคุณภาพการฝึกอบรมอย่างต่อเน่ือง ดังน้ี 

๑. การประกันคุณภาพการฝึกอบรมภายใน 
  สถาบันฝึกอบรมจะต้องจัดให้มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการฝึกอบรมภายใน  

 ตามเวลาที่กําหนดของคณะฯ 

๒. การประกันคุณภาพการฝึกอบรมภายนอก 
สถาบันฝึกอบรมจะต้องไต้รับการประเมินคุณภาพจากคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและ 

สอบสาขาวิชาวิชาเวชศาสตร์นิวเคลียร์ ตามเวลาที่กําหนดอย่างน้อยทุก ๕ ปี 
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ภาคผนวก ๑ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
หมายเหตุ ภาคผนวก ๑  ฉบับเต็มสามารถเข้าดูได้ที่ https://www.rcrt.or.th/สาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์/ 
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ภาคผนวก ๒ 
เนื้อหาความรูด้้านเวชศาสตร์นิวเคลยีร์ของสาขาวิชาฯ แยกตามชั้นปสีําหรบัผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม 

 

๑. ชั้นปีที่ ๑  
ผู้เขา้รบัการฝกึอบรมต้องสามารถให้การวินิจฉัยโรคและวินิจฉัยแยกโรคได้ในการตรวจ

ต่างๆ ดังนี ้
- Bone scan (bone metastasis and primary malignant bone tumor) including 

planar, SPECT/CT and 3-phase bone scan technique 
- Thyroid scan   
- Salivary scan 
- Cortical renal scintigraphy 
- Dynamic renal scintigraphy (Lasix renography) with semiquantitative analysis 

(GFR and ERPF) 
- Myocardial perfusion study (stress and rest images) 
- GI bleeding scan 
- Hepatobiliary scintigraphy in neonatal jaundice 
- I-131 whole body scan in differentiated thyroid cancer 
- Perfusion/ventilation lung scan in pulmonary thromboembolism 
- Bone mineral density by using DXA 

 
๒. ชั้นปีที่ ๒  

ผู้เขา้รบัการฝกึอบรมต้องสามารถให้การวินิจฉัยโรคและวินิจฉัยแยกโรคได้ในการตรวจ
ชนิดต่างๆ รวมถึงการใช้ข้อมูลประกอบเพื่อการวินิจฉัยโรคจาก diagnostic imaging 
modality อ่ืนๆ พร้อมทัง้ให้คําแนะนาํในการตรวจอ่ืนๆเพ่ิมเติมเพื่อการวินิจฉัยโรค และการ
รักษาโรคทางเวชศาสตรน์ิวเคลียร์ได้ดังนี ้
- การตรวจทุกชนิดที่ต้องให้การวินิจฉัยโรคและวินิจฉัยแยกโรคได้ในช้ันปีที่ ๑ ของการฝึกอบรม 
- Myocardial viability study by SPECT technique 
- Radionuclide ventriculography 
- Parathyroid scan (planar, SPECT/CT in all technique) 
- Bone scan: malignant, benign condition including extraosseous findings (using 

planar, SPECT/CT and 3-phase technique) 
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- Captopril renal scan in renovascular hypertension 
- Hepatobiliary scintigraphy 
- Radionuclide ventriculography 
- Sentinel lymph node localization and lymphoscintigraphy in lymphedema 
- Tumor imaging included I-131 MIBG, Ga-67 scintigraphy, Tc-99m sestamibi, 

Octreoscan 
- Gastric emptying study 
- FDG PET/CT in oncology 
- Non-imaging test: thyroid uptake measurement 
- I-131 treatment in hyperthyroidism 
- I-131 ablation and treatment in differentiated thyroid cancer 

 
๓. ชั้นปีที่ ๓  

ผู้เขา้รบัการฝกึอบรมต้องสามารถให้การวินิจฉัยโรคและวินิจฉัยแยกโรคได้ในการตรวจชนิด
ต่างๆ รวมถึงการใช้ข้อมูลประกอบเพื่อการวินิจฉัยโรคจาก diagnostic imaging modality อ่ืนๆ 
พร้อมทั้งใหค้ําแนะนําในการตรวจอ่ืนๆ เพิม่เติมเพื่อการวินิจฉัยโรค และการรักษาโรคทาง        
เวชศาสตรน์ิวเคลียร์ นอกจากนี้แล้วยังต้องสามารถเป็นที่ปรึกษาให้คาํแนะนาํ และถ่ายทอดความรู้
ให้แก่ผู้รับการฝึกอบรมรุน่นอ้ง ดังนี ้
- การตรวจทุกชนิดที่ต้องให้การวินิจฉัยโรคและวินิจฉัยแยกโรคได้ และการรักษาโรคทาง 

เวชศาสตร์นิวเคลียร์ในช้ันปีที ่๑ และ ๒ ของการฝึกอบรม 
- Scintigraphy for infection/inflammation condition ** 
- Brain perfusion study ** 
- FDG PET/CT in neurology, especially dementia 
- Cardiac FDG PET/CT in myocardial viability and endocarditis ** 
- Non-FDG PET/CT in oncology ** 
- Radionuclide ventriculography in normopressure hydrocephalus and VP shunt 

obstruction ** 
- Radionuclide therapy other than I-131 treatment in thyroid disease such as 

Sm-153, I-131-MIBG etc. ** 
** เป็น Investigation หรือการรักษาที่ต้องรู้จักหลักการ แต่ไม่จําเป็นต้องทําได้ด้วยตนเอง ทั้งน้ี

ขึ้นอยู่กับศักยภาพของสถาบันฝึกอบรม แต่สามารถไปศึกษาหรือฝึกอบรมเพ่ิมเติมในโรงพยาบาล

หรือสถาบันอ่ืนในช่วง Elective ได้ 
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ภาคผนวก ๓ 
เนื้อหาความรูด้้านรังสีวินิจฉัย สําหรบัแพทย์ผู้เข้ารบัการฝึกอบรมชัน้ปีที่ ๑ สาขาวิชาเวชศาสตรน์ิวเคลียร์  

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 

สําหรับแพทย์ประจําบ้านเวชศาสตร์นิวเคลียร์จะเน้นเก่ียวกับ 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 และหลักการเบ้ืองต้นของเคร่ือง MRI ได้ 
 ๓.๒ Clinical application, indication. Limitation 
 ๓.๓ Normal anatomy ของอวัยวะทุกระบบในภาพ MRI 
 ๓.๔ แปลผลการตรวจที่มีพยาธิสภาพอย่างง่ายๆ 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 

การสอนรายวิชาความรู้ด้านบูรณาการท่ัวไป ซ่ึงเปน็การสอนของราชวิทยาลัยรังสีแพทย์  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หลักสูตรการฝกอบรมแพทยประจําบานสาขาวิชาเวชศาสตรนิวเคลียร คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี พ.ศ.๒๕๖๑ ๕๑
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ภาคผนวก ๙ 

เนื้อหาโครงการฝีกอบรมการพัฒนาทักษะชีวิตในการทํางานและการสงัคม (Professional and Personal 

skills development) ซ่ึงจัดโดยคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
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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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ภาคผนวก ๑๒ 

เกณฑ์การตรวจรักษาข้ันตํ่าที่ผู้เข้ารบัการฝึกอบรมจะต้องมีประสบการณ ์
 

การตรวจวินิจฉัยโรคทางเวชศาสตรน์ิวเคลียร ์  
- 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 

เน่ืองจากความสามารถในการทําวิจัยด้วยตนเองเป็นสมรรถนะหนึ่งที่แพทย์ประจําบ้านเวชศาสตร์นิวเคลียร์ 

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. เป็นผลงานที่ริเริ่มใหม ่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 สอบโครงร่างงานวิจัย
๑๓ ขออนุมัติจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย, ขอทุนสนับสนุนงานวิจัย

จากแหล่งทุนทัง้ภายในและนอกสถาบัน (ถ้าต้องการ) 
๑๕ เริ่มเก็บข้อมูล
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เดือนที ่ กิจกรรม
๒๑ รายงานความคืบหน้างานวิจัย ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา
๓๐ วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลงานวิจัย
๓๑ จัดทํารายงานวิจัยฉบับร่างให้อาจารย์ที่ปรึกษาปรับแก้ไข 
๓๒ ส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ต่ออนุกรรมการสอบฯให้ทําการประเมินผล 

สําหรับประกอบคุณสมบัติการเข้าสอบเพ่ือวุฒิบัตรฯ 
 

หมายเหตุ: กําหนดเวลาดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมและตามความเห็นของ 

คณะอนุกรรมการสอบฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หลักสูตรการฝกอบรมแพทยประจําบานสาขาวิชาเวชศาสตรนิวเคลียร คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี พ.ศ.๒๕๖๑ ๖๔
 

 

ภาคผนวก ๑๔ 

ขั้นตอนการทําวิทยานิพนธ์ และการสอบวิทยานพินธ ์

 

การทําวิทยานพินธ ์

 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 ความสามารถใน

การทําวิจัย โดยเฉพาะที่เก่ียวกับเรื่องที่ทําวิจัยเพ่ือวิทยานิพนธ์ความสามารถในการนําเสนอผลงานทั้งในด้านการพูด

และการเขียนความรอบรู้ในเนื้อหาที่เก่ียวกับเรื่องที่ทําการวิจัย ความสามารถเชิงความรู้ ความเข้าใจ ความชัดเจน 

ตลอดจนปฏิภาณและไหวพริบในการตอบคําถาม 
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ภาคผนวก ๑๕ 

ส่วนประกอบของวิทยานิพนธ ์

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

ส่วนนําเป็นส่วนที่แสดงรูปลักษณ์และส่วนที่ "ย่อ" เพ่ือให้รู้ตอนหรือหน้าของวิทยานิพนธ์ที่แสดงเน้ือหาหลัก
ของวิทยานิพนธ์ ส่วนนําของวิทยานิพนธ์ ประกอบด้วยส่วนย่อยหรือหัวข้อดังต่อไปนี้: ปกนอก หน้าปกในภาษาไทย
และ ภาษาอังกฤษ หน้าเสนอ วิทยานิพนธ์ หน้าอนุมัติโดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ กิตติกรรมประกาศ หน้า 
บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ สารบัญ สารบัญตาราง สารบัญภาพหรือสารบัญแผนภูมิ และคําอธิบาย 
สัญลักษณ์และคําย่อ 
๒. ส่วนเน้ือความ 

หมายถึงส่วนที่เป็นเน้ือหาหลักของวิทยานิพนธ์ ส่วนเน้ือความของวิทยานิพนธ์มีองค์ประกอบที่สําคัญ คือ 
บทนํา ตัวเรื่อง ข้อสรุป และขอ้เสนอแนะ ซึ่งแต่ละองค์ประกอบที่กล่าวมาน้ียังมีหัวข้อย่อยอีก 

๒.๑ บทนํา จะเป็นการเริ่มต้นของส่วนเน้ือความ 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
ต่อประเด็นต่อเน่ืองที่เกิดขึ้นใหม่จากการวิจัยเพ่ือวิทยานิพนธ์เรื่องน้ี 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 หรือทุนวิจัยทีไ่ด้รับตําแหน่ง 
และสถานทีท่ํางาน  
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ภาคผนวก ๑๖ 
กิจกรรมวิชาการสาํหรบัแพทย์ประจําบ้าน 

 Journal club  
กําหนดให้มีการอ่าน วิเคราะห์ วิพากย์วารสาร จัดในวันพฤหัสบดี ๑ เวลา ๘.๐๐-๙.๐๐ น. แพทย์

ประจําบ้านช้ันปีที่ ๑ , ๒ และ ๓ เป็นผู้คัดเลือกวารสาร และนําเสนอและเป็นผู้วิพากย์หลัก (critical 
appraisal) โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาคอยให้คาํแนะนําเพ่ิมเติม ใหแ้พทย์ประจําบ้านนําเสนอใจความ
สําคัญของวารสารโดยย่อเปิดโอกาส ให้ผู้เขา้ร่วมประชุม ซักถามข้อสงสยัและวิเคราะห์ วิพากย์วารสาร
น้ัน  

 Topic review  
เป็นกิจกรรมทบทวนหัวข้อทางวิชาการที่น่าสนใจ หรือมีการปรับปรุงเปล่ียนแปลง จัดในวันศุกร์

สัปดาห์ที่ ๑ และ ๓ เวลา ๘.๐๐-๙.๐๐ น. แพทย์ประจําบ้านเวชศาสตร์นิวเคลียร์ช้ันปีที่ ๒ และ ๓ 
เลือกหัวข้อเรื่องที่น่าสนใจแลว้นํามาปรึกษาอาจารย์ หลังจากน้ันทบทวนเน้ือหาและวารสารต่างๆท่ี 
เก่ียวข้องนําเสนอ โดยมีอาจารย์เป็นผู้ควบคุม โดยต้องนําเสนอหัวข้อกิจกรรมวิชาการต่อสาขาฯ ก่อน
อย่างน้อย ๑ สัปดาห์ 

 Interesting case conference  
เป็นการนําเสนอกรณีศึกษาผูป่้วยที่น่าสนใจ และทบทวนเนื้อหาวิชาการที่ เก่ียวข้องกับกรณีศึกษา

ผู้ป่วยน้ัน จัดทกุวันจันทร์ เวลา ๘.๐๐ - ๙.๐๐ น. โดยแพทย์ประจําบ้านช้ันปี ๑, ๒ และ ๓ นําเสนอ
เคสที่น่าสนใจและอภิปราย โดยมีอาจารย์ประจําสาขาร่วมอภิปรายด้วย 

 Lecture  
เป็นการจัดการเรียนการสอนเก่ียวกับความรู้ด้านการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคทางเวชศาสตร์ 

นิวเคลียร์โดยคณาจารย์ในสาขาวิชาเวชศาสตร์นิวเคลียร์ สาํหรับแพทย์ประจําบ้านรังสีวิทยาช้ันปีที่ ๑ 
ทุกวันพุธเวลา ๘.๐๐-๙.๐๐ น. 

 Introduction to nuclear medicine  
เป็นการเรียนการสอนแพทย์ประจําบ้านช้ันปีที่ ๑ ที่ขึ้นปฏิบัติงาน ในสาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์  

ในวันปฐมนิเทศ โดยมีเน้ือหาทบทวนความรู้ทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ที่สําคัญก่อนการข้ึนปฏิบัติงาน 

 Interdepartmental conference  
เป็นกิจกรรมของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เพ่ือเสริมความรู้ เก่ียวกับความก้าวหน้า

ทางการแพทย์ในสาขาต่างๆ เป็นกิจกรรมสาํหรับอาจารย์แพทย์ แพทย์ประจําบ้านทุกสาขาวิชา 
นักศึกษาแพทย์และผู้สนใจ ดังรายละเอียดต่อไปน้ี 
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Interdepartmental conference  

วัน เวลา รายละเอียด สถานท่ี หมายเหตุ 

จันทร์ ๑๔.๓๐–๑๕.๓๐ น. Head and neck tumor 

conference 

ห้องประชุมภาควิชาพยาธิวิทยา 

อาคาร ๑ ชั้น ๔ 

case ท่ีเกี่ยวข้อง 

อังคาร ๐๘.๐๐-๐๙.๐๐ น. RLC Tumor Board ห้องประชุมพวงทอง ไกรพิบูลย์ ชั้นใต้

ดิน B2 

ทุกวันอังคารท่ี ๑ และ 

๔ ของเดือน 

พุธ ๐๘.๐๐-๐๙.๐๐ น. ENT Interesting case ห้องประชุมจีระ ศิริโพธ์ิ ภาควิชาโสตฯ 

อาคาร ๑ ชั้น ๒ 

case ท่ีเกี่ยวข้อง 

 ๑๓.๐๐–๑๕.๐๐ น.  Tumor Conference  ห้องประชุมสุวัธนา นนทะสุต อาคาร 

๑ ชั้น ๒ 

ทุกวันพุธ 

พฤหัสบดี ๑๒.๐๐-๑๔.๐๐ น. Sarcoma Conference  ห้องประชุมใหญ่ภาควิชากุมารเวช

ศาสตร์ อาคาร ๑ ชั้น ๘  

วันพฤหัสบดี 

๑ คร้ัง/เดือน 

ศุกร์ ๐๘.๐๐-๐๙.๐๐ น. Cardiac Imaging Conference 

(Myocardial Perfusion Scan) 

ณ ห้องประชุม CVMC 

 

ศุกร์ท่ี ๒ ของเดือน 

 ๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น. Epilepsy Conference  ห้องประชุมสมศรี ภาควิชากุมารเวช

ศาสตร์ ชั้น ๘ อาคาร ๑ 

Case ท่ีเกี่ยวข้อง 
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ภาคผนวก ๑๗ 

ตารางกิจกรรมของสาขาวิชาเวชศาสตรน์วิเคลียร ์
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ภาคผนวก ๑๘ 
ตารางบรรยายสําหรับแพทย์ประจําบ้านปี ๑ 

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

radiation safety  
อ.กฤศณัฏฐ์

๓  NM Instrumentation อ.กฤศณัฏฐ์

- Gamma camera and SPECT/CT 

- PET/CT, PET/MRI and cyclotron 
๔ Radiopharmaceuticals อ.พุทธิพรณ์
๕ Radioiodine therapy in thyroid diseases: hyperthyroid, CA 

thyroid  
อ.อาภากร

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

cardiology  
อ.ชนิกา

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

Clinical applications of bone mineral density  
อ.ชนิกา

๑๘ Pediatric  nuclear medicine อ.วิชชนา
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ภาคผนวก ๑๙ 
หลักเกณฑ์การลา ของแพทย์ประจําบ้าน และแพทย์ประจําบ้านต่อยอด 
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ภาคผนวก ๒๐ 
หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินค่าตอบแทนของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หลักสูตรการฝกอบรมแพทยประจําบานสาขาวิชาเวชศาสตรนิวเคลียร คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี พ.ศ.๒๕๖๑ ๗๕
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หลักสูตรการฝกอบรมแพทยประจําบานสาขาวิชาเวชศาสตรนิวเคลียร คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี พ.ศ.๒๕๖๑ ๗๖
 

 

ภาคผนวก ๒๑ 
บทลงโทษทางวินัย 
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ภาคผนวก ๒๒ 
กิจกรรมที่ให้ความม่ันใจว่าเป็นผูเ้ชี่ยวชาญในวิชาชพี (Entrustable Professional Activity: EPA) 

คือ กิจกรรมทีม่ีความสําคัญมาก (critical activities) ที่ผู้จะประกอบอาชีพเป็นแพทย์เวชศาสตร์นิวเคลียร์ 

ทุกคนต้องทําได้อย่างถูกต้องและมีความปลอดภัยต่อผู้ป่วย 

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 L2 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 L2 L4 L5

จ. Know how to interpret SPECT/CT L2 L4 L5

ฉ. 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 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  L2 L4 L5
ฉ. Discuss on quality assurance L2 L4 L5

IV ทักษะปฏิสมัพันธ์ 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 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 L3 L4 L5
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EPA 01: perform diagnostic general nuclear medicine imaging 
ช่ือแพทย์ประจําบ้าน .............................................................  วันที่ ........................................................  
1. การสืบค้นข้อมูลพ้ืนฐานที่สําคัญและจําเป็นในการอ่านและแปลผล scan ของผู้ป่วย (3-4) 

 1. ได้ประวัติ ตรวจร่างกาย correlative imaging และ/หรือ Lab ไม่ครบถ้วน 

 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    
   ได้อย่างถูกต้องอีกทั้งสามารถให้คําแนะนําในการปฏิบัติแก่ผู้ทีม่ีประสบการณ์น้อยกว่าได้ 

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. สามารถแปลภาพถ่ายและพิมพ์รายงานทางรังสีได้โดยประเด็นสําคัญถูกต้องและสมบูรณ์ 

 5. สามารถแปลภาพถ่ายทางรังสีและพิมพ์รายงานทางรังสีได้โดยประเด็นสําคัญถูกต้องและสมบูรณ์และ 
             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 และควบคุมผู้ที่มีประสบการณ์น้อยกว่า 

ชื่ออาจารย์ผู้ประเมิน(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 ทักษะปฏิสมัพันธ์ 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 และใหค้ําแนะนําในการเตรียมตัวก่อนการตรวจ 
            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. พิมพ์ไมผ่ิดและผลที่รายงานถูกต้องครบถ้วนและสามารถให้คําแนะนําในการปฏิบัติแก่ผู้ที่ม ี

       ประสบการณ์น้อยกว่าได้ 
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. สื่อสารกับผู้ป่วย ญาติ และผู้ร่วมงานทุกระดับ เท่าที่จําเป็น 
 3. สื่อสารและประสานงานกับ ผู้ร่วมงานทุกระดับได้ดี 
 4. สื่อสารและประสานงานกับ ผู้ร่วมงานทุกระดับได้ดี มีประสิทธิภาพ 
 5. สื่อสารและประสานงานกับผู้ร่วมงานทุกระดับได้ดี มีประสิทธิภาพ สามารถให้คาํแนะนําแก่ผู้ทีม่ี 

       ประสบการณ์น้อยกว่าได้ 
10. ความรับผิดขอบ: งานท่ีได้รับมอบหมาย 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 และควบคุมผู้ที่มีประสบการณ์น้อยกว่า 

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 L2 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 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 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  L2 L4 L5
ฉ. Discuss on quality assurance L2 L4 L5

IV ทักษะปฏิสมัพันธ์ 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 L2 L4 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 ครบถ้วนและสามารถสรุปปัญหาในผู้ป่วยได้อย่าง 

   ถูกต้อง 
 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 อีกทั้งสามารถให้คําแนะนําในการปฏิบัติแก่ผู้ที่มปีระสบการณ์น้อยกว่าได้ 
4. การให้การรักษาด้วย 1-131 

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

        แก่ผูท้ี่มปีระสบการณ์น้อยกว่าได้ 
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5. การดูแลผู้ป่วยระหว่างมารับการรักษาที่โรงพยาบาล
 1. ไม่ทราบแนวทางให้การดูแลผู้ป่วยที่มารับการรักษาในโรงพยาบาล 
 2. ทราบแนวทางให้การดูแลผูป่้วยที่มารับการรักษาในโรงพยาบาล แต่ไม่สามารถอธิบายถึงวิธีการปฏิบัติ 

        ตัวใหแ้ก่ผู้ป่วยเพ่ือป้องกันผลข้างเคียงจากการรักษาให้แก่ผู้ป่วยและญาติได้ 
 3. ทราบแนวทางให้การดูแลผูป่้วยที่มารับการรักษาในโรงพยาบาล และสามารถอธิบายถึงวิธีการ 

   ปฏิบัติตัวให้แก่ผู้ป่วยเพ่ือป้องกันผลข้างเคียงจากการรักษาให้แก่ผู้ป่วยและญาติได้อย่างถูกต้อง 
 4. ทราบแนวทางให้การดูแลผูป่้วยที่มารับการรักษาในโรงพยาบาลที่มีภาวะแทรกซ้อนรุนแรงได้ 
 5. ทราบแนวทางให้การดูแลผูป่้วยที่มารับการรักษาในโรงพยาบาลที่มีภาวะแทรกซ้อนรุนแรงได้และ 

        สามารถให้คําแนะนําแก่ผู้ทีม่ีประสบการณ์น้อยกว่าได้ 
6. แปลผลการตรวจทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์

 1. ไม่สามารถแปลผลการตรวจทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ 
 2. พบข้อผิดพลาดที่สําคัญในการแปลผลการตรวจทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ 
 3. สามารถแปลผลการตรวจทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ได้อย่างถูกต้องครบถ้วน 
 4. สามารถแปลผลการตรวจทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ในกรณีผู้ป่วยซับซ้อนได้ 
 5. สามารถแปลผลการตรวจทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ในกรณีผู้ป่วยซับซ้อนได้และสามารถให้ 

        คําปรึกษาแก่ผู้ทีม่ีประสบการณ์น้อยกว่าได้ 
7. ส่งต่อข้อมูลต่อแพทย์เจ้าชองไข้ 

 1. ไม่ตระหนักถึงการส่งต่อข้อมูล 
 2. มีการส่งต่อข้อมูลแต่ไม่ครบถ้วน 
 3. มีการส่งต่อข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วน 
 4. สามารถส่งต่อข้อมูลที่ถูกต้องอย่างเป็นระบบ 
 5. สามารถส่งต่อข้อมูลที่ถูกต้องอย่างเป็นระบบและสามารถให้คําแนะนําแก่ผู้ที่มีประสบการณ์น้อยกว่าได้ 

8. การวางแผนดูแลผู้ป่วยหลังการรักษา 
 1. ไม่ทราบว่าต้องทําการนัดติดตามผล 
 2. ไม่ทราบว่าต้องทําการนัดติดตามผลอะไรและเมื่อใด 
 3. ทราบว่าต้องทําการนัดติดตามผลอะไรและระยะเวลาที่นัดตรวจติดตามได้อย่างถูกต้องครบถ้วน 
 4. สามารถวางแผนการรักษาในกรณีผู้ป่วยซบัซ้อนได้ 
 5. สามารถวางแผนการรักษาในกรณีผู้ป่วยซบัซ้อนได้และสามารถให้คําแนะนําแก่ผู้ที่มปีระสบการณ์น้อย 

        กว่าได้ 
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9. การสื่อสารกับผู้ป่วย
 1. ไม่สื่อสารกับผู้ป่วย 
 2. มีการสื่อสารกับผู้ป่วยทางเดียว โดยไม่เปิดโอกาสให้ผู้ป่วยซักถาม 
 3. มีการสื่อสารกับผู้ป่วยและเปิดโอกาสให้ผู้ป่วยซักถาม 
 4. สามารถสื่อสารในกรณผีู้ป่วยซับซ้อนได้ 
 5. สามารถสื่อสารในกรณผีู้ป่วยซับซ้อนได้และสามารถใหค้ําแนะนําแก่ผูท้ี่มีประสบการณ์น้อยกว่าได้ 

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

        น้อยกว่าได้ 
11. การตระหนักถึงสถานการณ์และปัญหาที่เกิดขึ้น

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

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

   

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

   

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

IV ทักษะปฏิสมัพันธ์ 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 L4
ง.  Participate in (non-thyroid) consultations - L3 L4

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 L4
ค. Understand cost-effectiveness - L3 L4
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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 

        สามารถให้คําแนะนําในการปฏิบัติแก่ผู้ที่มีประสบการณ์น้อยกว่าได้ 
2. ทราบข้อบ่งช้ีและข้อห้ามในการรักษาด้วยสารกัมมันตรังสี

 1. ไม่ทราบข้อบ่งช้ีในการรักษาด้วยสารกัมมันตรังสี 
 2. ทราบข้อบ่งช้ีในการรักษาด้วยสารกัมมันตรังสี แต่ไม่ทราบถึงข้อห้าม 
 3. ทราบข้อบ่งช้ีและข้อห้ามในการรักษาด้วยสารกัมมันตรงัสี แต่ไม่ครบถว้น 
 4. ทราบข้อบ่งช้ีและข้อห้ามในการรักษาด้วยสารกัมมันตรงัสีอย่างครบถ้วน 
 5. ทราบข้อบ่งช้ีและข้อห้ามในการรักษาด้วยสารกัมมันตรงัสีอย่างครบถ้วนและสามารถให้คําแนะนําแก่ผู้ที ่

        มีประสบการณ์น้อยกว่าได้ 
3. การเตรียมผู้ป่วยก่อนการรักษา 

 1. พบจุดบกพร่องที่สําคัญทีส่่งผลกระทบต่อการรักษาในการเตรียมผู้ป่วย 
 2. พบจุดบกพร่องที่ไม่ส่งผลกระทบต่อการรักษาในการเตรียมผู้ป่วย 
 3. สามารถเตรยีมการรักษาผูป่้วยได้อย่างถูกต้องครบถ้วน แต่ไม่สามารถให้คําแนะนําในการเตรียมตัวก่อน       

        การรักษาได้อย่างถูกต้อง 
 4. สามารถเตรยีมการรักษาผูป่้วยได้อย่างถูกต้องครบถ้วน และให้คําแนะนําในการเตรียมตัวก่อนการรักษา 

        ได้อย่างถูกต้อง 
 5. สามารถเตรยีมการรักษาผูป่้วยได้อย่างถูกต้องครบถ้วนและให้คําแนะนําในการเตรียมตัวก่อนการรักษา 

        ได้อย่างถูกต้อง อีกทั้งสามารถให้คําแนะนําในการปฏิบัติแก่ผู้ที่มปีระสบการณ์น้อยกว่าได้ 
4. การให้การรักษาด้วยสารกัมมันตรังสี 

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

        แก่ผูท้ี่มปีระสบการณ์น้อยกว่าได้ 
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5. การดูแลผู้ป่วยระหว่างมารับการรักษาที่โรงพยาบาล

 1. ไม่ทราบแนวทางให้การดูแลผู้ป่วยที่มารับการรักษาในโรงพยาบาล 
 2. ทราบแนวทางให้การดูแลผูป่้วยที่มารับการรักษาในโรงพยาบาล แต่ไม่สามารถอธิบายถึงวิธีการปฏิบัติ 

        ตัวใหแ้ก่ผู้ป่วยเพ่ือป้องกันผลข้างเคียงจากการรักษาให้แก่ผู้ป่วยและญาติได้ 
 3. ทราบแนวทางให้การดูแลผูป่้วยที่มารับการรักษาในโรงพยาบาล และสามารถอธิบายถึงวิธีการ 

        ปฏิบัติตัวให้แก่ผู้ป่วยเพื่อป้องกันผลข้างเคียงจากการรักษาให้แก่ผู้ป่วยและญาติได้อย่างถูกต้อง 
 4. ทราบแนวทางให้การดูแลผูป่้วยที่มารับการรักษาในโรงพยาบาลที่มีภาวะแทรกซ้อนรุนแรงได้ 
 5. ทราบแนวทางให้การดูแลผูป่้วยที่มารับการรักษาในโรงพยาบาลที่มีภาวะแทรกซ้อนรุนแรงได้และ 

        สามารถให้คําแนะนําแก่ผู้ทีม่ีประสบการณ์น้อยกว่าได้ 
6. แปลผลการตรวจทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์

 1. ไม่สามารถแปลผลการตรวจทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ 
 2. พบข้อผิดพลาดที่สําคัญในการแปลผลการตรวจทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ 
 3. สามารถแปลผลการตรวจทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ได้อย่างถูกต้องครบถ้วน 
 4. สามารถแปลผลการตรวจทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ในกรณีผู้ป่วยซับซ้อนได้ 
 5. สามารถแปลผลการตรวจทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ในกรณีผู้ป่วยซับซ้อนได้และสามารถให้ 

        คําปรึกษาแก่ผู้ทีม่ีประสบการณ์น้อยกว่าได้ 
7. ส่งต่อข้อมูลต่อแพทย์เจ้าของไข้ 

 1. ไม่ตระหนักถึงการส่งต่อข้อมูล 
 2. มีการส่งต่อข้อมูลแต่ไม่ครบถ้วน 
 3. มีการส่งต่อข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วน 
 4. สามารถส่งต่อข้อมูลที่ถูกต้องอย่างเป็นระบบ 
 5. สามารถส่งต่อข้อมูลที่ถูกต้องอย่างเป็นระบบและสามารถให้คําแนะนําแก่ผู้ที่มีประสบการณ์น้อยกว่าได้ 

8. การวางแผนดูแลผู้ป่วยหลังการรักษา 
 1. ไม่ทราบว่าต้องทําการนัดติดตามผล 
 2. ไม่ทราบว่าต้องทําการนัดติดตามผลอะไรและเมื่อใด 
 3. ทราบว่าต้องทําการนัดติดตามผลอะไรและระยะเวลาที่นัดตรวจติดตามได้อย่างถูกต้องครบถ้วน 
 4. สามารถวางแผนการรักษาในกรณีผู้ป่วยซบัซ้อนได้ 
 5. สามารถวางแผนการรักษาในกรณีผู้ป่วยซบัซ้อนได้และสามารถให้คําแนะนําแก่ผู้ที่ม ี

        ประสบการณ์น้อยกว่าได้ 
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9. การสื่อสารกับผู้ป่วย

 1. ไม่สื่อสารกับผู้ป่วย 
 2. มีการสื่อสารกับผู้ป่วยทางเดียว โดยไม่เปิดโอกาสให้ผู้ป่วยซักถาม 
 3. มีการสื่อสารกับผู้ป่วยและเปิดโอกาสให้ผู้ป่วยซักถาม 
 4. สามารถสื่อสารในกรณผีู้ป่วยซับซ้อนได้ 
 5. สามารถสื่อสารในกรณผีู้ป่วยซับซ้อนได้และสามารถใหค้ําแนะนําแก่ผูท้ี่มีประสบการณ์น้อยกว่าได้ 

10. การสื่อสารกับผู้ร่วมงาน 

□ 1. ไม่สื่อสารกับผู้ร่วมงาน 

□ 2. สื่อสารกับผูร้่วมงานแต่ข้อมูลไม่ชัดเจน 

□ 3. สื่อสารกับผูร้่วมงานได้ดีเป็นส่วนใหญ ่

□ 4. สื่อสารกับผูร้่วมงานได้อย่างชัดเจนและถูกต้องตลอดเวลา 

□ 5. สื่อสารกับผูร้่วมงานได้อย่างชัดเจนถูกต้องตลอดเวลาและสามารถให้คาํแนะนําแก่ผู้ทีม่ี 
        ประสบการณ์น้อยกว่าได้ 
11. การตระหนักถึงสถานการณ์และปัญหาที่เกิดขึ้น

□ 1. ไม่ตระหนักถึงสถานการณ์และปัญหาที่เกิดขึ้น 

□ 2. ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสมและไมข่อความช่วยเหลือ 

□ 3. ไม่สามารถแก้ไขปัญหาทีค่วรแก่ได้ แต่ปรึกษาขอความช่วยเหลือในเวลาที่เหมาะสม 

□ 4. แก้ไขปัญหาเหมาะสมกับความสามารถของตนเองและได้ปรึกษาขอความช่วยเหลือในเวลาที่เหมาะสม 

□ 5. แก้ไขปัญหาได้ดีและสามารถให้คําแนะนําแก่ผู้ที่มีประสบการณ์น้อยกว่าได้ 
12. ความรับผิดชอบ: งานท่ีได้รับมอบหมาย ความตรงต่อเวลา

□ 1. ไม่รับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 

□ 2. รับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายไม่สมํ่าเสมอ 

□ 3. รับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มที่และตรงต่อเวลา 

□ 4. รับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มที่และสามารถช่วยเหลืองานในหน้าที่ของผู้อ่ืนได้อีกด้วย 

□ 5 สามารถแบ่งและมอบหมายงานให้แก่ผู้ทีม่ีประสบการณ์น้อยกว่าได้อย่างเหมาะสม 
 
 

 

 



หลักสูตรการฝกอบรมแพทยประจําบานสาขาวิชาเวชศาสตรนิวเคลียร คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี พ.ศ.๒๕๖๑ ๙๙
 

 

13. การป้องกันทางรังสี 

□ 1 ไม่ทราบแนวทางการป้องกันทางรังสี 

□ 2. ทราบแนวทางการป้องกันทางรังสีต่อตนเอง แต่ไม่ครบถว้น 

□ 3. ทราบแนวทางการป้องกันทางรังสีต่อตนเองอย่างถูกต้องครบถ้วน แต่ไม่สามารถให้คาํแนะนําแก่ผู้ป่วย 
        และญาติได้ 

□ 4. ทราบแนวทางการป้องกันทางรังสีทั้งต่อตนเองและสามารถให้คําแนะนําแก่ผู้ป่วยและญาติได้ 
        อย่างถกูต้อง 

 
ระดับศักยภาพโดยรวม EPA 04 

□ Level 1: สามารถปฏิบัติงานได้ภายใต้การควบคุมของอาจารย์อย่างใกล้ชิด 

□ Level 2: สามารถปฏิบัติงานได้ภายใต้การช้ีแนะของอาจารย์ 

□ Level 3: สามารถปฏิบัติงานได้โดยมีอาจารย์ให้ความช่วยเหลือเมื่อต้องการ 

□ Level 4: สามารถปฏิบัติงานได้ด้วยตนเอง 

□ Level 5: สามารถปฏิบัติงานได้ด้วยตนเอง และควบคุมผู้ที่มีประสบการณ์น้อยกว่า 

ชื่ออาจารย์ผูป้ระเมิน (ตัวบรรจง) ลงนาม___________________________ลงนาม_________________ 
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ภาคผนวก ๒๓ 
แบบประเมิน ๓๖๐ องศา 
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ภาคผนวก ๒๔ 
หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกแพทย์ประจําบ้าน สาขาวิชาเวชศาสตร์นิวเคลยีร์ ภาควิชารังสีวิทยา 
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ภาคผนวก ๒๕ 
หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกแพทย์ประจําบ้าน สาขาวิชาเวชศาสตร์นิวเคลยีร์ ภาควิชารังสีวิทยา 
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ภาคผนวก ๒๖ 
คุณสมบัติ หลกัเกณฑ์และขัน้ตอนการพิจารณาคัดเลือกอาจารย์แพทย์ ภาควิชารงัสีวิทยา 
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ภาคผนวก ๒๗ 

รายชื่ออาจารย์ สาขาเวชศาสตรน์ิวเคลยีร์ ภาควิชารังสีวิทยา 
ลําดับ รายนามอาจารย์ คุณวุฒิ (สาขาวิชา) 

1 รศ.พญ.ชนิกา ศรีธรา  Master of Science in Health Development 
(Epidemiology) Chulalongkorn University: 2546      
วุฒิบัตรฯ สาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์ แพทยสภา: 2538 
ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก  
(รังสีวิทยา): 2536 
Master of Science in Nuclear Medicine Guy’s 
Hospital, London University, England: 2534 
แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ1) 
มหาวิทยาลัยมหิดล: 2532 

2 ผศ.พญ.คนึงนิจ ธรรมนิรัต Research Fellowship/observership on PET/CT
Applications The Mount Sinai School of 
Medicine, New York, USA: 2560 
วุฒิบัตรฯ สาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์ แพทยสภา: 2554 
แพทยศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ: 2546

3 รศ.นพ.จิรวัฒน์ อุตตมะกุล วุฒิบัตรฯ สาขารังสีวิทยาทั่วไป แพทยสภา: 2534 
แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ : 
2530 

4 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: 2553 
แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล: 2543 

5 ผศ.พญ.อาภากร โฆษิตวัฒนฤกษ์
 

PET/CT  Fellowship training at Mount Sinai 
Medical Center, NY, USA: 2552 
วุฒิบัตรฯ สาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์ แพทยสภา: 2550 
แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล: 2544 

 


