
ประมวลรายวชิา  (Course Syllabus) 

 

1.     รหัสวิชา  (Course  Number) 3011775 

2. จํานวนหน่วยกิต 4  หน่วยกิต 

 ( Course  Credit) 4  Credit  4 (1-9-6) 

3. ชือวิชา มะเร็งวทิยาคลินิก  2 

 (Course  Title) Clinical  oncology  II          

4. คณะ/ ภาควิชา คณะแพทยศาสตร์ 

 (Faculty / Department) Faculty  of  Medicine/ Department  of  Radiology 

5. ภาคการศึกษา ตลอดปีการศึกษา 

 Semester   Year course 

6. ปีการศึกษา   (Academic  Year) 2558 

7. ชือผู้สอน (รายวิชาทีมีผู้สอนหลายคน  ระบุชืออาจารย์ผู้ร่วมสอนทุกคน) 

 (Instructor/ Academic  Staff) - รศ.พญ.กาญจนา    โชติเลอศกัด ์

  Associate  Professor  Kanjana Shotelersuk, M.D. 

 - ผศ.นพ.ชลเกียรติ   ขอประเสริฐ 

     Assistant Professor  Chonlakiet Khorprasert, M.D. 

 - รศ.นพ.ชวลิต   เลิศบุษยานุกูล  

    Associate Professor  Chawalit  Lertbutsayanukul, M.D. 

  - นายแพทยท์ศัน์พงศ์  รายยวา 

    Tassapong  Raiyawa, M.D. 

   - นายแพทยจ์กัรพงษ ์ จกักาบาตร์ 

  Chakkapong  Chakkabat, M.D. 

 - แพทยห์ญิงณปภชั อมรวเิชษฐ ์

  Napapat Amornwichet, M.D. 

 - แพทยห์ญิงดนิตา กานตน์ฤนิมิต 

  Danita Kannarunimit, M.D. 

 - แพทยห์ญิงกิตตว์ดี ศกัดิศรชยั 

  Kitwadee Saksornchai, M.D. 

 - นายแพทยเ์พชร  อลิสานนัท ์

  Petch Alisanant, M.D. 

 - แพทยห์ญิงอนุสสรา  ส่งทอง 

  Anussara Songthong, M.D. 

 - แพทยห์ญิงชนมนิ์ภา  นนัทวทิยา 

  Chonnipa Nantavithya,M.D. 
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อาจารย์พิเศษ   - ผศ.นพ.ประยุทธ์   โรจน์พรประดิษฐ 

  Assistant Professor  Prayuth Rojpornpradit, M.D.  

 - รศ.นพ.ประเสริฐ   เลศิสงวนสินชยั 

    Associate Professor  Prasert Lertsanguansinchai, M.D. 

 

8. เงือนไขรายวิชา  (Condition) 

 8.1   วิชาทีต้องเรียนมาก่อน  (Prerequisite) - 

 8.2   วิชาบังคับร่วม  (Corequisite) - 

 8.3   วิชาควบ  (Concurrent) - 

 

9. สถานภาพของวิชา  (วิชาบังคับ/ วิชาเลือก) วชิาบงัคบัร่วม 

 Status  (Required/ Elective) Required  

 

10. ชือหลักสูตร หลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชนัสูงทางวทิยาศาสตร์ 

  การแพทยค์ลนิิก  สาขาวชิารังสีวทิยา 

 (Curriculum) Higher  Graduate  Diploma  of  Clinical Sciences  Program   

  in  Radiology 

 

11. วิชาระดบั ประกาศนียบตัรบณัฑิตชนัสูงทางวทิยาศาสตร์การแพทยค์ลนิิก 

 (Degree) Higher Graduate Diploma of Clinical Sciences 

 

12. จํานวนชัวโมงทีสอน (1 หน่วยกิต  = 9 – 15  ชวัโมง/ ปี) 

 (Hours) บรรยาย 1  ชม./สัปดาห์ (15 ชม./ปี) 

  ปฏิบติั 9  ชม./สัปดาห์ 

 

13. เนือหารายวิชา 

การรักษาโรคมะเร็งและภาวะแทรกซ้อนแบบสหสาขา การรักษาแบบประคบัประคองและการบรรเทา

อาการ  การดูแลผูป่้วยโรคมะเร็งระยะสุดทา้ย จริยธรรมในการรักษาและดูแลผูป่้วย  การใชเ้ทคนิคทางชีวโมเลกุล

มาช่วยในการพฒันาการรักษาผูป่้วย 

(Course  description) 

Multidisciplinary  approach  in treating cancer  patients and  management of  complications, 

supportive and symptomatic  treatment, care of end–stage  patients, ethical issue in management of cancer 

patient, molecular biology techniques in radiation oncology. 
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14. ประมวลรายวิชาเรียน  (Course Outline) 

 14.1    วัตถุประสงค์ทัวไปและ/หรือวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม  (Learning Objectives/ Behavioral Objective) 

  At the end of the course, the students must be able to 

14.1.1   Describe the principles of multimodalities approach (Surgery, Radiation,     

           Chemotherapy, Hormonal therapy, Immunotherapy) for cancer patients 

14.1.2 Describe advantage and disadvantage of multimodalities approach 

14.1.3   Describe and apply appropriate modalities and sequence for any kinds of  cancer 

14.1.4   Manage treatment complication 

14.1.5   Give the appropriate supportive and symptomatic treatment 

14.1.6   Give the appropriate management for end-stage cancer patients 

14.1.7   Describe ethical aspect in cancer management 

14.1.8   Describe basic molecular biology in radiation oncology 
 

 14.2 เนือหารายวิชาเรียนต่อสัปดาห์  (Learning  Contents) 

         14.2.1   Principles of multimodalities approach in cancer patient 

  14.2.2   Chemotherapy and radiation therapy 

14.2.2.1   Clinical rationale for irradiation and chemotherapy 

14.2.2.2   Biologic basis of combined-modality therapy 

14.2.2.3   Interaction of chemotherapeutic agents and radiation therapy 

    14.2.2.4   Toxicity of combined-modality approach 

   14.2.2.5   Clinical experience with combined-modality 

  14.2.3   Chemoradiation in lung cancer 

   14.2.3.1   Treatment in Non-small cell lung cancer 

       14.2.3.2   Treatment in Small cell lung cancer 

  14.2.4   Chemoradiation in head and neck cancer 

  14.2.5   Chemoradiation in gastrointestinal cancer 

   14.2.5.1 Treatment in esophageal cancer 

 14.2.5.2   Treatment in stomach cancer 

 14.2.5.3   Treatment in pancreatic cancer 

    14.2.5.4   Treatment in colorectal cancer 

    14.2.5.5   Treatment in anal cancer 

 14.2.6   Chemoradiation in gynecological cancer 

 14.2.7   Chemoradiation in genitourinary cancer 

            14.2.8   Pediatric oncology 

     14.2.8.1 Special consideration in pediatric radiation oncology 

    14.2.8.2 Leukemia and lymphoma in children 
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     14.2.8.3 Wilms’ tumor 

        14.2.8.4   Neuroblastoma 

    14.2.8.5   Retinoblastoma 

    14.2.8.6   Sarcoma of bone and soft tissue 

             14.2.9   Supportive care and quality of life 

    14.2.9.1   Management of cancer pain 

   14.2.9.2   Nutritional support 

       14.2.9.3   Sexual problem 

    14.2.9.4   Psychological  issue 

   14.2.9.5   Management of adverse effect 

             14.2.10  Ethical issue in cancer management 

    14.2.10.1  Telling the truth 

    14.2.10.2  Informed consent 

      14.2.10.3  End of life care 

    14.2.10.4  Cancer and genetic 

             14.2.11  End of life care (Dying patient) 

    14.2.11.1   Decision making in palliative oncology 

    14.2.11.2   Predicting survival and prognosis 

    14.2.11.3   Approaches to the meeting the needs of the dying patient 

14.2.11.3.1 Patient-physician relationship 

14.2.11.3.2 Communication 

14.2.11.3.3 Patient responses 

14.2.11.3.4 Family involvement 

14.3 วิธีจัดการเรียนการสอน  (Method) 

   การบรรยาย (Lecture) ชัวโมง/ ครัง/ คาบ/ ร้อยละ….. 

    (hour/ time/ period/percent) 

   การบรรยายเชิงอภิปราย (Lecture and discussion) ชัวโมง/ ครัง/ คาบ/ ร้อยละ…30.. 

    (hour/ time/ period/percent) 

   การระดมสมอง  และการอภิปรายกรณีศึกษา ชัวโมง/ ครัง/ คาบ/ ร้อยละ…50.. 

   เพือให้รู้จักการวเิคราะห์  และการแก้ปัญหา (hour/ time/ period/percent) 

   (Brainstorming and discussion of case study so that 

   Students learn to analyze and solve problems) 

   การสรุปประเด็นสําคัญ  หรือการนําเสนอ ชัวโมง/ ครัง/ คาบ/ ร้อยละ…20.. 

   ผลของการสืบค้นหรือผลของงานทีได้รับมอบหมาย (hour/ time/ period/percent) 

   (Making a summary of the main points or presentation 

   of the results of researching or the assigned tasks) 
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14.4 สือการสอน 

 เขียนกระดาน white/blackboard 

 แผ่นใสและแผ่นทึบ/transparent sheets 

 สือนาํเสนอในรูปแบบ  Powerpoint media 

 สืออเิลก็ทรอนิกส์ เวบ็ไซด/์electronic media, web sites 

 อืนๆ (โปรดระบุ)     ผูป่้วย   

 

14.5 การมอบหมายงาน  ผ่านระบบเครือข่าย  (Assignment  through  Network  System) 

 -   ไม่มี 
 

14.6 การวัดผลการเรียน  (Evaluation) 

 14.6.1 การประเมินความรู้ทางวชิาการ  ร้อยละ   40 

           (Assessment of academic knowledge)  (percent) 

 14.6.2 การประเมินผลการทาํงาน หรือกิจกรรมในชนัเรียน  ร้อยละ   40 

(Assessment of work or classroom activities)                         (percent)   

 14.6.3 การประเมินทศันคติและพฤติกรรม  ร้อยละ    20 

  (Attitude and behavior evaluation)                                     (percent)  
 

 

15. รายชือหนังสืออ่านประกอบ  (Reading  List) 

15.1  หนงัสือบงัคบั   (Required  Text) 

15.1.1  General  

15.1.1 Perez CA. Editor. Principles and practices of radiation oncology.  7th ed.  Philadelphia 

: Lippincott – Raven; 2005.  

15.1.2 Devita VT. Editor.  Cancer principles and practices of  oncology.  7th ed.   Philadelphia 

: Lippincott – Raven; 2005.  

 

15.2 หนงัสืออ่านเพิมเติม  (Supplementary  Texts) 

          15.2.1   Journal  

    15.2.1.1 International Journal of Radiation Oncology Biology and Physics 

            15.2.1.2  Seminar in Radiation Oncology 

          15.2.1.3 Radiotherapy & Oncology 
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16. การประเมินผลการสอน 

16.1 การประเมินการสอน (Teacher Evaluation) 

  -   การประเมินการสอน ผา่นระบบ CU-CAS 

16.2 การปรับปรุงจากผลการประเมินการสอนครังทีผ่านมา  (ระบุว่าได้ดําเนินการในเรืองใดบ้าง  เช่น  ปรับปรุง

เนือหาสือการสอน  วิธีการสอน  เป็นต้น)   (Changes made in accordance with the previous evaluation 

e.g. adjustments in content, teaching media, teaching method) 

 - 

16.3 การอภิปรายหรือการวเิคราะห์ทีเสริมสร้างคุณลักษณะทีพึงประสงค์ของบัณฑิตจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

(ระบุว่าไดด้าํเนินการคุณลกัษณะดา้นใด ซึงมหาวทิยาลยักาํหนด  คุณลักษณะ 4 ด้าน ได้แก่ สติปัญญาและ

วิชาการ  ทักษะและวิชาชีพ  คุณธรรม  และสังคม) (Discussion or analysis which creates desirable 

qualifications of Chulalongkorn  University graduates (specifying what aspect(s) required by the 

University which has     been achieved.  The four required aspects include intellect and academic 

knowledge,  skills and professional knowledge, ethics, and social responsibility) 

เพือผลิตบัณฑิตทีมีความรู้ความสามารถดังนี 

1.    มีความรู้ความชาํนาญและทกัษะขนัสูงเฉพาะทางในแขนงย่อยของรังสีวทิยาทีเลือก 1 ใน 4 

สาขาของรังสีวทิยา คือ รังสีวทิยาทวัไป รังสีวทิยาวนิิจฉยั รังสีรักษาและมะเร็งวทิยา เวชศาสตร์

นิวเคลยีร์  

2 . มีความสามารถในการใหค้าํปรึกษาเกียวกบัการตรวจวนิิจฉยัและการวางแผนการรักษาทางรังสี

วทิยาอยา่งเหมาะสมตามองคค์วามรู้ปัจจุบนั   

3. มีความสามารถในการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเองเพือประโยชน์ต่อวชิาชีพและการทาํวจิยั 

4. มีจริยธรรมในการประยุกตใ์ชรั้งสีกบัโครงสร้างของสังคม  เพือแกปั้ญหาสุขภาพของ

ประชาชน 

5. มีทกัษะในการทาํงานร่วมกบัแพทย ์ และบุคลากรทีเกียวขอ้งรวมทงัมีทกัษะในการ

ติดต่อสือสารกบัผูป่้วย และผูรั้บบริการอย่างเหมาะสม 


