
ประมวลรายวชิา Course Syllabus 

รังสีรักษา 

Radiation Oncology 

แพทย์ประจําบ้านปีที 1 

First year radiology resident 
 

1.  รหัสรายวชิา      3011867 

     Subject code     3011867 

2.  จาํนวนหน่วยกติ    3 (1-6-5) 

     Course Credit    3 (1-6-5) 

3.  ชือวชิา      รังสีรักษา 

     Course title     Radiation Oncology 

4.  คณะ/ภาควชิา     แพทยศาสตร์/รังสีวทิยา 

     Faculty/Department    Medicine/Radiology 

5.  ภาคการศึกษา     ภาคต้น – ปลาย 

     Semester     Year course 

6.  ปีการศึกษา     2558 

     Academic year    2015 

7.  ชือผู้สอน  

     Academic staff          

 อาจารย์ประจาํ - ผูช่้วยศาสตราจารยน์ายแพทยช์ลเกียรติ  ขอประเสริฐ 

   Assistant Professor Chonlakiet  Khorprasert, M.D. 

 -     รองศาสตราจารยแ์พทยห์ญิงกาญจนา  โชติเลอศกัดิ 

   Associate Professor Kanjana  Shotelersuk, M.D.  

  -     รองศาสตราจารยน์ายแพทยช์วลิต  เลิศบุษยานุกูล      

        Associate Professor Chawalit  Lertbutsayanukul, M.D.  

 -  นายแพทยท์ศัน์พงศ ์ รายยวา 

     Tassapong  Raiyawa, M.D. 

 - นายแพทยจ์กัรพงษ ์ จกักาบาตร์ 

  Chakkapong  Chakkabat, M.D. 

 - แพทยห์ญิงณปภชั อมรวิเชษฐ ์

 Napapat Amornwichet, M.D. 
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 - 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  นนัทวิทยา 

  Chonnipa Nantavithya, M.D. 

อาจารยพิ์เศษ  -    รองศาสตราจารยน์ายแพทยป์ระเสริฐ  เลิศสงวนสินชยั 

        Associate Professor Prasert  Lertsanguansinchai, M.D. 

8.    เงือนไขรายวชิา    วชิาทีต้องเรียนมาก่อน - แพทยศาสตร์บัณฑติ 

       Condition      Medical doctor degree 

9.    สถานภาพของวชิา    วชิาบังคบั 

       Status     Compulsory 

10.  ชือหลกัสูตร     ประกาศนียบัตรบัณฑติทางวทิยาศาสตร์การแพทย์คลนิิก 

      สาขาวชิารังสีวทิยา 

       Curriculum     Graduate Diploma of Clinical Science Program in Radiology 

11.  วชิาระดับ      ประกาศนียบัตรบัณฑติทางวทิยาศาสตร์การแพทย์คลนิิก 

       Degree     Graduate Diploma of Clinical Science 

12.  ชัวโมงทีสอน/สัปดาห์   บรรยาย 2 ชัวโมง/สัปดาห์ 

       Teaching hours/week   ปฏิบัต ิ  6 ชัวโมง/สัปดาห์ 

13.  เนือหารายวชิา 

           อุบติัการณ์ ลกัษณะการดาํเนินโรค การพยากรณ์โรคและการแบ่งระยะของโรคมะเร็งทีพบบ่อย การ  

       รักษามะเร็งดว้ยรังสี รังสีร่วมกบัวิธีการอืน ๆ ผลขา้งเคียงจากการรักษา เครืองมือทางรังสีรักษา เทคนิควิธี  

       การทีใชใ้นการฉายรังสี 

      Course description 

    Epidemiology, natural history, prognosis and staging of common cancers, radiation  

       therapy for cancer, multidisciplinary approach, sequelae of cancer treatment, equipments and  

       techniques of radiation treatment. 
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14. ประมวลการเรียนรายวชิา (Course Outline) 

14.1  วตัถุประสงค์ทัวไป และ/หรือ วตัถุประสงค์เชิงพฤตกิรรม (General objectives) 

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

1. Describe and apply appropriate radiation treatment for any particular cancer  

patients  and the techniques used. 

2. Describe the effects of radiation on normal tissues and give advice about patient 

care before, during and after irradiation. 

3. Describe radiation treatment plan of common cancer: breast cancer, gynecological 

cancer, lung cancer, head and neck cancer, gastrointestinal cancer, genitourinary 

cancer, brain tumor, lymphoma and pediatric cancer. 

4. Describe the basic principle of chemotherapy and hormonal therapy. 

5. Describe the symptoms and physical findings of early detected cancers, ensure 

prompt correct referral of patients. 

6. Apply basic radiation physics and biology to clinical radiation oncology. 

7. Apply the principle of radiation protection for the safety of personnel, patient and 

the general public. 

14.2 เนือหารายวชิาต่อสัปดาห์  (หัวข้อทีจะสอนมรีายละเอยีดพอสมควรของแต่ละหัวข้อ 

รายวชิาทีมผีู้สอนหลายคน ให้ระบุว่าผู้สอนคนใดรับผดิชอบเนือหาส่วนใด)  

1.   Introduction to radiotherapy equipments and Basic principle of radiation oncology 

 อ.นพ.จกัรพงษ ์ จกักาบาตร์ 

2. CNS tumors 

 อ.นพ.จกัรพงษ ์ จกักาบาตร์ 

 3. Breast cancer 

  อ.พญ.กิตตว์ดี  ศกัดิศรชยั 

 4. Gynecologic cancer 

  รศ.นพ.ประเสริฐ  เลิศสงวนสินชยั 

 5. Genitourinary cancer 

  ผศ.นพ.ชลเกียรติ  ขอประเสริฐ 

6. Lung cancer 

  อ.พญ.ดนิตา  กานตน์ฤนิมิต 
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 7. Pediatric radiation oncology 

  รศ.พญ.กาญจนา  โชติเลอศกัดิ 

 8. Head and Neck cancer 

  รศ.นพ.ชวลิต  เลิศบุษยานุกูล 

9. Gastrointestinal 

  อ.นพ.เพชร  อลิสานนัท ์

10.  Oncologic Emergency 

  อ.พญ.ชนมนิ์ภา  นนัทวิทยา 

 11. Hematologic malignancy 

  อ.นพ.ทศัน์พงศ ์ รายยวา 

14.3 วธิีจดัการเรียนการสอน 

  Learning Method 

   การบรรยาย )Lecture) 2 ชัวโมง/ ครัง  /คาบ /ร้อยล ร้อยละ 20 

    (hour/ time/ period/percent) 

   การบรรยายเชิงอภิปราย )Lecture and discussion) ชัวโมง/ ครัง  /คาบ /ร้อยละ  ร้อยละ 30 

    (hour/ time/ period/percent) 

   การระดมสมอง  และการอภิปรายกรณีศึกษา ชัวโมง/ ครัง  /คาบ /ร้อยละ  ร้อยละ 30 

   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  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) 

14.4   สือการสอน 

 เขียนกระดาน white/blackboard 

 แผ่นใสและแผ่นทึบ/transparent sheets 

 สือนาํเสนอในรูปแบบ  Powerpoint media 

 สืออลิก็ทรอนิกส์ เวบ็ไซด/์electronic media, web sites 

 อืนๆ (โปรดระบุ)     ผูป่้วย   
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14.5    การวดัผลการเรียน 

    14.5.1     Letter Grade  (A   B+   B   C+   C   D+   D   F) 

    14.5.2      สอบภาคทฤษฎี    40% 

    14.5.3      สอบปากเปล่า    40% 

    14.5.4      การประเมินทศันคติและพฤติกรรม  20% 

15.     รายชือหนงัสืออ่านประกอบ 

15.1 หนังสือบังคบั 

15.1.1   Text 

            1.   Perez CA, and Brady LW.  Principles and Practice of Radiation Oncology.      

                  J.B.  Lippincott Co.  Philadelphia 5th edition 2008 

                             15.1.2    Journal 

                                  1.    International Journal of Radiation Oncology Biology and Physics.   

                               Elsevier.  2000- present. 

15.2 หนังสืออ่านเพมิเตมิ 

                             15.2.1    Journals : 

1.  มะเร็งวิวฒัน์.  สมาคมรังสีรักษาแห่งประเทศไทย 2538-ปัจจุบนั 

2.  สถิติโรคมะเร็ง โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ พ.ศ. 2528-ปัจจุบนั 

15.2.2 Internet Resource 

   1.   www.chulacancer.net   

                                               (Division of Radiation Oncology, Department of Radiology, Faculty of       

                                               Medicine, Chulalongkorn University)  

 15.3 บทความวจิยั/บทความวชิาการ 

  15.3.1  นพดล  อศัวเมธา, ฐิตารีย ์ สุวรรณาลยั, พรทิพย ์ ภูวบณัฑิตสิน, จิตตธิ์ดา  ชูแสง

   เลิศวิจิตร.  ผลของวิตามิน อี ชนิดทาภายนอกต่อการเปลียนแปลงของผวิหนงัทีเกิด

   จากการฉายรังสีในผูป่้วยโรคมะเร็งบริเวณศีรษะและลาํคอ (กรณีศึกษา)   

   จุฬาลงกรณ์เวชสาร 2547 พ.ค. ; 48 (5) : 275-87  

  15.3.2  Lertbutsayanukul C.  Radiochemotherapy in treatment of pancreatic cancer,  

    evidenced based.  Chula Med J 2004 Mar; 48(3): 171-88 

  15.3.3  Rojpornpradit P, Suriyapee S, Lapanich S.  Quality assurance for the alignment 

    of the field of radiotherapeutic treatment of cancer in of head and neck.  Chula 

    Med J Vol. 49 No. 4 April 2005 
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 15.3.4  Lertsanguansinchai P, Lertbutsayanukul C, Shotelersuk K, Khorprasert C,  

   Rojpornpradit P, Chottetanaprasith T, Srisuthep A, Suriyapee S, M.Eng.,  

   Jumpangern C, M.Sc., Tresukosol D, Charoonsantikul C, B.Sc.  Phase III  

   randomized trial comparing LDR and HDR brachytherapy in treatment of  

   cervical carcinoma.  Int. J. Radiation Oncology Biol. Phys., Vol.59, No.5   

   pp.1424-1431, 2004 

  

16.   การประเมนิผลการเรียนการสอน (Teacher Evaluation) 

16.1 รูปแบบการประเมนิการสอน (Teacher Evaluation) 

-   การประเมินการสอน ผา่นระบบ CU-CAS 

16.2 การปรับปรุงจากผลการประเมนิการสอนครังทีผ่านมา (Changes made in 

accordance with the previous evaluation) 

 

16.3 การอภิปรายหรือการวเิคราะห์ทีเสริมสร้างคุณลษัณะทีพงึประสงค์ของบัณฑติ

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั (ระบุว่าได้ดําเนนิการคุณลกัษณะด้านใด ซึงมหาวทิยาลยั

กาํหนดคุณลกัษณะ 4 ด้าน ได้แก่ สตปัิญญาและวชิาการ ทกัษะและวชิาชีพ 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 an academic knowledge, skills and professional knowledge, ethics, 

and social responsibility)  

  

 

 

************************************ 

 


