หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รังสีเทคนิค เป็นวิชาชีพที่ใช้รังสีหรือสารกัมมันตรังสีทางการแพทย์ชนิดต่างๆ เช่น รังสีเอกซ์ รังสี
แกมมา อนุภาคอิเล็กตรอน หรือคลื่นอัลตราซาวด์ กระทาต่อมนุษย์ เพื่อช่วยในการวินิจฉัยโรค การบาบัด
โรคหรือการวิจัย รวมทั้งการป้องกันโรค การส่งเสริมและการพื้นฟูสุขภาพ ด้วยวิธีการทางรังสีวิทยา หรือ
การใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ทางรังสีวิทยา โดยมีเนื้อหาที่บูรณาการความรู้ทางคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์
ธรรมชาติและวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ เพื่อนาไปสู่การต่อยอดองค์ความรู้ด้วยศาสตร์และเทคโนโลยีที่
เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาชีพ
หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นี้ ถูกจัดตั้งขึ้นจาก
ความร่วมมือของคณะสหเวชศาสตร์และภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อ
รองรับปัญหาสาธารณสุขระดับประเทศ ที่มีการขาดแคลนบุคลากรด้านรังสีเทคนิค ซึ่ง ณ ปัจจุบัน การเพิ่ม
จานวนของโรงพยาบาลและเครื่องมือ โดยเฉพาะในโรงพยาบาลเอกชนที่มากขึ้นส่งผลให้มีการแข่งขันด้าน
การให้บริการทั้งในโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชนเพื่ อสร้างความน่าเชื่อถือแก่ผู้รับบริการโดยใช้เครื่องมือ
เทคโนโลยีขั้นสูงมาช่วยวินิจฉัยหรือรักษาโรค โดยเฉพาะเครื่องมือทางรังสีวิทยา ด้วยเหตุนี้ ความต้องการ
นักรังสีเทคนิคที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการใช้เครื่องมือดังกล่าวจึงเพิ่มขึ้นอย่างมาก จากการสารวจของ
คณะกรรมการวิ ช าชี พ สาขารั ง สี เ ทคนิ ค ในระหว่ า งปี พ.ศ. 2553 พบว่ า ประเทศไทยมี ค วามต้ อ งการ
นักรังสีเทคนิค หรือนัก รังสีการแพทย์ เข้าสู่ระบบงานด้านสาธารณสุขในระดับที่สูงมาก คิดเป็นจานวน
5,160 คน ในขณะที่ ก าลั ง คนที่ มี อ ยู่ จ ริ ง มี เ พี ย ง 3,514 คน และเป็ น ที่ ค าดการณ์ ว่ า มี ค วามต้ อ งการ
นักรังสีเทคนิคเพิ่มมากขึ้นเป็นลาดับ ดังนั้นวิชาชีพรังสีเทคนิคจึงจัดเป็นวิชาชีพขาดแคลน เป็นความต้องการ
ของระบบสาธารณสุขของประเทศทั้งในภาครัฐและเอกชน ดังนั้นการพัฒนาหลักสูตรทางด้านรังสีเทคนิค
ให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ จะเป็นพื้นฐานในการเพิ่มศักยภาพของบุคลากรด้านรังสีเทคนิค
ให้สามารถนาองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม
คณาจารย์ในหลักสูตร
1. อาจารย์ประจาหลักสูตร
ชื่อ-นามสกุล
ลาดับ
เลขประจาตัวประชาชน
1 นางสาวสุกัลยา เลิศล้า*

ตาแหน่งทาง
วิชาการ
รองศาสตราจารย์

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

อ.ว. (จุฬาฯ)
วท.ม. (จุฬาฯ)

ภาพวินิจฉัยระบบประสาท
Clinical Epidemiology

ว.ว. (จุฬาฯ)
พ.บ. (จุฬาฯ)
2 นายเกียรติ อาจหาญศิริ
รองศาสตราจารย์ อ.ว. (จุฬาฯ)
อ.ว. (จุฬาฯ)
ว.ว. (จุฬาฯ)
พ.บ. (มหิดล)
3 นางปิยนาถ เพชรจันทร*
ผู้ช่วย
วท.ม. (มหิดล)
3100904731743
ศาสตราจารย์
วท.บ. (มหิดล)
4 นายจักรพงษ์ จักกาบาตร์
อาจารย์
ว.ว. (จุฬาฯ)
พ.บ. (จุฬาฯ)
5 นายกิติวัฒน์ คาวัน*
อาจารย์
วท.ด. (จุฬาฯ)
3480200262956
วท.ม. (จุฬาฯ)
วท.บ. (นเรศวร)
หมายเหตุ * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

รังสีวิทยาวินิจฉัย
แพทยศาสตร์
ภาพวินิจฉัยชั้นสูง
รังสีร่วมรักษาของลาตัว
รังสีวิทยาทั่วไป
แพทยศาสตร์
วิทยาศาสตร์รังสี
รังสีเทคนิค
รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา
แพทยศาสตร์
วิศวกรรมชีวเวช
ฉายาเวชศาสตร์
รังสีเทคนิค

2. อาจารย์ผู้สอน (อาจารย์ประจา)
ลาดับ

ชื่อ-นามสกุล
เลขประจาตัวประชาชน

ตาแหน่งทาง
วิชาการ

1

นางอัญชลี กฤษณจินดา

รองศาสตราจารย์

2

นางศิวลี สุริยาปี

รองศาสตราจารย์

3

นายธวัชชัย ชัยวัฒนรัตน์

รองศาสตราจารย์

4

นางปานฤทัย ตรีนวรัตน์

รองศาสตราจารย์

5

นายจาตุรนต์ ตันติวัตนะ

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

Ph.D. (University of Health Science,
USA)
M.Sc. (University of London, UK)
วท.บ. เกียรตินิยมอันดับสอง (จุฬาฯ)
วศ.ม. (จุฬาฯ)
วท.บ. (จุฬาฯ)
ว.ว. (จุฬาฯ)
พ.บ. (จุฬาฯ)
ว.ว. (จุฬาฯ)
พ.บ. เกียรตินิยมอันดับสอง (จุฬาฯ)
ว.ว. (จุฬาฯ)
พ.บ. เกียรตินิยมอันดับหนึง่ (จุฬาฯ)

Medical Radiation
Physics
Radiation Physics
ฟิสิกส์
นิวเคลียร์เทคโนโลยี
ฟิสิกส์
เวชศาสตร์นิวเคลียร์
แพทยศาสตร์
สาขารังสีวิทยาทั่วไป
แพทยศาสตร์
สาขารังสีวิทยาทั่วไป
แพทยศาสตร์

6

นางสาวอุษณี วุทราพงษ์
วัฒนา

อาจารย์

ว.ว. (มหิดล)
พ.บ. เกียรตินิยมอันดับหนึง่ (มหิดล)

เวชศาสตร์นิวเคลียร์
แพทยศาสตร์

3. อาจารย์ผู้สอน (อาจารย์พิเศษ)
ลาดับ

ชื่อ-นามสกุล

1

นายนภาพงษ์ พงษ์นภางค์

2

นายทวีป แสงแห่งธรรม

3

นายธนวัฒน์ สนทราพรพล

4

นางเพ็ชรลีย์ สุวรรณประดิษฐ์

5

นายบุญชัย นิตยสุภาภรณ์

ตาแหน่งทาง
วิชาการ
ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

Ph.D. (University of Texas)
วท.ม. (มหิดล)
วท.บ. (มหิดล)
วศ.ด. (จุฬาฯ)
วท.ม. (มหิดล)
วท.บ. (มหิดล)
วท.ม. (มหิดล)
วท.บ. (มหิดล)
ว.ว. (จุฬาฯ)
วท.ม. (จุฬาฯ)
วท.บ. (รามคาแหง)
วท.ม. (ศรีปทุม)
วท.บ. (มหิดล)

Medical Physics
ฟิสิกส์การแพทย์
รังสีเทคนิค
วิศวกรรมนิวเคลียร์
ฟิสิกส์การแพทย์
รังสีเทคนิค
ฟิสิกส์การแพทย์
รังสีเทคนิค
ฟิสิกส์การแพทย์
ฉายาเวชศาสตร์
รังสีเทคนิค
การจัดการทรัพยากรมนุษย์
รังสีเทคนิค

จุดเด่นของหลักสูตร หลักสูตรนี้มีจุดเด่นในประเด็นที่สาคัญ คือ
1) มีกลุ่มรายวิชาเฉพาะทางตามที่นิสิตมีความสนใจโดยเป็นวิชาที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง เพื่อเป็น
พื้นฐานในการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น หรือการสอบเฉพาะทางด้านรังสีเทคนิค
2) นิสิตจะได้รบั การฝึกทักษะด้านการฝึกปฏิบัติทางคลินิคที่ทันสมัยมากกว่าสถาบันการศึกษาอื่น
3) นิสิตมีความรู้พื้นฐานในเชิงวิศวกรรมศาสตร์ที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีของเครื่องมือทางด้านรังสี
วิทยา
4) นิสิตมีทักษะด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการประมวลผลการสร้างภาพทางการแพทย์

5) นิสิตจะได้รับความรู้จากผู้เชี่ยวชาญและอาจารย์จากมหาวิทยาลัยต่างประเทศที่เกี่ยวเนื่องกับ
วิชาชีพรังสีเทคนิค และมีโอกาสได้ไปศึกษาดูงานหรือแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับมหาวิทยาลัย
ในต่างประเทศ
ปรัชญาของหลักสูตร
มุ่งเน้นผลิตนักรังสีเทคนิคที่มีความสามารถในการใช้เครื่องมือเพื่อการตรวจวินิจฉัยจากการเห็น
ภาพ และใช้เครื่องมือทางรังสีเพื่อการรักษาโรคได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม สามารถทางานเป็นทีมในงาน
ทางรังสีวิทยาในโรงพยาบาลต่างๆ สามารถทาการวิจัยหรือมีส่วนร่วมในงานวิจัยในแขนงวิชาเหล่านั้นเพื่อ
พัฒนาองค์ความรู้ได้ โดยเน้นความรู้คู่ คุณธรรม และเป็นกาลังสาคัญในการพัฒนาระบบสาธารณสุขของ
ประเทศ
ความสาคัญของหลักสูตร
บริบ ทของวิช าชี พทางด้า นรังสีเทคนิควิชามีความเจริญรุดหน้าไปอย่างมากและมีความรู้ใ หม่ๆ
ตลอดเวลาโดยเฉพาะเทคโนโลยีขั้นสูง มีการติดตั้งเครื่องมือด้านรังสีวิทยาที่ทันสมัยในโรงพยาบาลของรัฐ
และเอกชนเป็ นจานวนมาก เพื่ อรองรั บ การให้บริก ารระบบสาธารณสุขของประเทศอย่ างเพี ย งพอ แต่
ประเทศไทย ณ ปัจจุบัน ยังขาดนักรังสีเทคนิคอยู่อีกจานวนมาก เนื่องจากกาลังการผลิตบัณฑิตรังสีเทคนิค
ในประเทศไทยต่อปีในปัจจุบันไม่สามารถผลิตได้เพียงพอตามความต้องการส่งผลกระทบด้านการบริการแก่
ผู้ป่วย รวมถึงคุณภาพการให้บริการ อันเนื่องมาจากการขาดแคลนบุคลากรที่สาคัญของทีมทางการแพทย์ จึง
มีความจาเป็นต้องจัดตั้งหลักสูตรในระดับปริญญาบัณฑิตสาขารังสีเทคนิค เพื่อตอบสนองต่อความต้องการ
ของบุคลากรในระบบสาธารณสุขและระบบการเรียนการสอนทางด้านรังสีเทคนิคของประเทศ โดยมุ่งหวัง
ให้มีเนื้อหารายวิชาที่เหมาะสมและทันสมัย เพื่อให้บัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้มีความรู้ที่กว้าง
ทางรังสีเทคนิคและมีความรู้ความชานาญที่ลึกเฉพาะแขนงวิชาที่ทันสมัย สามารถทางานในตาแหน่งที่
เหมาะสมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความชานาญและทักษะทางด้านรังสีเทคนิค
2. เพื่อผลิตบัณฑิตที่สามารถให้การบริการในการใช้เครื่องมือทางรังสีวิทยาในการวินิจฉัยโรคตลอดจน
การรักษาและให้คาแนะนาด้านความปลอดภัยจากรังสี การกากับดูแลความปลอดภัยทางรังสีในหน่วยงาน
รังสีวิทยา

3. เพื่อผลิตบัณฑิตที่สามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเองเพื่อประโยชน์ต่อวิชาชีพและการทาวิจัย
4. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีจริยธรรมในการประยุกต์ใช้รังสีกับโครงสร้างของสังคมและร่วมกันแก้ปัญหา
สุขภาพของประชาชน
5. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีทักษะในการทางานร่วมกับแพทย์ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีทักษะใน
การติดต่อสื่อสารกับผู้ป่วย และผู้รับบริการอย่างเหมาะสม
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คือ บัณฑิตจุฬาฯ เป็นผู้ที่มี คุณค่า ของ
สังคมโลก ซึ่งประกอบด้วย 9 องค์ประกอบ 14 ประเด็น ดังนี้ 1. มีความรู้ (รู้รอบ รู้ลึก) 2. มีคุณธรรม (มี
คุณ ธรรมและจริย ธรรม มีจรรยาบรรณ) 3. คิดเป็น (สามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณ สามารถคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ มีทักษะในการคิดแก้ปัญหา) 4. ทาเป็น (มีทักษะทางวิชาชีพ มีทักษะทางการสื่อสาร มีทักษะทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ มีทัก ษะทางคณิตศาสตร์และสถิติ มีทักษะการบริหารจัดการ) 5. ใฝ่รู้และรู้จัก
วิธีการเรียนรู้ (ใฝ่รู้ รู้จักวิธีการเรียนรู้) 6. มีภาวะผู้นา 7. มีสุขภาวะ 8. มีจิตอาสาและสานึกสาธารณะ 9.
ดารงความเป็นไทยในกระแสโลกาภิวัตน์
ส าหรับคุ ณลั กษณะบั ณฑิ ตที่ พึ งประสงค์ ของหลักสู ตรมี ลักษณะเด่ น คื อ มี ความรู้ใ นเชิ ง ลึก และ
ทันสมัยทางด้านวิทยาศาสตร์และศาสตร์ทางคลินิกที่เกี่ยวข้องในวิชาชีพรังสีเทคนิค สามารถประยุกต์องค์
ความรู้ได้อย่างเหมาะสมในการปฏิบัติงาน การวิจัย การศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น มีคุณธรรม จริยธรรม มี
ความเสียสละ และมีภาวะผู้นา สามารถทางานร่วมกับผู้ อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถประเมินและ
แก้ไขปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ภายใต้กฎระเบียบและจรรยาบรรณวิชาชีพ สามารถค้นคว้า และติดตาม
ความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีและความเปลี่ยนแปลงทางสังคม เพื่อนามาใช้กับการทางานใน
บริบทวิชาชีพรังสีเทคนิค มีความรู้รอบตัว สามารถเรียนรู้ด้วยตัวเองได้อย่างต่อเนื่อง
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
1. สาเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย สายสามัญที่เน้นวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
หรือเทียบเท่า
2. มีความประพฤติดี ไม่เคยต้องโทษคดีอาญา ยกเว้นกรณีประมาท
3. มี สุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่า งกายและจิตใจ ไม่เจ็บป่วยหรือไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือมีความ
ผิดปกติอื่นๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

4. มี คุ ณ สมบั ติ อื่ น ครบถ้ว นตามที่ จุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลั ย และส านั ก งานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษากาหนด
วิชาที่เรียน จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 141 หน่วยกิต ในระยะเวลาการศึกษา 4 ปี แบ่งเป็นดังนี้
ปีที่ 1/58
ภาคการศึกษาต้น
2302161
2302178
2304111
2304189
3706101*
5500111
xxxxxxx
xxxxxxx

เคมีทั่วไป
ปฏิบัติการเคมี
ฟิสิกส์ 1
ปฏิบัติการฟิสิกส์การแพทย์
แนะนาวิชาชีพทางรังสีเทคนิค
ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้ในชีวิตจริง 1
หมวดการศึกษาทั่วไปพิเศษ
หมวดการศึกษาทั่วไป
รวมหน่วยกิต

หน่วยกิต
3(3-0-6)
1(0-3-0)
2(2-0-4)
1(0-3-0)
1(1-0-2)
3(2-2-5)
3
6
20

ปีที่ 1/58
ภาคการศึกษาปลาย
2301103
2303103
2303104
2304112
3011101*
3706120*
5500112
xxxxxxx

แคลคูลัส 1
ชีววิทยาทั่วไป
ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป
ฟิสิกส์ 2
เทคโนโลยีสารสนเทศทางรังสีวิทยา
เครื่องมือทางรังสีวิทยา 1
ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้ในชีวิตจริง 2
หมวดการศึกษาทั่วไป

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
2(2-0-4)
1(1-0-2)
2(1-2-3)
3(2-2-5)
3

รวมหน่วยกิต

18
ปีที่ 2/59
ภาคการศึกษาต้น

2301114
2302170
3011201*
3706201*
xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxx

แคลคูลัส 2
เคมีอินทรีย์
พื้นฐานอิเล็กทรอนิกส์ทางรังสีวิทยา
ฟิสิกส์รังสี
หมวดการศึกษาทั่วไป
หมวดการศึกษาทั่วไปพิเศษ
วิชาเลือกเสรี
รวมหน่วยกิต

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(1-2-3)
2(2-0-4)
3
3
3
19

ปีที่ 2/59
ภาคการศึกษาปลาย
2310222
2310252
2603282
3001221
3001222
3009201
3017311
5500211
xxxxxxx

ชีวเคมีเพื่อวิทยาศาสตร์การแพทย์
ปฏิบัติการชีวเคมีวิทยาศาสตร์การแพทย์
ชีวสถิติสาหรับวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
กายวิภาคศาสตร์
ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์
พยาธิวิทยาพื้นฐาน
สรีรวิทยา
การฟังและการพูดภาษาอังกฤษสาหรับสหเวชศาสตร์
วิชาเลือกเสรี
รวมหน่วยกิต

หน่วยกิต
2(2-0-4)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
1(0-2-1)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
3(2-2-5)
3
19

ปีที่ 3/60
ภาคการศึกษาต้น
3011301*
3011302*
3706301*
3706302*
3706320*
3706321*
3706322*
3706401*
5500311

การประมวลผลภาพดิจิทัลทางการแพทย์
ภาพดิจิทัลทางการแพทย์
การดูแลผู้ป่วยในงานรังสีวิทยา
การป้องกันอันตรายจากรังสี
การจัดท่าและรังสีกายวิภาคพื้นฐาน
การสร้างภาพทางรังสี
เทคนิคการให้ปริมาณรังสี
กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพสาหรับนักรังสีเทคนิค
การเขียนภาษาอังกฤษสาหรับสหเวชศาสตร์
รวมหน่วยกิต

หน่วยกิต
1(1-0-2)
1(1-0-2)
1(1-0-2)
3(3-0-6)
4(3-2-7)
2(1-2-3)
2(2-0-4)
1(1-0-2)
3(2-2-5)
18

ปีที่ 3/60
ภาคการศึกษาปลาย
3011303*
3011304*
3011320*
3011321*
3011322*
3706303*
3706323*
3706324*
3706390*

รังสีพยาธิวิทยา
รังสีชีววิทยา
เครื่องมือทางรังสีวิทยา 2
ภาพรังสีวินิจฉัยขั้นสูงทางซีทีและเอ็มอาร์ไอ
รังสีคณิตทางรังสีวินิจฉัย
การบริหารจัดการงานทางรังสีวิทยา
เทคนิครังสีวินิจฉัยพิเศษ
การฝึกงานรังสีวินิจฉัยทั่วไป
วิธีวิทยาการวิจัยทางรังสีเทคนิค
รวมหน่วยกิต

หน่วยกิต
1(1-0-2)
2(2-0-4)
2(1-2-3)
2(2-0-4)
1(1-0-2)
1(1-0-2)
3(3-0-6)
3(0-9-0)
1(1-0-2)
16

ปีที่ 4/61
ภาคการศึกษาต้น
3011401*
3011420*
3011440*
3011441*
3706490*
xxxxxxx*

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(0-9-0)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
1(1-0-2)
4
16

รังสีคณิต
การฝึกงานรังสีวินิจฉัยพิเศษ
เทคนิครังสีรักษา
รังสีรักษาคลินิก
สัมมนาทางรังสีเทคนิค
กลุ่มวิชาบังคับเลือก
รวมหน่วยกิต
ปีที่ 4/61
ภาคการศึกษาปลาย

3011442*
3011450*
3011451*
3011452*
3011453*
3706471*
xxxxxxx*

การฝึกงานรังสีรักษา
อุปกรณ์เวชศาสตร์นิวเคลียร์
เทคนิคเวชศาสตร์นิวเคลียร์
เทคโนโลยีทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์
การฝึกงานเวชศาสตร์นิวเคลียร์
การวิจัยทางรังสีเทคนิค
กลุ่มวิชาบังคับเลือก
รวมหน่วยกิต

หน่วยกิต
3(0-9-0)
1(1-0-2)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
3(0-9-0)
2(0-6-0)
2
15

ผังการบริหารงาน หลักสูตรรังสีเทคนิค ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์

บทบาทและหน้าที่ของนักรังสีเทคนิค
เมื่อเรียนจบออกมา นักรังสีเทคนิคสามารถทางานได้ทั้งในโรงพยาบาลรัฐบาล และเอกชน รวมถึง
การเป็นผู้ชานาญเฉพาะทางในบริษัทเครื่องมือทางรังสีวิทยา นอกจากนี้ยังสามารถศึกษาต่อในระดับปริญญา
โท และเอก ได้แก่หลักสูตรฉายาเวชศาสตร์ จุฬาฯ หลักสูตรฟิสิกส์การแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล เชียงใหม่
และนเรศวร หลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตร์ รั ง สี มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล และหลั ก สู ต รอื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง โดย
นักรังสีเทคนิคเป็นหนึ่งในผู้เชี่ยวชาญในงานรังสีวิทยา ทางานร่วมกับรังสีแพทย์ นักฟิสิกส์การแพทย์ และ
พยาบาล เป็นต้น นักรังสีเทคนิคในโรงพยาบาลจะแบ่งงานออกเป็น 3 สาขาหลักคือ
1. รังสีวินิจฉัย นักรังสีเทคนิคในสายงานนี้ ทาหน้าที่หลักในการถ่ายภาพทางรังสีจากเครื่องมือทางรังสีต่างๆ
ได้แก่เครื่องเอกซเรย์ เครื่องฟลูออโรสโคป เครื่องเอกซเรย์เต้านม เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ เครื่องสร้าง

ภาพด้วยคลื่นแม่เหล็กกาทอน และเครื่องสร้างภาพด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง เพื่อให้รังสีแพทย์วินิจฉัยรอยโรค
จากภาพขทางรังสีสาหรับนาไปใช้ในการรักษาต่อไป
2.รังสี รัก ษา นัก รังสีเทคนิค ในสายงานนี้ ทาหน้าที่หลัก ในการเลือกใช้อุปกรณ์ยึ ดตรึงผู้ป่วย สร้างภาพ
เอกซเรย์สาหรับใช้วางแผนการรักษา ตรวจสอบตาแหน่งการรักษา และฉายรังสีแก่ผู้ป่วยมะเร็งจากเครื่อง
ฉายรังสีโคบอลต์ และเครื่องเร่งอนุภาคพลังงานสูง
3. เวชศาสตร์นิวเคลียร์ นักรังสีเทคนิคในสายงานนี้ ทาหน้าที่หลักในการใช้สารกัมมันตภาพรังสีหรือสาร
เภสัชรังสีเพื่อวินิจฉัยและรักษาโรคมะเร็งต่อมไทรอยด์ โดยวิธีการสร้างภาพและวิเคราะห์จากรังสีที่ส่งออก
มาจากตัวผู้ป่วย โดยใช้เครื่องมือในการถ่ายภาพทางรังสี ได้แก่ เครื่อง Bone densitometer, Thyroid uptake,
Gamma camera, PET-CT เป็นต้น
ในปัจจุบัน นักรังสีเทคนิคถือเป็นหนึ่งในสายงานทางการแพทย์ที่ขาดแคลนและมี ค่าตอบแทนสูง
เนื่องจากการพัฒนาในเทคโนโลยีของเครื่องมือทางรังสีวิทยาที่มีอย่างรวดเร็ว ประชาชนมีความใส่ในใน
สุขภาพมากยิ่งขึ้น แต่การผลิตบุคลากรทางรังสี เทคนิคมีอยู่อย่างจากัด จึงไม่เพียงพอต่อความต้องการใน
ระดับประเทศ หลักสูตรวิท ยาศาสตร์บั ณฑิ ต สาขาวิชารังสีเทคนิค จุฬ าลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงเป็นอีก
ทางเลือกที่น่าสนใจต่อผู้ที่ต้องการศึกษา เนื่องจากมีความพร้อมในเรื่องบุคลากรและเครื่องมือที่ทันสมัย

