
รังสีวิทยา
เวชศาสตร์นิวเคลียร์ รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา

ธวัชชัย ชัยวัฒนรัตน์

จักรพงษ์ จักกาบาตร์

ศศิธร ศิริสาลิโภชน์

กิตติ์วดี ศักดิ์ศรชัย

2562



ธวัชชัย ชัยวัฒนรัตน์ และคณะ

… (รอเลขหมู่หนังสือ)

ISBN

สพจ.

สิทธิในการผลิตและพิมพ์หนังสือเล่มนี้เป็นของสำานักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแต่เพียงผู้เดียว

การผลิตและการลอกเลียนหนังสือเล่มนี้ไม่ว่ารูปแบบใดทั้งสิ้น

ต้องได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากสำานักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จัดพิมพ์โดย สำานักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 พิมพ์ครั้งที่ 1 จำานวน ... เล่ม พ.ศ. 2562

ผู้จัดจำ�หน่�ย	 ศูนย์หนังสือจุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย

	 ถนนพญ�ไท	เขตปทุมวัน	กรุงเทพฯ	10330

ส�ข� ศ�ล�พระเกี้ยว โทร. 0-2218-7000-3 โทรสาร 0-2255-4441

	 สย�มสแควร์ โทร. 0-2218-9881-2 โทรสาร 0-2254-9495

	 ม.นเรศวร	จ.	พิษณุโลก โทร. 0-5526-0162-4 โทรสาร 0-5526-0165

	 ม.เทคโนโลยีสุรน�รี	จ.นครร�ชสีม� โทร. 0-4421-6131-4 โทรสาร 0-4421-6135

	 ม.บูรพ�	จ.ชลบุรี โทร. 0-3839-4855-9 โทรสาร 0-3839-3239

	 โรงเรียนน�ยร้อย	จปร.	จ.นครน�ยก	โทร. 0-3739-3023 โทรสาร 0-3739-3023

	 ม.พะเย�	จ.พะเย�	โทร. 0-5446-6799-800 โทรสาร 0-5446-6798

	 จัตุรัสจ�มจุรี (CHAMCHURI SQUARE) ชั้น 4 โทร. 0-2160-5301-2 โทรสาร 0-2160-5304

	 หัวหม�ก	โทร. 0-2374-1378 โทรสาร 0-2374-1377

	 มห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีร�ชมงคลอีส�น	จ.นครร�ชสีม�	โทร. 0-4492-2662-3 โทรสาร 0-4492-2664

 Call Center (จัดส่งทั่วประเทศ) โทร. 0-2255-4433 http://www.chulabook.com และเครือข่�ย	ฯ

ร้�นค้�ติดต่อ	 แผนกข�ยส่ง	ส�ข�หัวหม�ก	โทร. 0-2374-1375-6 โทรสาร 0-2374-1375

กองบรรณ�ธิก�ร	:	บุศรินทร์ สรวัตร

ออกแบบปกและรูปเล่ม	:	สำานักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พิมพ์ที่ สำานักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย [CUB6205-005] โทร. 0-2218-3562-3 โทรสาร 0-2218-3547

 www.cupress.chula.ac.th



ค�ำน�ำ

วิทยาการทางด้านเวชศาสตร์นิวเคลียร์ รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา เป็นสาขาหนึ่งของรังสีวิทยา 

ทีมี่ประวติัมายาวนาน แตย่งัไมเ่ป็นทีรู้่จักอยา่งกวา้งขวาง อยา่งไรก็ดวีทิยาการดา้นน้ีนับวนัจะมคีวามสำาคญั

มากขึ้น ด้วยในปัจจุบันมีอุบัติการณ์ของโรคมะเร็งสูงขึ้นจนเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตอันดับต้น ๆ ของ

ประชากรโลก จนกระทั่งวงการแพทย์มีความต่ืนตัวที่จะต้องหาวิธีการใหม่ ๆ เพื่อให้การดูแลรักษาผู้ป่วย 

มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เกิดวิทยาการการแพทย์ระดับโมเลกุล (molecular medicine) สามารถศึกษากลไก

และกระบวนการเกิดโรคในสิง่มชีวีติทีล่ะเอยีดซบัซอ้น ซึง่ชว่ยให้การวนิิจฉยัโรคตา่ง ๆ  เปน็ไปไดอ้ยา่งรวดเรว็

ตั้งแต่ระยะเริ่มแรก และนำาไปสู่วิธีการรักษาใหม่ ๆ ที่มีประสิทธิภาพสำาหรับแต่ละโรคและผู้ป่วยแต่ละราย 

(personalized medicine) ซึ่งวิทยาการทางด้านเวชศาสตร์นิวเคลียร์ รังสีรักษาและมะเร็งวิทยาน้ีเป็น 

ส่วนหนึ่งและมีบทบาทสำาคัญยิ่งที่ทำาให้การแพทย์ระดับโมเลกุลมีความก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว

วิชาเวชศาสตร์นิวเคลียร์ รังสีรักษาและมะเร็งวิทยาถูกสอนแก่นิสิตนักศึกษาแพทย์ เป็นส่วนหนึ่ง

ของวิชารังสีวิทยามาเป็นเวลานาน แต่ในปัจจุบันมีหนังสือที่รวบรวมเน้ือหาที่สมบูรณ์ในทุกแง่มุมที่ตีพิมพ์ 

เป็นภาษาไทยน้อยมาก นอกจากน้ีสถาบันการศึกษาแพทยศาสตร์บางแห่งยังไม่มีการเรียนการสอนวิชาน้ี 

เนื่องจากขาดบุคลากรเฉพาะทางที่มีความรู้ความสามารถ จึงทำาให้วิทยาการด้านนี้ไม่ได้รับความสนใจและ

ไม่เป็นที่เข้าใจเท่าที่ควร

จึงหวังเป็นอย่างย่ิงว่าหนังสือเวชศาสตร์นิวเคลียร์ รังสีรักษาและมะเร็งวิทยาเล่มน้ี จะเป็นเคร่ืองมือ

ที่จะช่วยให้บุคลากรทางการแพทย์และผู้สนใจทั่วไปเกิดความรู้และความเข้าใจในศาสตร์ทางด้านน้ีมากขึ้น 

และเปน็คูมื่อตำาราประกอบการเรยีนการสอนสำาหรบันิสตินักศกึษาแพทยแ์ละแพทยป์ระจำาบา้นทกุสาขาวชิา 

เพื่อให้วิทยาการด้านน้ีได้รับการเผยแพร่อย่างกว้างขวาง อันจะส่งผลให้การดูแลรักษาผู้ป่วยเป็นไปได้ 

อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

คณะบรรณาธิการขอขอบคณุคณาจารยผ์ูม้สีว่นรว่มในการเขยีนและเรยีบเรยีงบทตา่ง ๆ  ในหนังสอื

เล่มน้ี และขอขอบคุณ “โครงการเขียนต้นฉบับหนังสือใหม่ที่ทรงคุณค่า” ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

ท่ีสนับสนุนให้การจัดทำาหนังสือเล่มน้ีสำาเร็จลุล่วงได้เป็นอย่างดี หากมีข้อผิดพลาดประการใด คณะบรรณาธิการ

ขอน้อมรับไว้เพื่อทำาการปรับปรุงแก้ไขในโอกาสต่อไป

 คณะบรรณาธิการ
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