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ค�าน�า

ภาควิชา/ฝ่ายรังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์  
สภากาชาดไทย ในอดีตมีก�าเนิดมาพร้อมกับการ 
ก ่อตั้ งโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ตั้ งแต ่วันที่  30  
พฤษภาคม พ.ศ. 2457 จากอดีตจนถึงปัจจุบันที่ 
จะครบ 100 ปี ในปี พ.ศ. 2557 นี้ ภาควิชา/ฝ่าย 
รังสีวิทยาได้มีการเปลี่ยนแปลงมากมาย โครงสร้าง 
ของภาควิชา/ฝ่ายรังสีวิทยาในปัจจุบันประกอบด้วย 
สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย สาขารังสีรักษาและมะเร็ง 
วิทยา สาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์ โดยอิงจากลักษณะ 

ของงานในทางคลินิกและเทคโนโลยีที่มีการพัฒนา 
อยู่ตลอดเวลา 

ผลงานต่างๆ ของภาควิชา/ฝ่ายรังสีวิทยา 
เป็นผลจากการท�างานเป็นทีม ไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ 
แพทย์ที่สังกัดคณะแพทยศาสตร์ อาจารย์แพทย ์
ที่สังกัดสภากาชาดไทย แพทย์ประจ�าบ้านต่อยอด 
หลักสูตร 1 ปี และหลักสูตร 2 ปี แพทย์ประจ�า 
บ้าน นักรังสีเทคนิค เจ้าหน้าที่รังสีเทคนิค นักฟิสิกส์  
นักเภสัชรังสี พยาบาล เจ้าหน้าที่ธุรการภาควิชา 
รังสีวิทยา เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายรังสีวิทยา นักสถิติ  

ห้องแสงรอนเกนต์
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เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ โดยการน�าของหัวหน้าภาค 
วิชา/ฝ่ายรังสีวิทยาท่ีมีความรู้ ความสามารถและ 
มีวิสัยทัศน์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

หนงัสือเล่มนีถ้กูจดัท�าเพือ่รวบรวมประวตัศิาสตร์ 
ความเป็นมา ผลงาน ภาพในแต่ละช่วงยุคสมัย  
และความภาคภูมิใจของภาควิชา/ฝ่ายรังสีวิทยา 
ในรอบ 100 ปีทีม่มีากมายและก�าลงัจะถกูลบเลอืนไป  
การจัดท�าหนังสือเล่มนี้มีจุดประสงค์เพื่อสามารถ 
ใช้เป็นเอกสารอ้างอิงได้และหวังผลต่อคุณค่าทาง 
จิตใจ ให้บุคลากรรุ่นหลังในภาควิชา/ฝ่ายรังสีวิทยา 
ได ้ร�าลึกถึงความเสียสละของบุคลากรรุ ่นก ่อน 

ในช่วงเวลาต่างๆ ที่มีต่อองค์กรแห่งนี้ และยังเป็น 
สื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไป เข้าใจบทบาท 
ของภาควิชา/ฝ่ายรังสีวิทยา ทั้งในด้านงานบริการ  
งานสอน และงานวิจัย

ขอขอบคุณบุคลากรทุกท่านที่ช ่วยร่วมแรง 
ร่วมใจในการผลกัดนัให้หนงัสอืเล่มนีอ้อกมาได้ส�าเรจ็ 
โดยเฉพาะอาจารย์นายแพทย์บัณฑิต เจ้าปฐมกุล 
ซึง่ได้กรณุาเสยีสละเวลาเป็นบรรณาธกิารและตดิตาม  
ค้นหา ตรวจสอบข้อมูล และขอขอบคุณผู้สนับสนุน 
การจัดพิมพ์หนังสือเล่มนี้

หัวหน้าภาควิชารังสีวิทยา/ฝ่ายรังสีวิทยา 
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย พฤษภาคม 2557

ด้านหน้าตึกอภันตรีปชาเพิ่งสร้างเสร็จใหม่
ราวๆ ปี 2485 ใช้เป็นที่ท�าการของหมวดแสงรัศมี
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ขอให้ถือผลประโยชน์ส่วนตัวเปนที่สอง 
ประโยชน์ของเพื่อนมนุษเปนกิจที่หนึ่ง

ลาภทรัพย์และเกียรติยศจะตกมาแก่ท่านเอง
ถ้าท่านทรงธรรมะแห่งอาชีพย์ไว้ให้บริสุทธิ

ลายพระหัตถ์ในสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร
อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก

ถึงนายสวัสดิ์ แดงสว่าง ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2471
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ศาสตราจารย์กิตติคุณ แพทย์หญิง
พิศมัย อร่ามศรี 

รองศาสตราจารย์ 
นายแพทย์ศีลวัต อรรถจินดา

รองศาสตราจารย์ 
นายแพทย์บุญเที่ยง ศีติสาร 

ศาสตราจารย์กิตติคุณ แพทย์หญิง
มาคุ้มครอง โปษยะจินดา 
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ประวัติการพัฒนาสายงาน  218
ทางด้านรังสีเทคนิค 
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โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย 
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บทที่ 4
ประวัติความเป็นมา โรงเรียนรังสีเทคนิค
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

ศาสตราจารย์กิตติคุณ แพทย์หญิง
คุณหญิงนิตยา สุวรรณเวลา

รองศาสตราจารย์ 
แพทย์หญิงวัชรี บัวชุม 

รองศาสตราจารย์ 
แพทย์หญิงสมใจ หวังศุภชาติ

รองศาสตราจารย์
นายแพทย์เกียรติ อาจหาญศิริ 

รองศาสตราจารย์ 
แพทย์หญิงสุกัลยา เลิศล�้า 
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รังสีวิทยา (Radiology) นับเป็นสาขาทาง 
การแพทย์เฉพาะทางสาขาหนึ่งที่ มีความส�าคัญ 
ในแวดวงการแพทย์มาช้านาน และนั่นก็เป็นเหตุผล 
หนึ่งที่ท�าให้สถาบันการศึกษาชั้นน�าทั่วโลกต่างให้ 
ความส�าคัญในการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 
ในด้านรังสีวิทยาเพื่อให้บรรลุเจตนารมณ์ในการผลิต 
บุคลากรทางการแพทย์ด้านรังสีวิทยาท่ีมีคุณภาพ  
ดังเช ่นภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่ง 
สถาบันการศึกษาระดับแนวหน้าของเมืองไทย 
ที่ได้สร้างประวัติศาสตร์ความส�าเร็จตลอดระยะเวลา 
กว่าหนึง่ศตวรรษ โดยเฉพาะในแง่ของการผลติบณัฑติ 
แพทย์ รังสีแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์ด้าน 
รังสีวิทยาที่ มีศักยภาพและความสามารถเป็นที ่
ยอมรับในสังคมไทยมาโดยตลอด

ปรัชญา

ภาควิชา รั งสี วิทยา คณะแพทยศาสตร ์  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นภาควิชาที่มีศักยภาพ 
และมมีาตรฐานสงูในการจดัการศึกษาทางการแพทย์ 
ด้านรังสีวิทยาทั้งระดับก่อนและหลังปริญญา ภายใต้ 
จุดมุ่งหมายส�าคัญในการสร้างแพทย์และรังสีแพทย์ 

ที่มีความรู้ความสามารถและเปี่ยมไปด้วยคุณธรรม 
และจริยธรรม เพื่อรับใช้สังคมอย่างมีคุณภาพ อีกทั้ง 
ยงัมีความมุ่งม่ันในการค้นคว้าวจิยัตลอดจนให้บรกิาร 
ทางการแพทย์ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
สูงสุด

ภาพเกียรติภูมิจุฬาฯ โดยนายกุลภัทร์ กลิ่นหอม 
นิสิตแพทย์ปี 5 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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วิสัยทัศน์ 

ภาควิชารั งสี วิทยา คณะแพทยศาสตร ์  
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั เป็นภาควชิาทีมุ่่งม่ันในการ 
ผลิตบัณฑิตแพทย์ รังสีแพทย์ และบุคลากรทาง 
การแพทย์ ให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการรังสีวิทยา  
ควบคูไ่ปกบัองค์ประกอบด้านคณุธรรมและจรยิธรรม  
ตลอดจนสามารถตอบสนองความต้องการของสังคม 

ได้อย่างมีคุณภาพ นอกจากนี้ ภาควิชารังสีวิทยายังมี 
ความมุ่งม่ันในการค้นคว้าวจิยั โดยใช้ทรพัยากรทีม่อียู ่
มาช่วยสนบัสนนุและประยกุต์ผลการวิจยัสูก่ารบริการ 
ทางการแพทย์และสูส่งัคม เพือ่ให้เกดิประโยชน์สงูสดุ 
และมีความเป็นเลิศทางรังสีวิทยาในระดับภูมิภาค

พันธกิจ

ภาควิชารั งสี วิทยา คณะแพทยศาสตร ์  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีพันธกิจส�าคัญในการ 
ผลิตบัณฑิตและแพทย์เฉพาะทางให้มีความรู้ความ 
สามารถด้านรังสีวิทยาและวิทยาการที่เกี่ยวข้อง  
เปี่ยมด้วยคุณธรรมและจริยธรรม สามารถปฏิบัต ิ

งานให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสังคม รวมถึงท�าการ 
วิจัยและผลิตผลงานทางวิชาการและให้บริการทาง 
วิชาการ ตลอดจนการให้บริการทางการแพทย์ที่ม ี
ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลเพื่อให้เป็นที่ยอมรับ 
ทั้งในระดับประเทศและในระดับนานาชาติ

เอกลักษณ์หรือวัฒนธรรมของภาควิชา

ภาควิชารั งสี วิทยา คณะแพทยศาสตร ์  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นภาควิชาที่มีภารกิจ 
ในการผลิตบัณฑิตแพทย์ รังสีแพทย์ และบุคลากร 
ทางการแพทย์ ให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการด้าน 
รังสีวิทยา มีคุณธรรมและจริยธรรม รวมไปจนถึงการ 
ผลิตงานวิจัยและสร้างองค์ความรู้ใหม่อย่างต่อเนื่อง  
เพื่อน�าไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและ 

การบริการทางการแพทย์แก่ผู้ป่วย ทั้งนี้ คณาจารย ์
ของภาควิชาตั้งแต่อดีตจวบจนกระทั่งถึงปัจจุบัน 
ได้สร้างวัฒนธรรมองค์กรแห่งความรับผิดชอบและ 
ทุ่มเทให้กับการเรียนการสอนอย่างสูง จนท�าให้นิสิต 
ของภาควิชาสามารถสอบผ่านวุฒิบัตรความรู้ความ 
ช�านาญด้านรังสีวิทยาได้ในอันดับต้นๆ ของประเทศ
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	 	 	 หัวหน้าภาควิชาและ 
คณาจารย์ในภาควิชา/ฝ่ายรังสี 
วิทยา	 ได้ ร่ วมแรงร่ วมใจกัน 
ก่ อตั้ ง และพัฒนาภาควิ ช า / 
ฝา่ยรงัสวีทิยา	อกีทัง้ยงัรว่มบกุเบกิ 
ความก้าวหน้าทางการแพทย์ 
อย่างทุ่มเทสุดความสามารถ	จน 
ก้าวสู่การเป็นหนึ่งในผู้นำาด้าน 
รังสีวิทยาของประเทศไทยและ 
มีคุณภาพทัดเทียมต่างประเทศ

อาคารสวัสดิ์ - ล้อม โอสถานุเคราะห์



ประวัติภาควิชา/ฝ่ายรังสีวิทยา

บทที ่1



ประวตัคิวามเป็นมาของภาควชิา/ฝ่ายรงัสวีทิยา  
เริ่มต ้นตั้งแต่เมื่อครั้งที่มีการก่อตั้งโรงพยาบาล 
จุฬาลงกรณ ์  โดยในครั้ งนั้ นพระบาทสมเด็จ 
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จพระราชด�าเนิน 
มาทรงท� า พิธี เป ิด  เมื่ อวัน ท่ี  30 พฤษภาคม  
พ.ศ. 2457 ซึ่งในขณะนั้นได้มีเครื่องเอกซเรย์อยู่แล้ว 
และเป็นเครื่องที่ใช้หลอดชนิด “Gas tube” ติดตั้งไว้ 
ในห้องผ่าตัด โดยเป็น “แพนกไฟฟ้าและราดิอุม”  
และในวันเปิดโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ นายพันตรี 
หลวงศักดาพลรักษ์ (เสก ธรรมสโรช)1 ซึ่งรั้งต�าแหน่ง 
หัวหน้าแผนกอยู ่ในขณะนั้น ก็ได ้ฉายเอกซเรย ์
ถวายพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวด้วย 

ต่อมาในปี พ.ศ. 2473 พระเจ้าพี่นางเธอ 

พระองค์เจ้าสวุพกัตร์วลิยัพรรณ ได้ทรงบรจิาคเครือ่ง 
เอกซเรย์ของบริษัทซีเมนส์ (Siemens) จ�านวน  
1 เครื่อง เพื่ออุทิศถวายแด่สมเด็จพระบรมชนกนาถ

เมื่อกล่าวถึงงานทางด้านเอกซเรย์และแพนก 
ไฟฟ้าและราดิอุมในช่วงแรกเริ่มก่อตั้งโรงพยาบาล 
จุฬาลงกรณ์ ก็ปรากฏว่าไม่ได้มีหัวหน้าหน่วยงาน 
ที่คอยควบคุมดูแลระบบงานอย่างจริงจัง จนกระทั่ง 
ในปี พ.ศ. 2477 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ได้เชิญ 
ศาสตราจารย์ หลวงพิณพากย์พิทยเภทซึ่งเป็น 
ผู้เชี่ยวชาญ “แพทย์ผู้ตรวจทางแสงรัศมี” มาเป็น 
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์  และเรียกหน ่วยงานนี้ว ่า  
“หมวดแสงรัศมี” ซึ่งศาสตราจารย์ หลวงพิณพากย ์
พิทยเภทได้ปฏิบัติงานด้านนี้มาจนกระทั่งได้ย้ายไป 

ตึกอภันตรีปชาในอดีตมองจากด้านข้าง มีภูมิทัศน์ที่ร่มรื่น

1 เมื่อเปิดโรงพยาบาล พลตรีพระยาวิบุลอายุรเวท (เสก ธรรมสโรช) เป็นผู้อ�านวยการ ขณะนั้นยังเป็นพันตรีหลวงศักดาพลรักษ์อยู่
 ต่อมาเป็นพระอนุรักษ์โยธา แล้วจึงเป็นพระยาวิบุลอายุรเวทภายหลังพ้นต�าแหน่งเมื่อปี พ.ศ. 2460
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ด�ารงต�าแหน่งปลัดกระทรวงสาธารณสุขเม่ือปี  
พ.ศ. 2501 รวมระยะเวลาที่ท ่านท�างานอยู ่ใน 
หน่วยงานนี้ 24 ปี 

ในปี พ.ศ. 2482 ศาสตราจารย์ แพทย์หญิง 
คุณตวัน สุรวงศ์ บุนนาค ได ้เข ้ามาปฏิบัติงาน 
เป็นรังสีแพทย์ หลังจากได้ไปศึกษาวิชารังสีวิทยา  
ณ เมืองเบอร ์ลิน สหพันธ ์สาธารณรัฐเยอรมนี  
โดยในระหว่างนั้นได้มีการจัดซื้อเครื่องเอกซเรย ์
เพิ่ม ข้ึนเพื่อใช ้ในการวินิจฉัยโรคและรักษาโรค
ผิวหนังด้วย และได้มีเตียง “Bucky” เป็นเครื่อง 
แรกในประเทศไทย 

เมื่อวันท่ี 24 มิถุนายน พ.ศ. 2485 ได้มีพิธี 
เปิดอาคาร “อภันตรีปชา” ซ่ึงสร้างขึ้นเพื่อร�าลึกถึง 
พระเจ ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ ้าอภันตรีปชา  
พระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า- 
เจ้าอยู่หัว ที่ได้สิ้นพระชนม์ลงในวันที่ 18 กุมภาพันธ์  
พ.ศ. 2477 โดยทุนทรัพย ์ที่ ใช ้ในการก่อสร ้าง 
อาคารอภันตรีปชา ล้วนแล้วแต่เป็นเงินบริจาค 
จากพระประยูรญาติของพระเจ ้าบรมวงศ ์ เธอ  
พระองค์เจ้าอภันตรีปชา ส�าหรับลักษณะของอาคาร 
เป็นอาคารชั้นเดียว ซึ่งหมวดแสงรัศมีได้ย้ายมา 
อยูท่ีอ่าคารอภนัตรีปชาและใช้เป็นสถานทีป่ฏบิตังิาน 
มาจนถึงปี พ.ศ. 2535 หลังจากนั้นจึงได้รื้อถอนและ 
สร้างเป็นอาคาร “อภันตรีปชา” ใหม่ จ�านวน 5 ชั้น 
ในสถานที่เดิม 

ในปี พ.ศ. 2489 ได้มีการใช้เครื่องเอกซเรย์ของ  
“หมวดแสงรัศมี” ในการสืบสวนกรณีสวรรคตของ 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล
ในปี พ.ศ. 2490 มกีารก่อตัง้คณะแพทยศาสตร์  

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ 
และมีการเปลี่ยนชื่อ “หมวดแสงรัศมี” เป็น “แผนก 
รังสีวิทยา”

นับจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ภาควิชา/ฝ่ายรังส ี
วิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/ 
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ได้ม ี
ผู ้ด�ารงต�าแหน่งหัวหน ้าภาควิชา/หัวหน ้าฝ ่าย  
เป็นจ�านวนทั้งสิ้น 10 ท่าน เริ่มต้นจากศาสตราจารย์  
แพทย์หญิง คณุตวนั สรุวงศ์ บุนนาค ซึง่เป็นรงัสแีพทย์ 
คนแรกของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โดยตลอด 
ระยะเวลาที่ผ่านมา หัวหน้าภาควิชาและคณาจารย ์
ในภาควชิา/ฝ่ายรงัสวีทิยา ได้ร่วมแรงร่วมใจกนัก่อตัง้ 
และพัฒนาภาควิชา/ฝ่ายรังสีวิทยา อีกทั้งยังร่วม 
บุกเบิกความก้าวหน้าทางการแพทย์อย่างทุ ่มเท 
สุดความสามารถ ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาหลักสูตร 
การเรยีน การสอนทัง้ระดบัอนปุรญิญา ปรญิญาบณัฑติ  
และบัณฑิตศึกษา ตลอดจนการผลิตผลงานวิจัย 

ตึกอภันตรีปชาในปัจจุบัน
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เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2485 
ได้มีพิธีเปิดอาคาร “อภันตรีปชา” 
ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อร�าลึกถึง
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้า
อภันตรีปชา พระราชธิดา
ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัวที่ได้สิ้นพระชนม์ลง
ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2477 

อย่างไม่หยุดยั้งจนก้าวสู ่การเป็นหนึ่งในผู ้น�าใน 
ด ้านรังสีวิทยาของประเทศไทยและมีคุณภาพ 
ทัดเทียมต ่างประเทศ ขณะเดียวกันก็ได ้มีการ 
น�าเอาความรู้ที่ทันสมัยมาพัฒนางานบริการผู้ป่วย 
อย่างต่อเนื่อง และมีการประสานการท�างานร่วมกับ 
แพทย์ในภาควิชา/ฝ่ายอื่นๆ ทั้งในด้านวิชาการและ 
งานบริการเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับประโยชน์สูงสุด 

กล่าวได้ว่าหัวหน้าภาควิชา/ฝ่ายรังสีวิทยา 
ทั้ง 10 ท่าน ล้วนแล้วแต่เป็นหัวหน้าภาควิชาที่มี 
ความเสียสละและมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล ซึ่งรายนาม 
ของหัวหน้าภาควิชา/ฝ่ายรังสีวิทยา มีดังต่อไปนี้  
(ต�าแหน่งขณะเป็นหัวหน้าภาควิชา)
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ในปี	พ.ศ.	2490	มีการก่อตั้ง
คณะแพทยศาสตร์	โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์	

มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์	และมีการเปลี่ยนชื่อ	
“หมวดแสงรัศมี”	เป็น	“แผนกรังสีวิทยา”

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอภันตรีปชา 
พ.ศ. 2432 - 2477 พระราชธดิาในพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั 

กับเจ้าจอมมารดาแส

รายชื่อหัวหน้าภาควิชา ปี พ.ศ.

 1. ศาสตราจารย์ แพทย์หญงิ คณุตวัน สุรวงศ์ บุนนาค  พ.ศ. 2490 - พ.ศ. 2512

 2. ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงพิศมัย อร่ามศรี  พ.ศ. 2512 - พ.ศ. 2522

 3. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ศีลวัต อรรถจินดา  พ.ศ. 2522 - พ.ศ. 2525

 4. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์บุญเที่ยง ศีติสาร  พ.ศ. 2525 - พ.ศ. 2529

 5. รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงมาคุ้มครอง โปษยะจินดา  พ.ศ. 2529 - พ.ศ. 2533

 6. ศาสตราจารย์ แพทย์หญิง คุณหญิงนิตยา สุวรรณเวลา  พ.ศ. 2533 - พ.ศ. 2541

 7. รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงวัชรี บัวชุม  พ.ศ. 2541 - พ.ศ. 2544

 8. รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสมใจ หวังศุภชาติ  พ.ศ. 2544 - พ.ศ. 2552

 9. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์เกียรติ อาจหาญศิริ   พ.ศ. 2552 - พ.ศ. 2556

10. รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสุกัลยา เลิศล�้า  พ.ศ. 2556 - ปัจจุบัน

ในส่วนของหัวหน้าภาควิชารังสีวิทยาแต่ละท่าน ต่างก็มีผลงานการพัฒนาและปรับปรุงภาควิชา/ 
ฝ่ายรังสีวิทยาในแต่ละช่วงสมัยในระหว่างการด�ารงต�าแหน่ง ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
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ศาสตราจารย์ แพทย์หญิง คุณตวัน สุรวงศ์ บุนนาค 
(พ.ศ.	2490	-	25	มีนาคม	พ.ศ.	2512)

   หน่วยรังสีวินิจฉัย (สาขารังสีวิทยาวินิจฉัยในปัจจุบัน)

ในปี พ.ศ. 2490 เมื่อเร่ิมมีการก่อตั้งคณะ 
แพทยศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย  
แพทยศาสตร์ได้มีการเปลี่ยนชื่อ “หมวดแสงรัศมี” 
เป็น “แผนกรงัสวีทิยา” และศาสตราจารย์ แพทย์หญงิ 
คณุตวนั สรุวงศ์ บนุนาค ได้เป็นอาจารย์สอนนสิติแพทย์ 
ตั้งแต่รุ่นแรก 

ในปี พ.ศ. 2494 เริ่มท�าการตรวจเอกซเรย์ 
หลอดเลือดแดงด้วยการฉีดสารทึบรังสีครั้งแรก

ในปี พ.ศ. 2495 ศาสตราจารย์ แพทย์หญิง 
คุณตวัน สุรวงศ์ บุนนาค ได้รับทุน MSA (Mutual  
Security Agency) เพื่อไปศึกษาอบรมที่ Bellevue  
Hospital, New York City เป็นระยะเวลา 1 ปี  
และยังสอบได้ประกาศนียบัตรเป็นผู้เชี่ยวชาญทาง 
รังสีวิทยา (Diplomate of the American Board  
of Radiology) และด้วยความร่วมมือกับ MSA  
ในส่วนรังสีวิทยาวินิจฉัยจึงได้เครื่องเอกซเรย์ของ 
บริษัทยีอี เมดิคอล (General Electric) พร้อมด้วย  
Fluoroscopy และ Spot film device มาใช้งานเป็น 
เครื่องแรกของประเทศไทย เพื่อการตรวจเอกซเรย ์

แสดงการเคลื่อนไหวของอวัยวะที่ตรวจได้ และ 
เริ่มมีการใช้สารทึบรังสีเพื่อการตรวจวินิจฉัย เช่น  
การวินิจฉัยระบบทางเดินอาหาร ระบบทางเดิน 

ศาสตราจารย์ แพทย์หญิง คุณตวัน สุรวงศ์ บุนนาค 
รังสีแพทย์คนแรกของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
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ปัสสาวะ เป็นต้น และนอกจากนีย้งัมกีารตรวจเอกซเรย์ 
ความผดิปกตขิองหวัใจโดยการสวนหวัใจเป็นครัง้แรก  
โดยศาสตราจารย์ นายแพทย์สมาน มันตราภรณ์

ในปี พ.ศ. 2499 มีการท�า Aortography  
เป็นครั้งแรกในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โดยวิธี  
translumbar puncture โดยให้การวินิจฉัยผู้ป่วย 
เป็น Coarctation of abdominal aorta

ในปี พ.ศ. 2500 มกีารตรวจวนิจิฉัยหลอดเลอืด  
portal system โดยวิธี Percutaneous splenic  
portography โดยการฉีดสารทึบรังสีเข้าในม้าม 
เป็นครั้งแรก

ในปี พ.ศ. 2501 มีการตรวจ Cerebral  
angiography และ Pneumoencephalography  
เป็นครัง้แรก ในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โดย Dr. Sidney  
Goldring จาก Barnes Hospital เมือง St. Louis  
มลรัฐ Missouri ประเทศสหรัฐอเมริกา

ในปี พ.ศ. 2503 นายสวัสดิ์ โอสถานุเคราะห์  
ประธานกรรมการ บริษัทโอสถสภา (เต็กเฮงหยู)  
ได้สมทบทุนโดยเสดจ็พระราชกศุลในการสร้างอาคาร 
สวสัด์ิ - ล้อม โอสถานเุคราะห์ เพือ่เป็นการเฉลมิพระเกยีรติ 
ในคราวเสด็จนิวัตพระนครหลังจากการเสด็จเยือน 
นานาประเทศในทวีปยุโรปและอเมริกา และให้ใช้ 
เป็นสถานท่ีของแผนกรังสีวิทยาเพ่ือการขยายงาน 

ทางด้านรังสีวิทยา ซึ่งในขณะนั้นอาคารอภันตรีปชา 
ไม่สามารถขยายพืน้ทีใ่นการรองรบัเครือ่งมอืทางด้าน 
รังสีวิทยา ทั้งนี้ อาคารสวัสดิ ์- ล้อม โอสถานุเคราะห์ 
มีลักษณะเป็นอาคาร 3 ชั้น โดยชั้นที่ 1 ใช้เป็น 
สถานที่ตรวจเอกซเรย์วินิจฉัย ชั้นที่  2 ใช ้เป ็น 
หอผู ้ป ่วยรักษาโรคมะเร็งและห้องผ ่าตัดใส ่แร ่ 
ส ่วนชั้นที่  3 ใช้เป ็นหน่วยไอโซโทปส์ ในการนี้ 
ภาควิชารังสีวิทยาได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก 
พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัและสมเดจ็พระนางเจ้าฯ  
พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชด�าเนินมาทรง 
ประกอบพิธีเปิดอาคาร เม่ือวันที่ 28 พฤศจิกายน  
พ.ศ. 2506 

ในปี พ.ศ. 2506 ได้มีการตรวจหลอดเลือด 
แดงและหลอดเลือดด�าโดยวิธีการแทงเข็มและใส่ 
สายสวนเข้าทาง Femoral artery และ Femoral  
vein อย่างที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน

ในปี พ.ศ. 2509 มีการเปิดอาคารจิรกิติ  
โดยพระบาทสมเด็จพระเจ ้าอยู ่หัวและสมเด็จ 
พระนางเจ้าฯ พระบรมราชนินีาถ ได้เสดจ็พระราชด�าเนนิ 
มาทรงประกอบพิธีเปิดอาคาร ซึ่งชั้นล่างของอาคาร 
ดังกล่าวมีหน่วยเอกซเรย์กุมารของแผนกรังสีวิทยา 
อยู่ด้วย 
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ในปี พ.ศ. 2510 คณะแพทยศาสตร์ได้เข้า 
สังกัดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงใช้ชื่อ “ภาควิชา 
รังสีวิทยา” เพื่อดูแลในเรื่องการเรียนการสอนของ 
นิสิตแพทย์เป็นหลัก และในขณะเดียวกันก็เป็น  
“แผนกรังสีวิทยา” โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ ์ 
สภากาชาดไทย เพื่อดูแลเรื่องงานบริการผู ้ป ่วย 
ที่เข้ามารับการรักษาที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

ในปี พ.ศ. 2511 มีการก่อสร้างอาคารนราธิป 
พงศ์ประพันธ์ - สุพิณ ด้วยเงินบริจาคของทายาท  
โดยมีการย้ายเครื่องเอกซเรย์ตรวจระบบหลอดเลือด 
Biplanes ชนดิเอกซเรย์พร้อมกนั 2 ระนาบของบรษิทั 
ซเีมนส์ ซึง่ได้รบับรจิาคจากรฐับาลสหพนัธ์สาธารณรฐั 
เยอรมนี เมื่อปี พ.ศ. 2505 ไปติดตั้ง ซึ่งเครื่อง 
ดังกล่าวได้เส่ือมสภาพและถูกแทนที่เป็นเครื่อง  

Neurostar ของบริษัทซีเมนส์ ในปี พ.ศ. 2543  
โดยใช้เงินทุนหมุนเวียนรังสีวิทยาวินิจฉัยจัดซื้อ  
เพื่อขยายงานทางด้านรังสีร่วมรักษาระบบประสาท  
(Neuro - interventional Radiology) ส�าหรับ 
อาคารดังกล่าว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ 
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จ 
พระราชด�าเนนิมาทรงประกอบพธิเีปิดอาคาร เมือ่วนัที่  
3 สิงหาคม พ.ศ. 2514

ในปี พ.ศ. 2511 มีการติดตั้งเครื่องเอกซเรย์ 
เพื่อการตรวจ Poly-Tomography ของบริษัท 
ฟิลิปส์ ที่อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ - สุพิณด้วย  
ซึ่งได้จ�าหน่ายช�ารุดไปในปี พ.ศ. 2543
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มีการก่อตั้งหน่วยรังสีรักษา	สภากาชาดไทย	ในปี	พ.ศ.	2494	
และก่อตั้งหน่วยไอโซโทปส์	ในปี	พ.ศ.	2502

   หน่วยรังสีรักษา (สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยาในปัจจุบัน)

ในปี พ.ศ. 2494 มีการก่อตั้งหน่วยรังสีรักษา  
สภากาชาดไทย และมกีารจดัซือ้เคร่ือง Deep x - rays 
จากบริษัทเยอเนอราลอิเล็คตริก (Maximar 400)  
ส�าหรบัรกัษาโรคมะเร็ง และได้ตดิตัง้เคร่ืองนีท้ีอ่าคาร 
อภันตรีปชา และมีการจัดซื้อเม็ดแร่เรเดียมพร้อม 
เครื่องมือสอดใส่แร่เพ่ือรักษามะเร็งอวัยวะสตรี  
ซึ่งได้มีการยกเลิกการใช้แร่เรเดียมในปี พ.ศ. 2524  
โดยมติขององค์การอนามัยโลก และได้ส่งมอบแร่ 
เรเดียมที่มีอยู ่ ท้ังหมดจ�านวน ประมาณ 1 กรัม  
มอบคืนให้แก่ส�านักงานปรมาณูเพื่อสันติ

ในปี พ.ศ. 2496 มีการจัดซื้อเครื่อง Contact  
x - rays จากบริษัทฟิลิปส์ เพื่อใช้ส�าหรับการรักษา 
แผลเป็น keloid

ในปี พ.ศ. 2498 มกีารจดัซือ้เครือ่ง Superficial  
x - rays จากบริษัทซเีมนส์ เพ่ือใช้ส�าหรับรกัษามะเรง็ 
ของอวัยวะระยะตื้นใกล้ผิวหนัง

ในปี พ.ศ. 2502 มีการติดตั้งเครื่องโคบอลต์ -  
60 (GU500) ขนาดความแรง 500 ครู ีส�าหรบัฉายรงัส ี
รักษาผู้ป่วยมะเร็ง โดยได้รับบริจาคจากสภากาชาด 

และสภาเสี้ยววงเดือนแดงของสหภาพสาธารณรัฐ 
สังคมนิยมโซเวียต โดยเป็นโคบอลต์เครื่องแรก 
ในประเทศไทย ซึ่งเครื่องนี้ถูกใช้งานจนถึงปี พ.ศ.  
2507 จึงเปลี่ยนเป็นเครื่องใหม่

ในปี พ.ศ. 2503 มีการสร้างอาคารสวสัดิ ์- ล้อม 
โอสถานุ เคราะห ์  ซึ่ ง เป ็นอาคารขนาด 3 ชั้น  
โดยชั้นที่ 2 ใช้เป็นหอผู ้ป่วยรักษาโรคมะเร็งและ 
ห้องผ่าตัดใส่แร่

ในปี พ.ศ. 2507 ทบวงการพลังงานปรมาณู 
ระหว่างประเทศ หรือ IAEA ได้จัดส่งผู้เชี่ยวชาญทาง 
ฟิสิกส์มาจัดตั้งหน่วย Hospital Physics และท�าการ 
ฝึกนักฟิสิกส์การแพทย์ของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 

ในปี พ.ศ. 2508 มีการติดตั้งเครื่องโคบอลต์  
60 (Theratron 80) ซึ่งเป็นเครื่องที่มีความแรง  
6,000 คูรี โดยได้รับบริจาคจากรัฐบาลแคนาดา  
โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว และสมเด็จ 
พระนางเจ ้ าฯ พระบรมราชินีนาถ ได ้ เสด็จ
พระราชด�าเนินมาในพิธีเปิดอาคารโคบอลต์ เม่ือ 
วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2508
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     หน่วยไอโซโทปส์ (สาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์ในปัจจุบัน)

ในปี พ.ศ. 2502 มีการก่อตั้งหน่วยไอโซโทปส์ 
ด้วยความช่วยเหลือของทบวงการพลังงานปรมาณู 
ระหว่างประเทศ (International Atomic Energy 
Agency หรือ IAEA) โดยในระยะแรกได้จัดซื้อ 
เครื่องมือเฉพาะที่จ�าเป็นในการตรวจการท�างานของ 
ต่อมไทรอยด์ และรักษาโรคต่อมไทรอยด์เป็นพิษ  
โรคน�้ า ในช ่องปอด ทั้ งนี้ ในระยะเริ่ มแรกนั้น  
หน่วยไอโซโทปส์ได้ใช้พื้นที่บางส่วนของอาคาร 14  
ของภาควิชาเทคนิคการแพทย์ในอดีตและเป็นที่ตั้ง 
ของภาควิชา/ฝ่ายเวชศาสตร์ชันสูตรในปัจจุบัน

ในปี พ.ศ. 2503 มีการสร้างอาคารสวสัดิ ์- ล้อม 
โอสถานุเคราะห์ ซึ่งมีลักษณะเป็นอาคาร 3 ชั้น  
โดยชั้นที่ 3 ถูกใช้เป็นหน่วยไอโซโทปส์

ในปี พ.ศ. 2511 หน่วยไอโซโทปส์ได ้รับ 
งบประมาณซือ้เครือ่งมือส�าคญัคอื Rectilinear scan 
เพือ่ใช้ในการตรวจอวยัวะต่างๆ และทบวงการพลงังาน 
ปรมาณูเพื่อสันติได้ส่งผู ้เชี่ยวชาญคือ Dr. Roger  
P Ekins มาประจ�าทีห่น่วยงานเป็นระยะเวลา 6 เดอืน 
โดยท่านได้ให้ค�าแนะน�าช่วยเหลอืในด้านต่างๆ รวมทัง้ 
การริเริ่มงานด้าน Radio-immunoassay

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
และสมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินีนาถ
เสด็จพระราชด�าเนิน
มาทรงประกอบพิธีเปิดตึก
และเปิดใช้เครื่องโคบอลต์ 
ในปี พ.ศ. 2508
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 หน่วยรังสีวินิจฉัย 
 (สาขารังสีวิทยาวินิจฉัยในปัจจุบัน)

ในปี พ.ศ. 2515 เริ่มมีการตรวจวินิจฉัย 
ท่อน�า้ดอุีดตนัโดยวธิ ีPercutaneous Transhepatic  
Cholangiography (PTC) โดยใช้เครื่องเอกซเรย์  
Fluoroscope

ในปี พ.ศ. 2517 มกีารปรับปรุงอาคารโคบอลต์ 
และก ่อสร ้างเพิ่มเติมเป ็นอาคารขนาด 3 ชั้น  
และมีการเปลี่ยนชื่อเป็นอาคารอับดุลราฮิมตามชื่อ
ของผู้บริจาค และได้ยกเครื่องโคบอลต์เครื่องแรก 
จากสหภาพสาธารณรฐัสงัคมนยิมโซเวยีต มอบให้กรม 
วิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เพื่อใช้ 

 หน่วยรังสีรักษา (สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยาในปัจจุบัน)

เป็นเครือ่งมาตรฐานในการวดัปรมิาณรงัส ีซึง่ได้จดัให้ 
มีพธิมีอบโดยโรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ สภากาชาดไทย  
และมีการติดตั้งเครื่องโคบอลต์ 60 (Eldorado 78)  
ขนาด 6,000 คูร ีโดยได้รบัพระราชทานจากพระบาท 
สมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินีนาถ

ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงพิศมัย อร่ามศรี 
	(26	มีนาคม	พ.ศ.	2512	-	31	กรกฎาคม	พ.ศ.	2522)
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 หน่วยเวชศาสตร์นิวเคลียร์ 
 (สาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์ในปัจจุบัน)

ในป ี  พ.ศ. 2516 มีการจัดสร ้างอาคาร 
โปษยานนท์เพื่อขยายงานด้านการเรียนการสอน 
และงานบริการทางด้านเวชศาสตร์นิวเคลียร์ โดย 
ย้ายหน่วยไอโซโทปเดิมจากอาคารสวัสดิ์ - ล้อมฯ 
ชั้น 3 ไปยังอาคาร 4 ชั้นของอาคารโปษยานนท ์
และเริม่ปฏบิตังิานทีอ่าคารใหม่นีเ้มือ่วนัที ่1 ธนัวาคม  
พ.ศ. 2518

ในปี พ.ศ. 2520 หน่วยเวชศาสตร์นิวเคลียร ์
ได้รบังบประมาณแผ่นดนิในการจดัซือ้เครือ่ง Gamma 
Camera เพื่อใช้ในการถ่ายภาพตรวจอวัยวะต่างๆ

ในปี พ.ศ. 2520 มีการเปลี่ยนชื่อ “หน่วยไอโซ 
โทปส์” เป็น “หน่วยเวชศาสตร์นิวเคลียร์”

ในปี	พ.ศ.	2520	
มีการเปลี่ยนชื่อ	“หน่วยไอโซโทปส์”
เป็น	“หน่วยเวชศาสตร์นิวเคลียร์”
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ในปี พ.ศ. 2523 มีการจดัซือ้เครือ่งอลัตราซาวนด์ 
เครื่องแรก ยี่ห้อซีเมนส์ จัดจ�าหน่ายโดย บริษัท  
วิทยาคม

ในป ี พ.ศ. 2524 มีการก ่อสร ้างอาคาร 
จุลจักรพงษ์แทนที่อาคารรัตนสังวาลย์เดิม และ 
มีการจัดซื้อเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ของ บริษัท  
ยีอี เมดิคอล ซิสเต็ม (ประเทศไทย) จ�ากัด (CT8800)  
ซึ่งได้รับเงินบริจาคจาก ม.ร.ว. นริศรา จักรพงษ์  
โดยเป็นเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ที่สามารถ 
ตรวจได้ทั้งร่างกายเครื่องแรกของโรงพยาบาลรัฐ  
และในปีเดียวกันนี้ เริ่มมีการรักษาโรคโดยใช้เครื่อง  
Fluoroscopy เป็นเครื่องน�าทาง (Interventional  
Radiology) โดยเริ่มจากการระบายน�้าดีผ่านทาง 
สายสวน (Percutaneous Transhepatic Biliary  
Drainage) หรอื PTBD และเริม่มกีารตรวจวินจิฉยัโรค 
ท่อน�้าดีและท่อตับอ่อนโดยวิธี ERCP (Endoscopic  
Retrograde Cholangio - Pancreatography) 

  หน่วยรังสีวินิจฉัย 
 (สาขารังสีวิทยาวินิจฉัยในปัจจุบัน)

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ศีลวัต อรรถจินดา
(1	สิงหาคม	พ.ศ.	2522	-	29	พฤศจิกายน	พ.ศ.	2525)
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ในปี พ.ศ. 2524 มีการเปิดอาคารโปษยานนท์ 
โดยพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัได้เสดจ็พระราชด�าเนนิ 
พร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม 
ราชกมุาร ีและสมเดจ็พระเจ้าลกูเธอ เจ้าฟ้าจฬุาภรณ 
วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เพื่อทรงประกอบพิธ ี
เปิดอาคารเมื่อวันพุธที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2524 และ 
นอกจากนี้ยังได้รับอนุมัติเงินงบประมาณแผ่นดิน 

   หน่วยเวชศาสตร์นิวเคลียร์ (สาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์ในปัจจุบัน)

ผนวกกับเงินสมทบของหน่วยฯ ในการด�าเนินการ 
จัดซื้อ เครื่อง Gamma camera เครื่องที่  2  
พร้อมเครื่องคอมพิวเตอร์ ซึ่งนับได้ว่าเป็นเครื่องมือ 
ทีม่คีณุประโยชน์อย่างยิง่ส�าหรบัการศกึษาวิจัยในด้าน 
ระบบไหลเวียนต่างๆ ของร่างกายอย่างละเอียด 
รวมถึงการให้บริการแก่ผู้ป่วย

ในปี พ.ศ. 2525 มีการเปิดโรงเรียนรังสีเทคนิค  
ระดับอนุปริญญา สังกัดแผนกรังสีวิทยา (และได ้
เปลี่ยนเป็น “ฝ่ายรังสีวิทยา” ในปี พ.ศ. 2540)  
โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยโรงเรยีน
ดงักล่าวตัง้อยูท่ีช่ัน้ 4 อาคารล้วน - เพิม่พลู ว่องวานชิ 
ซ่ึงตั้งอยู ่ตรงข้ามกับส�านักงานหน่วยมะเร็งวิทยา  

    หน่วยรังสีวินิจฉัย (สาขารังสีวิทยาวินิจฉัยในปัจจุบัน)

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์บุญเที่ยง ศีติสาร 
(30	พฤศจิกายน	พ.ศ.	2525	-	29	พฤศจิกายน	พ.ศ.	2529)

(Medical Oncology) ภาควิชาอายุรศาสตร ์
ในขณะนั้น  ซึ่ งสถานที่ ดั งกล ่ าวได ้กลายเป ็น 
หน่วยมะเร็งวิทยาฯ ทั้งชั้นแล้วในปัจจุบัน หลังจาก 
ที่โรงเรียนรังสีเทคนิคฯ ได้ปิดการเรียนการสอน 
ในปี พ.ศ. 2555 
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 หน่วยรังสีรักษา 
 (สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยาในปัจจุบัน)

ในปี	พ.ศ.	2528	มีการเปลี่ยนชื่อ 
หน่วยงาน	3	หน่วยงานจาก	 
“หน่วยรังสีวินิจฉัย”	เป็น	“สาขารังสี
วินิจฉัย”	ซึ่งต่อมาได้เปลี่ยนเป็น	“สาขา
รังสีวิทยาวินิจฉัย”	เพื่อให้สอดคล้องกับ 
การตรวจทางรังสีวิทยาที่มีทั้งการใช้ 
รังสีเอกซ์และที่ไม่ใช้รังสีเอกซ์	 
“หน่วยรังสีรักษา”	เป็น	“สาขารังสีรักษา”	 
“หน่วยเวชศาสตร์นิวเคลียร์”	เป็น	 
“สาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์”

ในปี พ.ศ. 2528 มีการพัฒนาการใส ่แร ่ 
แบบมือ มาเป็นแบบควบคุมระยะไกล โดยจัดซื้อ 
แร่ซีเซียม-137 จากเครื่องใส่แร่อัตราปริมาณรังสีสูง

ในปี พ.ศ. 2528 มีการเปลี่ยนชื่อหน่วยงาน 3 
หน่วยงานจาก “หน่วยรังสีวินิจฉัย” เป็น “สาขารังสี
วินิจฉัย” ซึ่งต่อมาได้เปลี่ยนเป็น “สาขารังสีวิทยา
วนิจิฉัย” เพือ่ให้สอดคล้องกบัการตรวจทางรงัสวีทิยา
ที่มีทั้งการใช้รังสีเอกซ์และที่ไม่ใช้รังสีเอกซ์ “หน่วย
รงัสรีกัษา” เป็น “สาขารงัสรีกัษา” “หน่วยเวชศาสตร์
นิวเคลียร์” เป็น “สาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์”

บทที่ 1   ประวัติภาควิชา/ฝ่ายรังสีวิทยา26



 สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย

 หน่วยรังสีรักษา (สาขารังสีรักษา
 และมะเร็งวิทยาในปัจจุบัน)

ในปี พ.ศ. 2531 สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย ได้รับ 
บริจาคเคร่ืองเอกซเรย์คอมพิวเตอร์เครื่องที่  2  
จากรัฐบาลญี่ปุ ่น ซึ่งเป็นเคร่ืองจากบริษัทโตชิบา  
TCT 400 และติดตั้งไว้ที่อาคารจุลจักรพงษ์

ในปี พ.ศ. 2532 สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย 
ได้เปิดหน่วยงานเอกซเรย์เต้านม (Mammography)  
และหน่วยงานอัลตราซาวนด์ท่ีอาคารล้วน - เพิ่มพูล  
ว่องวานิช ชั้น 2

ในปี พ.ศ. 2531 - 2532 มีการก่อสร้างอาคาร 
ล้วน - เพิ่มพูล ว่องวานิช และจัดตั้งศูนย์ป้องกัน 
และรกัษาโรคมะเร็ง โดยได้ท�าการย้าย Tumor clinic  
หอผูป่้วย และห้องผ่าตดัใส่แร่ จากอาคารสวสัดิ ์- ล้อมฯ 
มาอยู่ที่อาคารนี้

รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงมาคุ้มครอง โปษยะจินดา
(30	พฤศจิกายน	พ.ศ.	2529	-	29	พฤศจิกายน	พ.ศ.	2533)
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ในปี พ.ศ. 2531 มีการจัดซื้อเครื่อง SPECT  
(S ing le Photon Emiss ion Computed  
Tomography) เครื่องแรก โดยงบประมาณเงินทุน 

  สาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์

ในป ี  พ.ศ. 2535 มีการก ่อสร ้างอาคาร  
“อภันตรีปชา” หลังใหม่ จ�านวน 5 ชั้น เพื่อทดแทน 
อาคารอภันตรีปชาหลังเดิม เพื่อติดตั้ ง เครื่อง 
สร ้างภาพด ้วยคลื่นสะท ้อนในสนามแม ่ เหล็ก  
(Magnetic Resonance Imaging หรือ MRI)  
ซึ่งนับเป็นเครื่อง MRI 1.5 Tesla เครื่องแรกใน 

ประเทศไทย พร้อมกันนี้ยังได้ติดตั้งเครื่องเอกซเรย์  
Digital Subtraction Angiography เครื่องแรก  
ณ อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ - สุพิณ

ในปี พ.ศ. 2538 มีการย้ายหน่วยงานเอกซเรย์ 
กุมาร จากอาคารจิรกิติ มายังอาคาร สก. ชั้น 4

  สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย

ในปี พ.ศ. 2532 - 2533 มีการก่อสร้างอาคาร 
เอลิสะเบธ จักรพงษ์ พร้อมติดตั้งเครื่องฉายรังสี  
ซึ่งประกอบไปด้วย 

• เครื่องเร่งอนุภาค (Linear Accelerator)  
จ�านวน 1 เครื่อง พร้อมระบบคอมพิวเตอร์บันทึก 
ข้อมูล 

• เครื่องจ�าลองการฉายรังสี (Simulator)  
จ�านวน 1 เครื่อง 

• เครื่องวางแผนการรักษาด้วยคอมพิวเตอร์  
จ�านวน 1 เครื่อง 

• เครื่องประดิษฐ์วัสดุทดแทนส่วนของเนื้อเยื่อ  
จ�านวน 1 เครื่อง

หมุนเวียนหน่วยเวชศาสตร ์นิวเคลียร ์และเงิน 
งบประมาณของสภากาชาดไทย โดยได้ติดต้ังไว ้
ที่อาคารโปษยานนท์ ชั้น 1

ศาสตราจารย์ แพทย์หญิง คุณหญิงนิตยา สุวรรณเวลา
	(30	พฤศจิกายน	พ.ศ.	2533	-	29	พฤศจิกายน	พ.ศ.	2541)
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 สาขารังสีรักษา 
 (สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยาในปัจจุบัน) 

 สาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์

ในปี พ.ศ. 2538 มกีารตดิตัง้เคร่ืองใส่แร่ควบคมุ 
ระยะไกลแบบอัตราปริมาณรังสีสูง Ir - 192 พร้อม 
เครื่องเอกซเรย์แบบ C - Arm เพ่ือใช้ในการรักษา 
ผูป่้วยในระยะเวลาสัน้ โดยทีผู่ป่้วยไม่ต้องพกัรกัษาตวั 
อยู่ที่โรงพยาบาล

เน่ืองจากสภากาชาดไทยและโรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์	ได้มีการปรับเปลี่ยน
โครงสร้างการบริหารงาน	จึงได้ทำาการ
ยกเลิก	“แผนก”	โดยใช้คำาว่า	“ฝ่าย”	
แทนในปี	พ.ศ.	2540

ในปี พ.ศ. 2535 เริม่มกีารตรวจความหนาแน่น 
ของกระดูก โดยใช้รังสีเอกซ์ที่อาคารล้วน - เพิ่มพูล  
ว่องวานิช ชั้น 2 เป็นแห่งแรกในประเทศไทย และ 
มีการจัดซื้อเครื่อง SPECT เครื่องที่ 2 โดยติดตั้งไว้ 
ที่อาคารโปษยานนท์ ชั้น 1

ในปี พ.ศ. 2537 สาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์  
ได้รับบริจาคเครื่องตรวจความหนาแน่นของกระดูก 
โดยใช้รังสีเอกซ์ เครื่องที่ 2 จากพระราชอุดมมงคล  
(หลวงพ่ออุตตมะ) 

เนื่องจากสภากาชาดไทยและโรงพยาบาล 
จุฬาลงกรณ์ ได้มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการ 
บริหารงาน จึงได้ท�าการยกเลิก “แผนก” โดยใช้
ค�าว่า “ฝ่าย” แทน ในปี พ.ศ. 2540 หน่วยงาน 
จึงเปลี่ยนชื่อจาก “ภาควิชา/แผนกรังสีวิทยา”  
เป็น “ภาควิชา/ฝ่ายรังสีวิทยา” นับต้ังแต่บัดนั้น 
เป็นต้นมา โดยในส่วนของฝ่ายรงัสวีทิยาซึง่ขึน้ตรงต่อ 
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ได้ท�าการ 
ปรับเปลี่ยนโครงสร้างในแต่ละสาขาด้วย เนื่องจาก 
ได้ขยายงานย่อยๆ ต่างๆ เรือ่ยมาจนกระทัง่กลายเป็น 
โครงสร้างที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน (อนุมัติปี พ.ศ. 2555)
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ในปี พ.ศ. 2543 มีการติดตั้งเครื่องเอกซเรย์ 
เต้านมระบบดิจิทัล (Digital mammography)  
ตลอดจนอุปกรณ์ท่ีทันสมัยท่ีใช้ในการตรวจรักษา 
เนื้อเยื่อที่ผิดปกติของเต้านม (Mammotome) 
เป็นแห่งแรกในประเทศไทยและในภมูภิาค อกีทัง้ยงัได้ 
รบับรจิาคระบบเอกซเรย์ Computed Radiography 
เครื่องแรกจากรัฐบาลญี่ปุ่น ยี่ห้อฟูจิ FCR5000 เพื่อ 
ใช้งานทีห่น่วยเอกซเรย์ผูป่้วยนอก อาคาร ภปร. ชัน้ 4

 สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย

ในปี พ.ศ. 2542 มีการติดตั้งเคร่ืองโคบอลต์  
60 Theratron Elite 80 ขนาด 12,000 คูรี  

  สาขารังสีรักษา (สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยาในปัจจุบัน)

โดยได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินีนาถ

 สาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์

ในปี พ.ศ. 2543 มกีารจดัซือ้เครือ่งถ่ายภาพรงัสี 
แกมมาชนดิหวัวดัหมนุได้รอบตวั (ชนดิ 2 หวัวดั และ  
3 หัววัด) (Single Photon Emission Computed  
Tomography, SPECT) จ�านวน 2 เครื่อง และได ้
ติดตั้งไว้ที่อาคารโปษยานนท์ ชั้น 1

ในปี พ.ศ. 2544 มีการจัดซื้อเคร่ืองตรวจ 
ความหนาแน่นของกระดูกโดยใช้รังสีเอกซ์เครื่องที่ 3  
เพื่อทดแทนเครื่องแรกที่หมดอายุการใช้งาน โดยใช้ 
เงินทุนหมุนเวียนสาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์

รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงวัชรี บัวชุม
	(30	พฤศจิกายน	พ.ศ.	2541	-	30	กันยายน	พ.ศ.	2544)
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  สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย

ในปี พ.ศ. 2544 มีการติดตั้งเครื่องเอกซเรย์ 
เต้านม Digital Stereotactic System ซึ่งเป็นเครื่อง
ที่ใช้ในการชี้ต�าแหน่งรอยโรคก่อนการผ่าตัดโดยการ 
ใส่ลวด (wire localization guidance) โดยให้ผูป่้วย 
นอนในท่านอนคว�่า พร้อมเครื่องตัดดูดเนื้อเยื่อ 
เต ้านมด้วยระบบสุญญากาศโดยแทงเข็มเพียง 
ครั้งเดียว (Mammotome) 

ในปี พ.ศ. 2545 มีการติดตั้งระบบศูนย์เก็บ 
ข้อมูลภาพทางการแพทย์ หรือ Picture Archiving  
Communication System (PACS) เป็นศูนย์เก็บ 
ข้อมูลภาพการวินิจฉัยกับผู้ป่วย จากเครื่องเอกซเรย ์
ระบบดิจิทัลทั้งหมด

ในปี พ.ศ. 2546 สาขารังสีวิทยาวินิจฉัยได้ 
พัฒนางานทางด้านเอกซเรย์คอมพิวเตอร์โดยติดตั้ง 
เครื่อง Multislice CT จ�านวน 2 เครื่อง ซึ่งเป็นชนิด  
4 slices และ 16 slices เพื่อทดแทนเครื่องเดิม ซึ่ง 
ท�าให้สามารถเริ่มการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร ์
ของหัวใจและหลอดเลอืดที่ไปเลี้ยงหัวใจ (Cardiac &  
Coronary CT Angiography) การหาปริมาณหินปูน 
ทีห่ลอดเลอืดเลีย้งหัวใจ (Calcium Score) การตรวจ 
ภายในของล�าไส้ใหญ่ (CT Colonography) รวมทั้ง 
การตรวจ 3 มิติของอวัยวะอื่นๆ และการตรวจ 4 มิติ  

(การบีบตัว) ของหัวใจอีกด้วย
ในปี พ.ศ. 2548 มกีารจดัซือ้เครือ่ง Computed  

Radiography เพื่อใช้ในหน่วยเอกซเรย์ที่ห้องฉุกเฉิน 
และมกีารตดิตัง้ใช้งานเครือ่ง MRI 1.5 Tesla เครือ่งที ่2  
เพื่อขยายงาน Functional MRI และ Cardiac MRI  
ที่อาคารอภันตรีปชา ชั้น 1

ในปี พ.ศ. 2549 มกีารจดัซือ้เครือ่ง Computed  
Radiography เพื่อใช้ที่หน่วยเอกซเรย์ อาคาร ภปร.  
ชั้น 4, อาคาร สก. ชั้น 4 และอาคารสวัสดิ ์- ล้อมฯ  
ชั้น 1 โดยเครื่อง Computed Radiography ที่ใช้ 
ในหน่วยเอกซเรย์ อาคาร ภปร. ชั้น 4 ซึ่งมีคุณสมบัติ
เป็น Single Shot Subtraction Computed  

รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสมใจ หวังศุภชาติ 
(1	ตุลาคม	พ.ศ.	2544	-	30	กันยายน	พ.ศ.	2552)
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Radiography (เป็นเทคโนโลยีท่ีอาศัยการถ่ายภาพ 
เอกซเรย์เพียงครั้งเดียวลงบน image plate 2 แผ่น 
และสามารถเลือกข้อมูลให้แสดงเป็นภาพ soft  
tissue และ/หรือ bone ก็ได้) และเป็นเครื่องแรก 
ในประเทศไทย

ในปี พ.ศ. 2549 มกีารปรบัปรงุพืน้ทีข่องอาคาร 
สวัสดิ ์- ล้อม โอสถานุเคราะห์ ชั้น 1 ปีกซ้าย เพื่อใช้ 
เป็นพืน้ทีต่ดิตัง้เครือ่ง PET - CT (Positron Emission 
Tomography - Computed Tomography) และ 
เป็นหน่วยงานอัลตราซาวนด์ส�าหรับผู้ป่วยใน และ 
การตรวจ Doppler Ulrasonography

ในป ี  พ .ศ .  2550  มี ก าร จัดซื้ อ เ ครื่ อ ง  
Computed Radiography เพิ่มเติมอีก 1 เครื่อง  
เพื่อให้เพียงพอต่อการใช้งาน ที่หน่วยเอกซเรย์  
อาคาร ภปร. ชั้น 4

ในปี พ.ศ. 2550 มีการขยายพื้นที่ระหว่าง 
อาคารสวัสดิ์ - ล้อม โอสถานุเคราะห์ และอาคาร 
จุลจักรพงษ์ เพื่อใช้เป็นศูนย์ลงทะเบียนและการ 
รับนัดผู ้ป ่วยฝ ่ายรังสีวิทยาของสาขารังสีวิทยา 
วินิจฉัยและสาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์ พร้อมโถง 
ที่นั่งคอยของผู้ป่วยของฝ่ายรังสีวิทยาที่มารับการ 
ตรวจวินิจฉัยทั้งหมด ซึ่งเมื่อมีการขยายพื้นที่ของ 
อาคารโปษยานนท์ ชัน้ 1 ในปี พ.ศ. 2551 กไ็ด้ท�าการ 
ย้ายส่วนลงทะเบียนผู้ป่วยสาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์ 
ไปอยู่ที่อาคารโปษยานนท์

ในปี พ.ศ. 2551 มีการจัดซ้ือรถเอกซเรย ์
ระบบดิจิทัล เพื่อบริการการถ่ายภาพรังสีปอดใน 
โครงการตรวจสุขภาพนอกสถานท่ีจ�านวน 2 คัน  

เพือ่ทดแทนรถเอกซเรย์คนัเดมิทีเ่ป็นระบบแอนะลอ็ก  
ซึง่มีอยูเ่ดมิ 1 คนัโดยมีระบบคอมพวิเตอร์แม่ข่ายและ 
ระบบ PACS แยกต่างหากจากระบบหลักของฝ่าย  
รังสีวิทยาซึ่งอยู่ที่อาคารสวัสดิ์ - ล้อมฯ ช้ัน 1 และ 
ได้ท�าการติดตั้งเครื่องเอกซเรย์เต้านมระบบ 3 มิติ  
(Digital Breast Tomosynthesis) เป็นเครื่องแรก 
ของโลก ซึ่งเป็นเครื่องที่สามารถให้ความละเอียด 
ของภาพทุก 1 มิลลิเมตร เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพ 
ในการวินิจฉัยที่ดีและมีความถูกต้องแม่นย�ายิ่งขึ้น

ในปี พ.ศ. 2551 มีการจัดซื้อเครื่องเอกซเรย์ 
หลอดเลือดระบบดิจิทัลชนิดระนาบเดี่ยว (Philips  
รุ ่น Allula-Xper FD20) เพื่อทดแทนเคร่ืองเดิม  
(GE Advantx) ที่อาคารนราธิป พงศ์ประพันธ ์- สุพิณ  
ชั้น 1 โดยเครื่องเอกซเรย์เครื่องนี้สามารถสร้างภาพ  
3 มิติได้เหมือนภาพเอกซเรย์คอมพิวเตอร์

ในปี พ.ศ. 2552 มีการติดตั้งเครื่องเอกซเรย์ 
เต้านม Digital Stereotactic System ซึ่งเป็นเครื่อง 
ที่ใช้ในการชี้ต�าแหน่งรอยโรคก่อนการผ่าตัดโดยการ 
ใส่ลวด (wire localization guidance) โดยให้ 
ผู้ป่วยอยู่ในท่านั่ง พร้อมเครื่องตัดดูดเนื้อเยื่อเต้านม 
ด้วยระบบสุญญากาศโดยแทงเข็มเพียงครั้งเดียว 
(vacuum assisted biopsy) ที่สามารถได้ปริมาณ 
ชิ้นเนื้อมาใช้ในการวิเคราะห์มากขึ้นและรวดเร็วขึ้น

ในปี พ.ศ. 2552 มีการติดตั้งเครื่องเอกซเรย์ 
และฟลอูอโรสโคปีระบบดจิทิลั (Digital Fluoroscopy 
 and Radiography) จ�านวน 1 เครื่อง ที่อาคาร สก.  
ชั้น 4 เพื่อทดแทนเครื่องเก่าที่เป็นระบบแอนะล็อก 
ที่ใช้งานมานานมากกว่า 10 ปี

บทที่ 1   ประวัติภาควิชา/ฝ่ายรังสีวิทยา32



 สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา

 สาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์

ในปี พ.ศ. 2548 มีการจัดซื้อเครื่องตรวจ 
ความหนาแน่นของกระดูกโดยใช้รังสีเอกซ์เครื่องที่ 4  
เพื่อทดแทนเคร่ืองท่ีสองท่ีหมดอายุการใช ้งาน 
โดยใช้เงินทุนหมุนเวียนหน่วยเวชศาสตร์นิวเคลียร์

ในปี พ.ศ. 2549 มีการปรับปรุงพื้นที่ของ 
อาคารสวัสดิ ์- ล้อม โอสถานุเคราะห์ ชั้น 1 ปีกซ้าย  
เพื่อรองรับการจัดซื้อและติดตั้งเครื่อง PET - CT  
เพื่อการตรวจวินิจฉัยระดับการท�างานของเซลล ์
เพื่อตรวจหาเซลล์ที่ต้องการใช้พลังงานสูง (high  
metabolism) เช่น เซลล์มะเร็ง เป็นต้น นอกจากนี้ 
ยังใช้ในการวินิจฉัยบริเวณกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด 

หรอืกล้ามเนือ้หวัใจตาย บรเิวณสมองทีท่�าให้เกดิการ 
ชักหรือโรคสมองเสื่อมและใช้งานร่วมกับสาขารังสี 
รักษาและมะเร็งวิทยาเพื่อการวางแผนการรักษา 
อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ในปี พ.ศ. 2551 มีการปรับปรุงต่อเติมและ 
ขยายพื้นที่ชั้น 1 ของอาคารโปษยานนท์และมีการ 
ย้ายเครือ่งตรวจหาความหนาแน่นของกระดกู (Bone  
Densitometers) ทั้งหมดจากอาคารล้วน - เพิ่มพูล  
ว่องวานิช ชั้น 2 ลงมาอยู ่ในส่วนพื้นที่ขยายของ 
อาคารโปษยานนท์

ในปี พ.ศ. 2547 มีการเปลี่ยนชื่อหน่วยงาน 
จาก “สาขารังสีรักษา” เป็น “สาขารังสีรักษาและ 
มะเร็งวิทยา”

ในปี พ.ศ. 2547 - 2548 มีการต่อเติมอาคาร 
เอลิสะเบธ จักรพงษ์ เพ่ือติดตั้งเครื่องฉายรังสีชุด  
3 - 4 มิติ ซึ่งประกอบไปด้วย 

• เครื่องเร่งอนุภาค จ�านวน 2 เครื่อง 
• เคร่ืองจ�าลองการฉายรังสีด้วยเครือ่งเอกซเรย์ 

คอมพิวเตอร์ (CT Simulator) ถ่ายภาพ 4 มิติ  

จ�านวน 1 เครื่อง 
• เครื่องจ�าลองการฉายรังสี (Simulator)  

จ�านวน 1 เครื่อง 
• เครื่องวางแผนการรักษา จ�านวน 2 เครื่อง 
• ระบบเครอืข่ายพร้อม work station เพือ่ใช้ 

ส�าหรับดูภาพและข้อมูลผู้ป่วย จ�านวน 6 เครื่อง
ในปี พ.ศ. 2548 เริ่มมีการฉายรังสีด้วยเทคนิค 

3D Conformal, Dynamic Arc, Intensity  
Modulated Radiotherapy และ 4D Gating
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ในปี พ.ศ. 2552 มีการจัดซื้อทดแทนระบบ  
PACS เดิม รวมทั้งได้จัดซื้อระบบ RIS (Radiology  
Information System) เพิ่มเติมและขยายงานการ 
จัดการภาพทางการแพทยใ์ห้ครอบคลมุท้ังภายในฝา่ย  
รังสีวิทยาและภายนอกฝ่ายรังสีวิทยา โดยได้ท�าการ 
ติดต้ังระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่อาคารนราธิปพงศ์ 
ประพนัธ ์- สพิุณ ชัน้ 2 โดยระบบเดมิท่ีตดิตัง้ทีอ่าคาร 
จุลจักรพงษ์ ชัน้ 4 ยงัคงถกูใชง้านในสถานะ back up

ในปี พ.ศ. 2553 สาขารังสีวิทยาวินิจฉัยได้รับ 
งบประมาณและพัฒนางานทางรังสีวิทยาวินิจฉัย  
มีรายละเอียดดังนี้

• ได้รับงบประมาณไทยเข้มแข็งจากรัฐบาล 
และงบประมาณอ่ืนๆ ในการจัดซ้ือเคร่ืองอัลตราซาวนด์  
จ�านวน 8 เครื่อง (ซึ่ง 6 เครื่อง ใช้งานอยู่ในสาขาฯ  
และอีก 2 เคร่ืองอยู่ท่ีหน่วยฉุกเฉินและหน่วยโรคไต  
อายุรกรรม)    

• มีการจัดซื้อเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ระบบ 
ดิจิทัลจ�านวน 4 เครื่อง 

• ท�าการตดิตัง้และใชง้านเครือ่ง MRI 3 Tesla  

เพิ่มเติมอีก 1 เครื่องที่อาคารอภันตรีปชา ชั้น 1 
• ท�าการติดตั้งเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ 

ชนดิ 320 detector-rows (640 slices) เพือ่ทดแทน  
เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ชนิด 4 detector-rows  
ที่อาคารจุลจักรพงษ์ ชั้น 1

ในปี พ.ศ. 2554 สาขารังสีวิทยาวินิจฉัยได้รับ 
งบประมาณและมีการพัฒนางานทางด้านรังสีวิทยา 
วินิจฉัย ดังนี้

• ท�าการติดตั้งเครื่องตรวจเต้านมด้วยคลื่น 
สะท้อนในสนามแม่เหล็ก (dedicated MRI) จ�านวน  
1 เครือ่ง ทีห่นว่ยเอกซเรยเ์ตา้นม อาคารลว้น - เพ่ิมพูล  
ว่องวานิช ชั้น 2 

• จัดซื้อชุดรับและแปลงสัญญาณภาพเป็น 
ระบบดิจิทัลชนิด flat panel detector kit เข้ามาใช้ 
งานเสริมในระบบ computed radiography ทั้งที่ 
หน่วยงานเอกซเรย์ผู้ป่วยในและผู้ป่วยฉุกเฉิน  

• ท�าการจดัซือ้และตดิตัง้เครือ่งอัลตราซาวนด ์ 
จ�านวน 2 เครื่อง เพื่อทดแทนเครื่องเดิมที่อาคาร 
ภปร. ชั้น 4   

 สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์เกียรติ อาจหาญศิริ
	(1	ตุลาคม	พ.ศ.	2552	-	30	กันยายน	พ.ศ.	2556)
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• จดัซือ้เคร่ืองสแกนฟิลม์ท่ัวไปเพือ่สแกนฟลิม์ 
ที่ยังไม่มีข้อมูลอยู่ในระบบ PACS จ�านวน 2 เครื่อง

• จัดซ้ือเคร่ืองเอกซเรย์หลอดเลือดระบบ 
ดิจิทัลชนิดระนาบเดี่ยว (Siemens รุ่น Artis zee) 
เพื่ อทดแทนเค ร่ือง เดิมที่ ใช้ ในอาคารนราธิป  
พงศป์ระพันธ ์- สุพิณ ชัน้ 1 ซ่ึงไดใ้ชง้านมานานมากกวา่  
15 ปี โดยเครื่องเอกซเรย์เครื่องใหม่นี้สามารถ 
สร้างภาพ 3 มิติได้เสมือนภาพเอกซเรย์คอมพิวเตอร์

ในปี พ.ศ. 2555 สาขารังสีวิทยาวินิจฉัยได้รับ 
งบประมาณและมีการพัฒนางานทางรังสีวิทยาวินิจฉัย 
ดังนี้    

• ท�าการติดตั้งเคร่ืองเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ 
ชนิด 64 detector rows ซึ่งเป็นเครื่องร่วมทุนกับ 
บริษัทเอกชน เพ่ือการให้บริการผู้ป่วยที่ห้องฉุกเฉิน 
และหอผู้ป่วยในบริเวณใกล้เคียง   

• ท�าการติดตั้งเครื่องเอกซเรย์และฟลูออ- 
โรสโคปีระบบดิจิทัล (Digital Fluoroscopy and  
Radiography) ที่ใช้ CCD camera เป็นอุปกรณ์ 
รับภาพจ�านวน 1 เครื่อง ที่อาคาร ภปร. ชั้น 4  
เพื่อทดแทนเคร่ืองเก่าท่ีอุปกรณ์รับภาพเป็นระบบ 
image intensif  ier ที่ใช้งานมานานมากกว่า 10 ปี 

• จัดซื้อ เครื่องอัลตราซาวนด์ โดยใช้ เงิน 
งบประมาณจากรัฐบาล (ไทยเขม้แข็ง) จ�านวน 4 เครือ่ง  
โดยจดัสรรให้ไปใชง้านท่ีหนว่ยเอกซเรย ์อาคาร ภปร.  
ชั้น 4, อาคาร สก. ชั้น 4, อาคารสวัสดิ์ - ล้อมฯ ชั้น 1 
และอาคาร ล้วน - เพิ่มพูล ว่องวานิช ชั้น 2

ในช่วงต้นปี พ.ศ. 2556 เริ่มมีการขยายงาน 
ด้านการตรวจทางรังสีวิทยาวินิจฉัยท่ีช้ัน 1 อาคาร 
14 ชั้น ติดกับอาคารนวมินทร์ฯ โดยเร่ิมเปิดให้ 
บริการการตรวจทางด้าน MRI ก่อนเป็นอันดับแรก  
ดว้ยเครือ่ง MRI 1.5 Tesla จ�านวน 2 เครือ่ง โดยเครือ่ง  
MRI เครื่องหนึ่งเป็นเครื่อง MRI ที่ให้บริการทางด้าน 
รังสีวิทยาวินิจฉัย และอีกเครื่องหนึ่งเป็นเครื่องที่ใช้ 
รว่มกบัสาขารงัสรีกัษาและมะเรง็วทิยา ซึง่เปน็เครือ่ง  
MRI ที่สามารถจ�าลองการฉายรังสีเพื่อการรักษา  
หลังจากนั้นไม่นานจึงเริ่มเปิดการให้บริการการตรวจ 
ทางดา้นเครือ่งเอกซเรยค์อมพวิเตอรจ์�านวน 1 เครือ่ง  
ซึ่งเป็นเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ที่มีความโดดเด่น 
ทางด้านการลดปริมาณรังสีที่ผู้ป่วยได้รับ การตรวจ 
โดยใช้เทคโนโลยี dual energy ซึ่งมีประโยชน์ใน 
การใชว้เิคราะห์ชนดิของนิว่ในระบบทางเดนิปสัสาวะ  
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 สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา

ในปี พ.ศ. 2552 มกีารเปลีย่นเครือ่งใส่แร่อัตรา 
ปรมิาณรงัสสีงูอิริเดยีม 192 เป็นเคร่ืองใส่แร่แบบ 3 มติิ

ในปี พ.ศ. 2552 - 2553 มีการเปลี่ยนเครื่อง 
เร่งอนุภาคเครื่องแรก (Clinac 1800) เป็นเครื่องเร่ง  
อนภุาคแบบปรบัความเข้ม 1,000 องศา (Rapid Arc)  
พร้อมระบบภาพน�าวิถีแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ

• มีการเปลี่ยนระบบเครือข่ายของระบบ 
เครื่องฉายรังสีให้เป็นรุ่นล่าสุด

• ท�าการเพ่ิมเคร่ืองวางแผนการรักษาจากเดมิ 

จ�านวน 2 เครื่องเป็น 6 เครื่อง ซึ่งเครื่องดังกล่าว 
สามารถค�านวณปริมาณรังสีเทคนิค ปรับความเข้ม  
และปรับความเข้มหมุนรอบตัว

• ท�าการ Upgrade 4 D gating
•  ท�าการ Upgrade เครื่อง Portal imaging  

ในเครือ่งเร่งอนภุาคทัง้ 2 เครือ่ง (Clinac 21 EX และ  
Clinac 23 EX)

• มีการเพิ่ม Digital shape projector  
ในเครื่องจ�าลองการฉายรังสี (Simulator)

การศึกษาด้าน perfusion การศึกษาโรคเกาต์  
นอกจากนีย้งัสามารถใชใ้นการลด artifact ทีเ่กดิจาก 
การใส่ prosthesis ในผู้ป่วย ในช่วงระยะเวลา 
ใกล้เคียงกัน ได้เร่ิมขยายโครงข่ายแบบไร้สายของ 
ระบบ PACS และ RIS ที่ครอบคลุมอาณาบริเวณ 
หอผู้ป่วยอาคาร ภปร. และอาคาร สก. ทั้งหมด

ในช่วงปลายปี พ.ศ. 2556 งานด้านการตรวจ 
ทางรังสีวิทยาวินิจฉัยที่ชั้น 1 อาคาร 14 ชั้นได้เปิด 
ให้บริการทางด้านการตรวจด้วยเครื่องเอกซเรย์และ 
ฟลูออโรสโคปีระบบดิจิทัล (Digital Fluoroscopy  
and Radiography) ที่ใช้ flat panel detector  
จ�านวน 1 เครื่อง เครื่องเอกซเรย์เต้านมระบบดิจิทัล  
(Full-field digital mammography) จ�านวน  
1 เครือ่ง และเครือ่งตรวจดว้ยคลืน่เสยีงความถีส่งูชนดิส ี
(Color-Doppler Ultrasound) จ�านวน 4 เครื่อง  

และในช่วงระยะเวลาใกล้เคียงกันยังได้ท�าการติดตั้ง 
เครื่องเอกซเรย์ระบบดิจิทัลเพื่อใช้ในการตรวจ 
ระบบทางเดินปัสสาวะ (Excretory Urography)  
เพื่อทดแทนเครื่องเก่าที่ เป็นระบบแอนะล็อกที่  
ใช้งานมานานตั้งแต่เม่ือครั้งเปิดอาคาร ภปร. เมื่อปี  
พ.ศ. 2532 และได้ท�าการติดตั้งเครื่องเอกซเรย์และ 
ฟลูออโรสโคปีระบบดิจิทัล (Digital Fluoroscopy  
and Radiography) ที่ใช้ flat panel detector  
จ�านวน 1 เครื่อง ที่อาคาร ภปร. ชั้น 4 เพื่อทดแทน 
เครื่องเก่าที่เป็นระบบ image intensifier ที่ใช้งาน 
มานานมากกว่า 10 ปี และนอกจากนี้ยังได้จัดซื้อ 
ชุดรับและแปลงสัญญาณภาพเป็นระบบดิจิทัลชนิด 
flat panel detector kit เข้ามาใช้งาน เพื่อเสริม 
ระบบ Computed Radiography ที่หน่วยงาน 
เอกซเรย์เคลื่อนที่ในหอผู้ป่วยจ�านวน 4 ชุด
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ในปี พ.ศ. 2554 ได้มกีารพัฒนาดงัมรีายละเอยีด 
ต่อไปนี้ 

•  ปรบัปรงุเครือ่งเร่งอนภุาคแบบ 4 มติ ิ(Clinac 
23 EX) โดยเพ่ิมระบบภาพน�าวถิด้ีวยเอกซเรย์พร้อม 
โปรแกรมการฉายรังสแีบบปรับความเข้มรอบตวัผูป่้วย

•  ท�าการเพ่ิมเคร่ืองวางแผนการรกัษาจากเดมิ  
จ�านวน 6 เครื่องเป็น 8 เครื่อง

• ท�าการติดตั้งเครื่องจ�าลองการฉายรังสีด้วย 
เครื่องสร้างภาพด้วยคลื่นสะท้อนในสนามแม่เหล็ก  
(Magnetic Resonance Imaging Simulator)

ในปี พ.ศ. 2555 ได้มกีารพัฒนาดงัมรีายละเอยีด 
ต่อไปนี้  

• ท�าการร้ือถอนและจ�าหน่ายเครื่องโคบอลต ์
ทั้งหมด

• ท�าการติดตั้งเคร่ืองตรวจอวัยวะภายในด้วย 
คลื่นเสียงความถี่สูง (Ultrasound) เพื่อใช้ประกอบ 
การใส่แร่

• จดัหาโปรแกรมท่ีพัฒนาการค�านวณปรมิาณ 
รงัสแีบบ 3 มติ ิเพือ่รกัษาโรคมะเรง็ชนดิใกล้แบบ 3 มติิ

• จัดซื้อเครื่องมือสอดใส่แร่เพิ่มขึ้น
ในปี พ.ศ. 2556 ได้มกีารพฒันาดงัมรีายละเอยีด 

ต่อไปนี้ 
• ท�าการติดตั้งเครื่องจ�าลองการฉายรังสีด้วย 

เครื่องสร้างภาพด้วยคลื่นสะท้อนในสนามแม่เหล็ก  
ที่อาคาร 14 ชั้น ติดกับอาคารนวมินทร์ฯ

• ท�าการติดตั้งเตียงผ่าตัดเพื่อใช้ในการใส่แร ่
มะเรง็ต่อมลกูหมาก ทีอ่าคารล้วน - เพิม่พลู ว่องวานชิ  
ชั้น 3

• ท�าการปรับปรุงอาคารอับดุลราฮิมเพื่อใส่ 
เครือ่งเร่งอนภุาค 3 เครือ่ง และเครือ่ง CT Simulator  
จ�านวน 1 เครื่อง

• ท�าการติดตั้งเครื่องฉายรังสีชนิด Unflat  
beam จ�านวน 1 เครื่อง และชนิด Unflat beam  
ซึ่งประกอบด้วยอุปกรณ์ในการท�า Stereotactic  
Radiosurgery และ Stereotactic Radiotherapy  
จ�านวน 1 เครื่อง และเครื่องฉายรังสีปรับความเข้ม 
แบบหมุนรอบตัว (1,000 องศา) จ�านวน 1 เครื่อง

ในปี พ.ศ. 2552 มกีารจดัซือ้เครือ่ง SPECT-CT  
(Single Photon Emission Computed Tomography 
- Computed Tomography) เพื่อทดแทนเครื่อง  
SPECT เครื่องแรกที่ ใช ้ งานมานานถึง 21 ป ี  
โดยเครื่อง SPECT-CT นี้ท�าให้การตรวจวินิจฉัยโรค 

 สาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์

มีประสิทธิภาพและมีความแม่นย�ามากยิ่งขึ้น
ในปี พ.ศ. 2554 มีการจัดซ้ือเคร่ืองตรวจ 

ความหนาแน่นของกระดูกโดยใช้รังสีเอกซ์เครื่องที่ 5  
เพื่อทดแทนเครื่องที่ 3 ที่หมดอายุการใช้งาน โดยใช้ 
เงินทุนหมุนเวียนเวชศาสตร์นิวเคลียร์
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ศาสตราจารย์ แพทย์หญิง คุณตวัน สุรวงศ์ บุนนาค  
หรือ “อาจารย์หมอใหญ่” ของผู ้ที่คุ ้นเคยและบรรดาศิษย์  
นับเป็นอาจารย์รุ่นแรกของพวกเรานับตั้งแต่ที่มีการก่อตั้งคณะ 
แพทยศาสตร์ โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ ซึง่ในสมัยแรกอยูใ่นสงักดั 
ของมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ และต่อมาได้เปล่ียนเป็นคณะ 
แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยท่านเป็นผู้หนึ่ง 
ทีร่เิริม่ในการวางรากฐานและพฒันาวชิารงัสวีทิยาในประเทศไทย  
จนกระทั่งมีความเจริญก้าวหน้ามาถึงปัจจุบัน

ศาสตราจารย์ แพทย์หญงิ คณุตวนั สรุวงศ์ บนุนาค เป็นธิดา 
คนใหญ่ของพลตรี พระยาสุรวงศ์ วิวัฒน์ (เตี้ยม บุนนาค) ท.จ.ว., 
ม.ว.ม., ป.ช. สมุหพระราชมณเฑียร กับหม่อมหลวงวงศ์ สุรวงศ์ 
ววิฒัน์ ต.จ. (ราชสกลุฉตัรกลุ) เกดิเมือ่วนัที ่3 มถินุายน พ.ศ. 2451 
ท่านส�าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมปีที่ 8 จากโรงเรียนเซนต์โยเซฟ 
คอนเวนต์ ต่อมาได้รับพระราชทานทุนส่วนพระองค์ของ 
สมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า เพื่อเดินทางไปศึกษาวิชาแพทย์  
ณ University of the Philippines และได้รับปริญญา 
แพทยศาสตรบัณฑิต ในปี พ.ศ. 2479 หลังจากนั้นท่านได้กลับ 
มาเป็นแพทย์ประจ�าโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย  
โดยปฏิบัติงานในต�าแหน่งศัลยแพทย์ จนกระทั่งในระหว่าง 

ศาสตราจารย์ แพทย์หญิง คุณตวัน สุรวงศ์ บุนนาค 
(พ.ศ.	2490	-	25	มีนาคม	พ.ศ.	2512)

ประวัติหัวหน้าภาควิชา/ฝ่ายรังสีวิทยา
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ปี พ.ศ. 2481 - พ.ศ. 2482 ท่านกไ็ด้รบัทนุ Alexander  
von Humboldt เพือ่เดนิทางไปศกึษาวิชารงัสวีทิยา
กบั Professor Werner Knothe และ Professor Frik  
ณ เมอืงเบอร์ลนิ ประเทศเยอรมน ีเมือ่ท่านเดนิทางกลบั 
มาประเทศไทย จงึได้ปฏบิตังิานในต�าแหน่งรงัสแีพทย์ 
ประจ�าโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

ในส่วนของงานทางด้านรังสวีทิยาในระยะแรกๆ 
ก ่อนหน้านั้น โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ได ้ เชิญ  
ศาสตราจารย์ หลวงพิณพากย์พิทยาเภท ซึ่งเป็น 
ผู้เชี่ยวชาญ “แพทย์ผู้ตรวจทางแสงรัศมี” มาเป็น 
ทีป่รกึษากติตมิศกัดิ ์และเรยีกหน่วยงานนีว่้า “หมวด 
แสงรัศมี” ซ่ึงในขณะนั้นมีเคร่ืองถ่ายภาพรังสีเพื่อ 
การวินิจฉัยโรคโดยเป็นเครื่องขนาดเล็ก ต่อมา 
ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ปี พ.ศ. 2484 หน่วย 
แพทย์ของกองทัพญี่ปุ่นได้เข้ามาใช้โรงพยาบาลของ 
สภากาชาดไทย และใช้เครื่องเอกซเรย์ของ “หมวด 
แสงรศัม”ี ในการตรวจวนิจิฉยัผูป่้วย ต่อมาเม่ือหน่วย 
แพทย์ของกองทัพอังกฤษและอินเดียเข้ามาแทนที่ใน 
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ จึงได้มีเครื่องเอกซเรย์ซึ่งใช ้
ช่วยในการสืบสวนกรณีสวรรคตของพระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล ในปี พ.ศ. 2489

เมือ่มกีารก่อตัง้คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาล 
จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ ในปี พ.ศ.  
2490 ท่านก็ได้มาเป็นอาจารย์ท�าการสอนนักศึกษา 
แพทย์ตั้งแต่รุ่นแรก โดยได้เปล่ียนชื่อหน่วยงานเป็น  
“แผนกรังสีวิทยา” ในปี พ.ศ. 2495 ศาสตราจารย์  
แพทย์หญิง คุณตวัน สุรวงศ์ บุนนาค ได้รับทุน  
ขององค์การ MSA (Mutual Security Agency)  

เพื่อเดินทางไปศึกษาและปฏิบัติงานที่โรงพยาบาล  
Dellevue เมืองนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา 
เป็นระยะเวลา 1 ปี ซึ่งท่านสอบได้ประกาศนียบัตร 
เป็นผู้เชี่ยวชาญทางรังสีวิทยา (Diplomate of the  
American Board of Radiology) และเป็นสมาชกิของ 
The American College of Radiology เมื่อท่าน 
เดินทางกลับมาประเทศไทย โดยความร่วมมือจาก 
องค์การ MSA แผนกรังสีวิทยา จึงได้มีเครื่องมือที่ได้ 
มาตรฐานส�าหรับการตรวจทางรังสีวิทยา คือ เครื่อง  
General Electric Maxicon 300 และท่านเป็น 
คนแรกที่ได้น�าวิธีการตรวจทางระบบทางเดินอาหาร 
โดยการท�า Fluoroscopy และการถ่ายภาพรังสีด้วย  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชนินีาถเสดจ็พระราชด�าเนนิมาทรงประกอบพธิเีปิดตกึ 
รักษาผู้ป่วยใน โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โดยมีศาสตราจารย์ 
แพทย์หญิง คุณตวัน สุรวงศ์ บุนนาค เฝ้าฯ รับเสด็จ
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Spot film มาใช้ในประเทศไทย พร้อมๆ กับวิธีการ 
ตรวจถุงน�้าดีโดยใช้สารทึบแสง ในปี พ.ศ. 2503  
ท่านได้ด�ารงต�าแหน่งหวัหน้าแผนกรงัสวีทิยาสบืต่อจาก 
ศาสตราจารย์ หลวงพิณพากย์พิทยาเภท และในปี  
พ.ศ. 2508 ท่านได้รบัการแต่งตัง้ให้เป็นศาสตราจารย์ 
ในวิชารังสีวิทยา และปฏิบัติงานตลอดมาจวบจน 
กระทั่งเกษียณอายุราชการในปี พ.ศ. 2511

 ศาสตราจารย์ แพทย์หญิง คุณตวัน สุรวงศ์  
บุนนาค นับได้ว่าเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถอย่าง 
มากในทางวิชาการ ประกอบกับเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน ์
อันกว้างไกลและมีความคิดก้าวหน้า ท่านจึงได ้
จัดเตรียมบุคลากรที่จะมาด�าเนินงานเป็นรังสีแพทย์ 
และอาจารย์ผู้สอนเฉพาะทางรังสีวิทยาสาขาต่างๆ  
โดยท่านได้ให้การสนับสนุน แนะน�า เพื่อให้บุคลากร 
เหล่านัน้มโีอกาสศกึษา ฝึกอบรม และดงูานในสถานที่ 
ที่ เหมาะสม อีกทั้งยังได ้จัดหาผู ้ เชี่ยวชาญจาก 
ต่างประเทศเพื่อให้มาเป็นที่ปรึกษาและช่วยกิจการ 

บางอย่าง ท�าให้มีการขยายอัตราก�าลังของบุคลากร 
ด้านรังสีแพทย์และเจ้าหน้าที่ระดับต่างๆ ของแผนก 
รังสีวิทยา ซึ่งท�าให้สามารถปฏิบัติงานในด้านต่างๆ 
ได้ทุกสาขาวิชา ส�าหรับในด้านเครื่องมือ วัสดุ และ 
อปุกรณ์ทางรงัสวีทิยา กส็ามารถด�าเนนิงานอยูไ่ด้ด้วย 
ตัวเอง ทั้งยังได้พยายามจัดหาเครื่องมือจากภายใน 
และภายนอกประเทศ รวมทั้งการระดมเงินทุนจาก 
ผู้มีจิตศรัทธาที่น�ามาบริจาค เพื่อใช้ในการขยายงาน 
ทั้งในด้านเครื่องมือและอาคารสถานที่ออกไปอย่าง 
กว้างขวาง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและมีความ 
ทันสมัยมากยิ่งขึ้น และแม้ว่าบางครั้งท่านจะต้อง 
เผชิญกับอุปสรรคต่างๆ มากมาย แต่ท่านก็มิได ้
ท้อถอยแต่อย่างใด ดังเช่นในขณะที่ยังไม่มีเครื่อง 
เปลี่ยนฟิล์มอัตโนมัติส�าหรับการตรวจทางรังสีของ 
ระบบหลอดเลือดและประสาทรังสีวิทยา (Vascular 
Radiology และ Neuroradiology) ท่านก็ได ้
ดัดแปลงใช้เครื่องมือที่ท�าในประเทศอย่างง่ายๆ  

ศาสตราจารย์ แพทย์หญิง คุณตวัน สุรวงศ์ 
บุนนาค กับรังสีแพทย์และพยาบาล
ตึกสวัสดิ ์- ล้อม โอสถานุเคราะห์ 
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
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โดยการใช้พนักงานดึงฟิล์มออกทีละแผ่นเพื่อให้ได้ 
จังหวะกับการถ่ายภาพเอกซเรย์ ด้วยเหตุผลดังกล่าว 
จึงท�าให้แผนกรังสีวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์  
กลายเป็นสถาบันชั้นน�าของประเทศในด้านการ 
ท�าการตรวจพิเศษต ่างๆ ทางรังสีวิทยาและมี 
เครื่องมือเครื่องใช้ท่ีทันสมัยซึ่งได้เร่ิมใช้เป็นครั้งแรก 
ในประเทศไทยหลายอย่าง ซึ่งนอกเหนือไปจาก  
Fluoroscopy และ Spot film แล ้วก็ยั งมี  
Tomography เคร่ืองเปลี่ยนฟิล ์มเร็วอัตโนมัติ  
และเครื่องล้างฟิล์มอัตโนมัติ ตลอดจนการใช้ Image 
intensifier กับโทรทัศน์ และ Video recorder  
ส�าหรับผลงานท่ีท่านได้เร่ิมท�าและมีส่วนสนับสนุน 

พระบาทสมเด็จพระเจ ้าอยู ่ หัวและสมเด็จพระนางเจ ้าฯ  
พระบรมราชินนีาถ เสดจ็พระราชด�าเนนิมาทรงประกอบพธิเีปิดตกึ
และเปิดใช้เครื่องโคบอลต์ซึ่งรัฐบาลแคนาดาได้บริจาค
ให้โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ พ.ศ. 2508 โดยมี
ศาสตราจารย์ แพทย์หญงิ คุณตวนั สรุวงศ์ บนุนาค เฝ้าฯ รบัเสดจ็ 

ให้เกิดขึ้นในทางรังสีวิทยาวินิจฉัย ได้แก่
Peripheral Angiography ในปี พ.ศ. 2493
Cerebral Angiography และ Air Studies  

ในปี พ.ศ. 2495
Intravenous Cholecystocholangiography  

ในปี พ.ศ. 2497
Percutaneous Splenoportography ในปี  

พ.ศ. 2498
Translumbar Aortography ในปี พ.ศ. 2498
Angiocardiography ในปี พ.ศ. 2499
Selective Angiography และ Lymphan- 

giography ในปี พ.ศ. 2506
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ท ่านได ้มีการประสานความร ่ วมมือกับ 
แพทย์และอาจารย์จากแผนกอ่ืนๆ เป็นอย่างดียิ่ง  
ซึ่ งผลงานหลายอย ่างก็ เป ็นผลงานร ่วมกันกับ 
แผนกอื่นๆ เช่น ศัลยศาสตร์ เป็นต้น

ส�าหรับงานทางด้านรังสีรักษาในระยะแรก  
ท่านได้เริ่มงานด้านนี้โดยการใช้แร ่เรเดียมและ  
Orthovoltage External radiation ต่อมาในปี พ.ศ.  
2502 ก็ได้รับบริจาคเครื่อง Cobalt จากสภากาชาด 
และสภาเส้ียววงเดือนแดงของสหภาพสาธารณรัฐ 
สงัคมนยิมโซเวยีต ท�าให้แผนกรังสวีทิยา โรงพยาบาล 
จุฬาลงกรณ์ เป็นสถาบันแห่งแรกในประเทศไทยที ่
ได้ให้การรักษาด้วย Cobalt Teletherapy และใน 
ปี พ.ศ. 2508 ได้รบัการสนบัสนนุจากรฐับาลประเทศ 
แคนาดา ซึ่งได้มอบเครื่อง Cobalt Teletherapy  
“Theratron 80” ให้เพื่อใช้ในการรักษาผู ้ป่วย 
โรคมะเร็ง

ส�าหรับงานทางด้านบุคลากร ท่านได้ให้การ 
สนับสนุนอาจารย์หลายท่านในการเดินทางไปศึกษา 
วิชารังสีรักษา ณ ต่างประเทศ และกลับมาขยายงาน 
ทางด้านรังสีรักษาให้เจริญมากยิ่งขึ้นจวบจนถึง
ปัจจุบัน

ในปี พ.ศ. 2502 ท่านได้เป็นผู้ริเริ่มจัดตั้งหน่วย 
ไอโซโทปส์ขึ้น โดยได้รับความช่วยเหลือจากองค์การ  
International Atomic Energy Agency (IAEA)  
ซึ่งได้จัดส่งผู้เชี่ยวชาญมาช่วยให้ค�าแนะน�า เครื่องมือ 
ทีใ่ช้ในระยะแรก โดยเป็นเครือ่งมอืทีไ่ด้จากการบรจิาค 
ทัง้นี ้งานในระยะแรก ได้แก่ งานด้าน Thyroid gland  
ทั้งการวินิจฉัยและรักษาโรค การใช้สารกัมมันตรังสี 
ฟอสฟอรัสแยกระหว่าง malignant และ benign  
effusions การหา extracellular fluid และการ 
รกัษาโรคมะเรง็ด้วยสารกมัมนัตรงัส ีเป็นต้น ในระยะ 
ต่อมาก็ได ้มีการขยายงานทั้งเครื่องมือ สถานที่  

สมเดจ็พระนางเจ้าฯ พระบรมราชนินีาถ
เสดจ็พระราชด�าเนนิมาเยอืนโรงพยาบาล
จฬุาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี
ศาสตราจารย์ แพทย์หญงิ คณุตวนั 
สรุวงศ์ บนุนาค เฝ้าฯ รบัเสดจ็
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และบุคลากรเพ่ิมมากขึ้น และได้มีการริเริ่มงาน  
Radioimmunoassay ในปี พ.ศ. 2511 ผลจากการ 
ด�าริและจัดตั้งหน่วยนี้ของศาสตราจารย์ แพทย์หญิง 
คุณตวัน สุรวงศ์ บุนนาค ได้ท�าให้งานทางด้าน 
เวชศาสตร์นิวเคลียร์ของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์  
อยูใ่นระดบัมาตรฐานของโลกและมคีวามเจรญิรุง่เรอืง 
รุดหน้าอยู่ในระดับผู้น�าในปัจจุบัน

ในปี พ.ศ. 2508 ท่านได้เริ่มงานใหม่ทางด้าน  
Radiation physics โดยได้รับความร่วมมือจาก  
องค์การ International Atomic Energy Agency  
(IAEA) ซึ่งได้จัดส่งผู ้เชี่ยวชาญมาให้ความรู ้และ 
ฝึกอบรมแก่แพทย์และนักฟิสิกส์ในการใช้รังสีบ�าบัด 
โรคมะเรง็ ซึง่นบัว่าเป็นความก้าวหน้าทีส่�าคญัอย่างยิง่

ตลอดระยะเวลาท่ีศาสตราจารย์ แพทย์หญิง  
คุณตวัน สุรวงศ์ บุนนาค ได้บริหารงานของแผนกฯ  
ท่านเป็นผู้ท่ีมีความตั้งใจ ความรัก เอาใจใส่ และ 
มีความเมตตากรุณาต่อผู้ใต้บังคับบัญชา อีกทั้งยัง 
ให้ความช่วยเหลือและแนะน�าด้วยดีมาโดยตลอด  
ท�าให้ท่านเป็นท่ีรักใคร่ของผู้ท่ีได้มีโอกาสปฏิบัติงาน 
ร่วมกับท่านทุกคน

ในด้านการเรียนการสอน ศาสตราจารย ์  
แพทย์หญิงคุณตวัน สุรวงศ์ บุนนาค นับได้ว่าเป็นผู้ที่ 
มคีวามรูแ้ละความสามารถอนัยอดเยีย่ม ยิง่ไปกว่านัน้ 
ท่านยังเป็นอาจารย์ที่มีความรักเอื้อเอ็นดูต่อศิษย์  
ด ้วยการให้ความรู ้และสั่งสอนอบรมทั้งในด้าน 
คณุธรรม จรยิธรรม และความรูว้ชิารงัสีวทิยาแก่ศิษย์ 
จ�านวนมาก อนัได้แก่นสิติแพทย์ตัง้แต่รุน่แรกตราบจน 
ท่านเกษยีณอายรุาชการ แพทย์ประจ�าบ้านรงัสีวทิยา  

แพทย์ประจ�าบ้าน และแพทย์สาขาอื่นๆ รวมทั้ง  
นกัศกึษาคณะสตัวแพทยศาสตร์ คณะเทคนคิการแพทย์ 
มหาวทิยาลยัแพทยศาสตร์ นกัศกึษาวทิยาลยัพยาบาล 
สภากาชาดไทย และเจ้าหน้าที่รังสีเทคนิค ซึ่งท่าน 
ได้ถ่ายทอดวิชาความรู้อย่างละเอียดลึกซึ้งอันเป็น 
ประโยชน์แก่ศิษย์ทั้งหลายเป็นอย่างยิ่ง นอกจากนั้น 
ท่านยังได้จัดวางหลักสูตรการเรียนการสอน ทั้งใน 
ระดับก่อนและหลังปริญญา เป็นที่ปรึกษาของแพทย์ 
ในสาขาต่างๆ เม่ือมีปัญหาได้จัดการประชุมร่วมกับ  
แผนกต่างๆ เช่น Surgico - Radiology Conference  
ซึ่งเป็นการประชุมที่มีผู ้สนใจและมาร่วมประชุม 
เป็นจ�านวนมาก

นอกจากงานดงักล่าวข้างต้นแล้ว ท่านกย็งัมงีาน 
ทางด้านวิชาการโดยเป็นนักวิจัยหลักและผู้วิจัยร่วม 
อกีทัง้ยงัได้ให้การสนบัสนนุให้ผูใ้ต้บงัคบับญัชามคีวาม 
สนใจท�าการค้นคว้าและท�าการวิจัย ดังจะเห็นได้จาก 
ผลงานวิจัยที่ปรากฏจากแผนกรังสีวิทยา ซึ่งในระยะ 
ที่ท่านเป็นหัวหน้าแผนกฯ มีเกือบ 100 เรื่องที่ได ้
ลงพิมพ์ในวารสารทั้งไทยและต่างประเทศ ส�าหรับ 
ตัวอย่างผลงานวิจัยส�าคัญๆ ของท่านที่ได้ลงพิมพ์ใน 
วารสารต่างๆ อาทิ

1. ตวัน สุรวงศ ์ บุนนาค, ทวีป นพรัตน ์  
“Biligrafin” in examination of biliary tract 
จุฬาลงกรณ์เวชสาร 1954 มิ.ย. ; 1 (1): 1 - 15

2. เฉลี่ย วัชรพุกก์, ชัญโญ เพ็ญชาติ, ตวัน 
สุรวงศ ์  บุนนาค, วิรุฬห ์  ขาวปริสุทธิ์ ,  ศีลวัต  
อรรถจินดา Percutaneous splenic portography 
จุฬาลงกรณ์เวชสาร 1956 มี.ค. ; 3 (1) : 1 - 7
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3. สุนิตย์ เจิมสิริวัฒน์, ตวัน สุรวงศ์ บุนนาค,  
กอบชัย พรหมมนิทะโรจน์, จนัทนา สขุวจัน์ Adenoma 
sebaceum (Pringle Type) associated with  
tuberous sclerosis. จุฬาลงกรณ์เวชสาร 1956  
ก.ค. ; 3 (2) : 1 - 12

4. Bunnag TS. Coarctation of the  
abdominal aorta at the origin of the inferior  
mesenteric artery : report of a case diagnosed  
by translumbar aortography Am J. Roentgenol  
1957 Dec ; 78 (6) : 1003 - 1006 

5. Bunnag TS, Kaoparisuthi V, Arthachinta 
S, Chienpradit K, Binbakaya L Percutaneous  
splenic portography in amoebic liver abscess.  
Am J. Roentgenol, 1958  Aug ; 80 (2) : 324  
- 329 

6. Bunnag TS. Recent observations  
in percutaneous splenoportography at  
Chulalongkorn Hospital J. Int Coll of Surg  
1958 Mar; 29 (3) 296 - 307 

7.  Hongsladarom T,  Bunnag TS,  
Kaoparisuthi V, Chienpradit K. Cerebral  
angiographic study in cerebrovascular  
accident. Thai J Radiol. 1964, 2 (1) : 6 - 11 

8. Suwanwela N, Arthachinta S, Tangchai  
P, Suwanwela C, Bunnag TS. Angiographic 
study in intracranial abscess. Australasian  
Radiol. 1965, 10 (4) : 324 - 329 

9 .  Suwanwela N,  Suwanwela C,  
Charuchinda S, Hongsladarom T, Bunnag TS.  
Angiography in tuberculous meningitis. Thai  
J Radiol. 1967, ธ.ค. 5 (2) : 104 - 114 

นอกจากนี้ท่านยังได้เข้าร่วมในการประชุม 
วิชาการทางรังสีวิทยาทั้ ง ในและต ่างประเทศ  
พร้อมทั้งเสนอบทความทางวิชาการหลายครั้งและ 
ยังได้เดินทางไปดูงานทางรังสีวิทยาเป็นระยะๆ เพ่ือ 
น�าเอาความรู้ที่ได้รับมาใช้ในงานเพื่อความก้าวหน้า 
และการพัฒนาทางวิชาการอย่างสม�่าเสมอ 

ศาสตราจารย์ แพทย์หญิง คุณตวัน สุรวงศ์  
บุนนาค ได้ปฏิบัติงานที่ส�าคัญอื่นๆ อีกหลายด้าน 
เช่น ท่านเป็นผู้หนึ่งที่ได้เริ่มก่อตั้งรังสีวิทยาสมาคม 
แห่งประเทศไทยในปี พ.ศ. 2505 และท�างานให้กับ  
รังสีวิทยาสมาคมตลอดมา โดยเป็นประธานแผนก 
วิชาการในปี พ.ศ. 2506 บรรณาธิการรังสีวิทยาสาร  
ระหว่างปี พ.ศ. 2506 - 2511 และเป็นอุปนายก 
รังสีวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย ในปี พ.ศ.2512

นอกจากนี้ท่านยังได้รับเชิญเป็นที่ปรึกษาของ
องค์การอนามัยโลกในด้าน Medical Radiation 
Physics ระหว่างปี พ.ศ. 2510 - 2520 รวมถึงการ 
ได้ปฏิบัติงานเพื่อสาธารณประโยชน์อีกมากมาย  
เช่น ด�ารงต�าแหน่งรองผู ้อ�านวยการโรงพยาบาล 
จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ในช ่วงระหว ่าง 
ปี พ.ศ. 2503 - 2512 ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ 
เจ้าหน้าทีส่ภากาชาดไทย ด�ารงต�าแหน่งผูอ้�านวยการ 
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กองบรรเทาทุกข ์และอนามัย สภากาชาดไทย  
ในช ่วงระหว ่างป ี พ.ศ. 2511 -  2523 รวมถึง 
เมื่อคราวที่สันนิบาตสภากาชาดไทยได้จัด “Asian  
Red Cross Institute on Community Welfare  
Work” ขึ้นในประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ. 2516 ท่านก ็
ได้มีบทบาทเป็น Co - Director คนหนึ่ง นอกจากนั้น 
ท่านยังได้มีการจัดตั้งหน่วยเอกซเรย์ที่สถานพักฟื้น 
สวางคนวิาส สภากาชาดไทย เมือ่ปี พ.ศ. 2507 และที ่
สถานกีาชาดหวัหนิ ท่านได้เป็นผูแ้ทนสภากาชาดไทย  
เดินทางไปร่วมประชุม ณ ต่างประเทศหลายครั้ง  
และยังเป็นผู้ประสานงานกับ ก.ร.ป. กลาง ในการ 
จัดต้ังหน่วยเอกซเรย์เคลื่อนท่ีเพ่ือการพัฒนาชนบท  
ในปี พ.ศ. 2510 และช่วยในโครงการพัฒนา 
เครื่องถ่ายเอกซเรย์เคลื่อนท่ีส�าหรับใช้ในชนบทของ 
องค์การอนามัยโลกในปี พ.ศ. 2510 เป็นต้น

ด้วยความเฉลียวฉลาดประกอบกับความรู ้ 
ความสามารถและความช�านาญพิเศษทางรังสีวิทยา 
ดังผลงานที่ปรากฏ ท่านได้น�าชื่อเสียงมาสู ่คณะ 
และมหาวิทยาลัย จากความเป็นผู ้ที่เปี ่ยมไปด้วย 
คุณธรรมและจริยธรรม ท�าให ้ศาสตราจารย ์  
แพทย์หญิง คุณตวัน สุรวงศ์ บุนนาค เป็นที่รักและ 
เคารพอย่างสูงส�าหรับบรรดาศิษย์ ในส่วนผู้ที่ได้รู้จัก 
ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศก็ได้ให้ความรัก 
และยกย่องนับถือ และในปี พ.ศ. 2503 ท่านก็ได้รับ 
พระราชทานปริญญาแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตของ 
มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ แม้เมื่อท่านเกษียณอายุ 
ราชการแล้ว ท่านก็ยังคงให้ความช่วยเหลือเป็น 

ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงคุณตวัน สุรวงศ์ บุนนาค ในช่วง
พักรับประทานอาหารกลางวันระหว่างเข้าเวรที่โรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์

ที่ปรึกษางานทางด้านรังสีวิทยาและได้ด�ารงต�าแหน่ง 
ศาสตราจารย์กิตติคุณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
ในปี พ.ศ. 2524

ส�าหรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ท่านได้รับ 
พระราชทานเครือ่งราชอสิรยิาภรณ์ ทตุยิจุลจอมเกล้า 
เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2521 และทวีติยาภรณ์ 
ช้างเผือก เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2523 นับเป็น  
เกียรติประวัติอย่างสูงในชีวิตของท่าน
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ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงพิศมัย อร่ามศรี หรือ “อาจารย์ 
หมอเล็ก” ได้รับปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิตจากมหาวิทยาลัย 
แพทยศาสตร์และศิริราชพยาบาลเม่ือปี พ.ศ. 2493 และได้รับ 
การบรรจุเป็นอาจารย์ในแผนกรังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์  
โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ มหาวทิยาลยัแพทยศาสตร์ ในช่วงปี พ.ศ.  
2495 ท่านได้เดินทางไปศึกษาเพิ่มเติมและได้รับ Diploma of  
American Board of Radiology เม่ือปี พ.ศ. 2500 ท่านยงัได้รบั 
ทนุไปดงูาน ท�าการวจิยั และเข้าร่วมประชมุทางวชิาการทางด้าน 
รังสีรักษา ณ ต่างประเทศ ทั้งในยุโรป สหรัฐอเมริกา และเอเชีย  
ซึ่งนั่นก็ยิ่งท�าให้หน่วยรังสีรักษาเป็นที่รู้จักและนิยมในกลุ่มของ 
ผู้เชี่ยวชาญงานด้านรังสีรักษาในระดับนานาชาติมากยิ่งขึ้น

ศาสตราจารย์ แพทย์หญงิพศิมยั อร่ามศร ีได้ด�ารงต�าแหน่ง 
เป็นหัวหน้าภาควิชารังสีวิทยาเป็นระยะเวลานานถึง 9 ปี และ 
ได้รับการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้เป็นศาสตราจารย์ในสาขาวิชา 
รงัสวีทิยาในปี พ.ศ. 2524 นอกจากนัน้ท่านยงัได้รบัพระราชทาน 
เครื่องราชอิสริยาภรณ์มหาวชิรมงกุฎในปี พ.ศ. 2527 และ 
เกษียณอายุราชการในปี พ.ศ. 2530

ในช่วงระหว่างรับราชการ ศาสตราจารย์ แพทย์หญิง  
พศิมยั อร่ามศรไีด้น�าเครือ่งฉายรงัสโีคบอลต์มาใช้ในการรักษาโรค 
มะเร็งเป็นแห่งแรกในประเทศไทย เม่ือปี พ.ศ. 2502 โดยได้รับ 
บริจาคเครื่องมือจากสภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงของ 
สหภาพสาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียต ต่อมาในปี พ.ศ. 2507  

ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงพิศมัย อร่ามศรี 
(26	มีนาคม	พ.ศ.	2512	-	31	กรกฎาคม	พ.ศ.	2522)
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ท่านได้น�าเคร่ืองฉายรังสีโคบอลต์รุ ่นใหม่ซึ่งเป็น 
เครื่องมือท่ีทันสมัยยิ่งขึ้นมาใช้ โดยได้รับบริจาค 
มาจากรัฐบาลประเทศแคนาดา ในระยะต่อมา เม่ือ 
สารกัมมันตรังสีโคบอลต์ของสหภาพสาธารณรัฐ 
สังคมนิยมโซเวียตสลายตัว จนกระท่ังความแรงของ 
ต้นก�าเนิดรังสีต�่ามาก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ จึงได ้
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่อง 
ฉายรังสีโคบอลต์มาให้ใหม่ 

ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงพิศมัย อร่ามศรี  
นับได้ว่าเป็นผู้มีบทบาทส�าคัญในการวางระบบการ 

ศาสตราจารย์ แพทย์หญิง
พิศมัย อร่ามศรี ขณะก�าลัง
เตรียมเครื่องฉายรังสีรักษา

ป้องกันอันตรายจากรังสี โดยท่านเป็นผู้ริเร่ิมก่อต้ัง 
สมาคมรังสีรักษาในปี พ.ศ. 2529 และด�ารงต�าแหน่ง 
นายกสมาคมรังสีรักษาเป็นคนแรกตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง 
สมาคมฯ

ตลอดระยะเวลาที่รับราชการ ศาสตราจารย์  
แพทย์หญงิพศิมยั อร่ามศร ีได้อทุศิตนเพือ่การพฒันา 
ความก้าวหน้าทางวิชาการ ตลอดจนถ่ายทอดความรู้ 
และประสบการณ์แก่แพทย์รุ่นหลังและนิสิตแพทย์ 
อย่างสม�า่เสมอตลอดมา และเม่ือเกษยีณอายรุาชการ 
แล้ว ท่านกย็งัเป็นทีป่รกึษาในด้านรงัสรีกัษาตลอดมา
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รองศาสตราจารย ์  นายแพทย ์ศีลวัต อรรถจินดา  
ผู้ด�ารงต�าแหน่งหัวหน้าภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และหัวหน ้าแผนกรังสีวิทยา  
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ในช่วงระหว่างปี พ.ศ.  
2522 - 2525

ท่านอาจารย์ศีลวัตเป็นคนกรุงเทพมหานครโดยก�าเนิด  
เกิดเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2473 โดยหลังจากที่ท่านส�าเร็จ 
การศึกษาชัน้มัธยมศึกษาตอนต้นจากโรงเรยีนอ�านวยศลิป์ ธนบรุี  
และส�าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียน 
เตรียมอุดมศึกษาเรียบร้อยแล้ว ท่านก็ได้เข้ามาเป็นนิสิตแพทย ์
จุฬาฯ และจบการศึกษารุ่นที่ 5 โดยได้รับปริญญาแพทยศาสตร 
บณัฑติ จากมหาวทิยาลยัแพทยศาสตร์ ในปี พ.ศ. 2497 หลงัจากนัน้ 
ท่านจึงได้เดินทางไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อฝึกอบรมเป็น 
แพทย์ประจ�าบ้านสาขารังสีวิทยาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2501 - 2505  
โดยได้เข้ารับการฝึกอบรมใน 3 โรงพยาบาล ได้แก่ Newton 
Wellesley Hospital, Newton Lower Falls มลรัฐ 
แมสซาชูเซตส์ Cook County Hospital, Chicago มลรัฐ
อิลลินอยส์ และ Hartford Hospital เมืองฮาร์ตฟอร์ด มลรัฐ 
คอนเนตทิคัต จนสามารถสอบได้เป็นผู้เชี่ยวชาญแขนงวิชา 
รังสีวิทยา ประเทศสหรัฐอเมริกา (Diploma of American 
Board of Radiology) หลังจากนั้นท่านจึงได้เดินทางกลับมา 
ประเทศไทยและรับราชการเป็นอาจารย์ประจ�าในแผนก 

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ศีลวัต อรรถจินดา
(1	สิงหาคม	พ.ศ.	2522	-	29	พฤศจิกายน	พ.ศ.	2525)
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รงัสวีทิยา คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์  
มหาวทิยาลยัแพทยศาสตร์ ในปี พ.ศ. 2506 หลงัจาก 
ที่ท่านได้ผ่านการฝึกงานในด้านการสอนอีก 1 ป ี
ในต�าแหน่ง Clinical Instructor in Radiology  
ที ่Yale University Medical Center, New Heaven 
มลรัฐคอนเนตทิคัต ประเทศสหรัฐอเมริกา

ท่านอาจารย์ศีลวัตถือได้ว่าเป็นผู ้ที่มีความ 
มุ ่งมั่นในด้านการพัฒนาวิชาการ พิสูจน์ได ้จาก 
ผลงานทุกชิ้นท่ีอาจารย์ลงมือท�าจะต้องเป็นผลงาน 
ที่มีคุณภาพ อีกท้ังท่านอาจารย์ยังเป็นผู้ที่มีความคิด 
ริเริ่มสร้างสรรค์ เป็นคนคิดเร็ว ตัดสินใจ และลงมือ 
ท�าเร็ว แต่เมื่อได้ลงมือท�าแล้วก็จะปรับจังหวะการ 
ท�างานให้ช้าลงด้วยความประณีต นอกจากนั้นท่าน 
อาจารย์ยังเป็นผู ้มีศิลปะในการถ่ายภาพมากเป็น 
พิเศษ ซึ่งนับเป็นคุณสมบัติที่ดีของรังสีแพทย์วิทยา 

วนิจิฉยั ประกอบกบัความรูท้ีด่มีากทางด้านรังสฟิีสกิส์  
ท�าให้ท่านอาจารย์เป็นทีเ่ลือ่งลอืในด้านความสามารถ 
ในการตรวจทางเดนิอาหารและการตรวจหลอดเลอืด 
โดยใช้เครื่องเอกซเรย์ฟลูออโรสโคป ซึ่งสามารถผลิต 
ภาพวนิจิฉัยได้สวยงามเป็นเลศิ ท�าให้สามารถแปลผล 
การวินิจฉัยได้ถูกต้องและแม่นย�ามาก เป็นที่ช่ืนชม 
ของแพทย์ผู้รักษาผู้ป่วยและเป็นแบบอย่างของศิษย์ 
และเพื่อนร่วมงานมาโดยตลอด

ในด้านหนึ่งของการท�างาน ท่านอาจารย์จะไม ่
รั้งรอในการสอนสิ่งที่ถูกต้องทั้งในด้านวิชาการและ 
จริยธรรม แม้ว่าโดยบุคลิกของท่านอาจารย์จะเป็น 
คนพดูจาเสยีงดงั แต่นัน่กเ็ป็นสิง่ทีท่�าให้เกดิการจดจ�า 
เพือ่ไม่ให้เกดิการผดิพลาดอกีซึง่ถอืเป็นสิง่ทีส่�าคญัมาก 
โดยเฉพาะส�าหรับงานที่ต้องมีผู ้ป่วยเกี่ยวข้องด้วย 
งานคุณภาพ นอกจากนั้นผลงานทางด้านวิชาการ 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงลงพระปรมาภิไธย
ณ ห้องตรวจด้วยเครื่องเอกซเรย์
คอมพิวเตอร์ (CT 8800 บริษัทยีอี 
เมดิคอล ซิสเต็ม (ประเทศไทย) จ�ากัด) 
อาคารจุลจักรพงษ์ ชั้น 1
เมื่อวันพุธที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2524 
โดยมีรองศาสตราจารย์ นายแพทย์ศีลวัต 
อรรถจินดา เฝ้าฯ รับเสด็จ 
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และงานวิจัยของอาจารย์ยังได้รับการตีพิมพ์ทั้งใน 
ประเทศและต่างประเทศ โดยเฉพาะผลงานทางด้าน 
การตรวจวินิจฉัยโรคหัวใจและหลอดเลือดด้วยภาพ 
วินิจฉัย ตลอดระยะเวลาท่ีท่านอาจารย์เป็นอาจารย ์
อยู่ในแผนกรังสีวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ คณะ 
แพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัแพทยศาสตร์ ซึง่ต่อมาได้ 
กลายเป็นสงักดัภาควชิารงัสวีทิยา คณะแพทยศาสตร์  
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2510 เป็นต้นมา

คงไม่ผิดนักหากจะกล่าวว่า ท่านอาจารย์เป็น 
ผู้หนึ่งที่ให้ความส�าคัญกับการพัฒนาทางวิชาการ 
อย่างยิ่ง ดังจะเห็นได้จากการท่ีท่านอาจารย์ได้อุทิศ 
เวลาเป็นบรรณาธิการและอยู่ในกองบรรณาธิการ 
ของวารสารทางการแพทย์ในอดีตหลายฉบับใน 
ประเทศไทย เช่น รังสีวิทยาสาร จุฬาลงกรณ์เวชสาร  
จดหมายเหตุทางการแพทย์ เป็นต้น

ระหว่างที่ท่านอาจารย์ด�ารงต�าแหน่งหัวหน้า
ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัยและหัวหน้าแผนกรังสีวิทยา (ปัจจุบัน
เป ็นฝ ่ายรังสีวิทยา) โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 
สภากาชาดไทยนัน้ ท่านกไ็ด้แสดงให้เหน็ถงึความเป็น
ผู้ที่มีวิสัยทัศน์สูง ด้วยการน�าเอาเทคโนโลยีทางการ
วินิจฉัยด้วยภาพใหม่ๆ เข้ามาใช้ในโรงพยาบาล
จฬุาลงกรณ์ เพือ่เป็นการขยายงานของภาควชิาฯ เช่น 
เครือ่งอัลตราซาวนด์และเครือ่งเอกซเรย์คอมพวิเตอร์ 
(Computed Tomography) และมีการก่อสร้าง
อาคารจุลจักรพงษ์แทนที่อาคารรัตนสังวาลย์เดิม 
เพื่อให้เป็นท่ีติดตั้งของเคร่ืองเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ 

ดงักล่าว ซึง่พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั พร้อมด้วย 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี
ได้เสดจ็พระราชด�าเนนิมาทรงประกอบพธิเีปิดอาคาร 
อย่างเป็นทางการและทอดพระเนตรเคร่ืองเอกซเรย์ 
คอมพิวเตอร์ เมื่อวันที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2524

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ศลีวตั อรรถจินดา 
นับได้ว่าเป็นผู้มีคุณูปการแก่ภาควิชา/ฝ่ายรังสีวิทยา  
คณะแพทยศาสตร ์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย 
เป็นอย่างยิ่ง ทั้งต่อองค์กร ศิษย์ เจ้าหน้าที่/นักรังส ี
การแพทย์ ผู้ใต้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น จนทุกคน 
เรียกขานท่านอาจารย์ว่า “อาจารย์เตี่ย” ซึ่งเปรียบ 
เสมือนพ่อของบ้านหลังนี้ 
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รองศาสตราจารย์ นายแพทย์บุญเที่ยง ศีติสาร ส�าเร็จ 
การศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์  
เมื่อปี พ.ศ. 2501 และเป็นแพทย์จุฬาฯ รุ่นที่ 8 หลังจากนั้น 
ท่านจงึได้เข้าเป็นแพทย์ประจ�าบ้านและแพทย์ประจ�าบ้านอาวโุส  
แผนกรงัสวีทิยา โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ และได้รบัการบรรจุเป็น 
ข้าราชการพลเรือนสามัญในต�าแหน่งอาจารย์ แผนกรังสีวิทยา 
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2504 และในระหว่างปี พ.ศ. 2506 - 2509  
ท่านก็ได้เดินทางไปศึกษาต่อที่ University of Rochester  
ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นเวลา 3 ปี และได้รับ Diploma of  
American Board of Radiology หลังจากนั้นท่านจึงได้น�าเอา 
ความรูแ้ละววิฒันาการทางด้านวชิาการทางรงัสวีทิยาทีไ่ด้พบเหน็  
กลับมาถ่ายทอดให้แก่นิสิตแพทย์ แพทย์ประจ�าบ้าน และแพทย์ 
ทั่วไปเป็นจ�านวนมาก ท่านยังเป็นครูที่เปี่ยมไปด้วยความเมตตา 
กรุณา มีความเสียสละทุ่มเท มีความอดทน และใจเย็นอย่างยิ่ง 
ต่อศิษย์และผู้ร่วมงานทุกระดับเป็นอย่างสูง ท่านเป็นรังสีแพทย ์
ทีเ่ชีย่วชาญทางด้านระบบ Musculoskeletal เป็นอย่างยิง่ และ 
ท่านยังได้ร่วมในการร่างหลักสูตรต่างๆ ทั้งในระดับปริญญาและ 
หลังปริญญาของคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
และของแพทยสภา โดยที่ท ่านได้รับการแต่งตั้งให้เป็นทั้ง 
อนุกรรมการและประธานอนุกรรมการสอบความรู้ความช�านาญ 
ของแพทย์ประจ�าบ้านทางรงัสวีทิยาอย่างต่อเนือ่งเป็นระยะเวลา 
ยาวนาน

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์บุญเที่ยง ศีติสาร 
(30	พฤศจิกายน	พ.ศ.	2525	-	29	พฤศจิกายน	พ.ศ.	2529)
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ในวงการวชิาการสาขารงัสวีทิยาระดับนานาชาติ  
ท่านได้รับการยอมรับและเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง 
ทัง้ในกลุม่ของ Association of Radiology, Asian  
Oceanian Society of Radiology และ International 
Society of Radiology โดยท่านได้เดินทางไปร่วม 
ประชุมเพื่อเสนอบทความทางวิชาการในการประชุม 
ของสมาคมต่างๆทัง้ในประเทศและต่างประเทศอย่าง 
สม�่าเสมอ นอกจากนั้นท่านยังเคยได้รับการแต่งตั้ง 
ให้เป็นผูแ้ทนของประเทศไทยอย่างเป็นทางการ เพือ่ 
เข้าร่วมประชุมนานาชาติหลายครั้ง และท่านยังได้ 
ร่วมเป็นคณะกรรมการจดัประชมุ Asian Oceanian  
Congress of Radiology (AOCR) ในประเทศไทย  
จนได้รบัรางวัลการจดัประชมุวชิาการนานาชาตดิเีด่น 
จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย หลังจากนั้นท่าน 
จงึได้รบัเป็นประธานในการจดัประชมุ Congress of  

Asian Association of Radiology (AAR) ในเวลา 
ต่อมา นอกจากนีท่้านยงัเป็นผูร้เิริม่โครงการแลกเปลีย่น 
ทางวชิาการรงัสวีทิยาระหว่างจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
และรังสีวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทยกับ Utrecht  
University ประเทศเนเธอร์แลนด์ ซึง่ท�าให้รงัสแีพทย์ 
รุ ่นหลังๆ ได ้มีโอกาสเดินทางไปศึกษาและฝึก 
อบรมระยะสั้นเพิ่มเติม ณ ประเทศเนเธอร์แลนด์  
เป็นจ�านวนมาก

ในด้านการบรหิารงาน ท่านเป็นผูห้นึง่ทีท่�าหน้าที่ 
บุกเบิกและพฒันาระบบงานภายในภาควชิารังสวิีทยา 
เพือ่ให้มีการท�างานทีค่ล่องตวั สะดวก รวดเรว็ ดงัจะ 
เห็นได้จากในปี พ.ศ. 2513 ท่านได้เสนอให้มีการ 
จัดระบบเก็บฟิล์มตาม Hospital Number และให ้
มีการจัดท�า Index Card ตามพยัญชนะของชื่อ  
นามสกลุ ควบคูก่นัไปด้วย
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 นอกจากนั้นท่านยังได้เป็นผู้ร่วมริเริ่มก่อตั้งโรงเรียนรังสีเทคนิค โรงพยาบาล 
จฬุาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เพ่ือการเพิม่การผลติเจ้าหน้าทีร่งัสเีทคนคิให้บรรลเุป้าหมาย 
ตามความต้องการของประเทศ และแก้ไขสภาวะขาดแคลนบุคลากรด้านรังสีวิทยา 
ได้เป็นอย่างด ี 

นอกจากนัน้แล้ว ท่านยงัเป็นผูห้นึง่ในการรเิริม่ก่อตัง้ศูนย์ป้องกนัและรกัษาโรคมะเรง็ 
ของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โดยท่ีท่านได้ด�าเนนิการระดมทนุด้วยวธิต่ีางๆ และรบับรจิาค 
จากผูม้จิีตศรทัธาอย่างแขง็ขนัจนกระทัง่สามารถด�าเนนิการก่อสร้างอาคารล้วน - เพิม่พลู  
ว่องวานชิ ซ่ึงเป็นอาคารขนาดใหญ่ ความสงู 9 ชัน้ได้เป็นผลส�าเรจ็  

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์บญุเทีย่ง ศตีสิาร นบัเป็นผูท้ีมี่ความเชีย่วชาญในด้าน 
การบริหารงานจนได้รับการมอบหมายและได้รับการแต่งตั้งและเลือกตั้งเป็นหัวหน้า 
ภาควิชารังสีวิทยา, เลขาธิการ และนายกรังสีวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทยหลายสมัย  
อีกทั้งยังเป็นผู้ก่อตั้งวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย ซึ่งภารกิจเหล่านี้กล่าวได้ว่า 
เป็นงานทีห่นกัและยากยิง่ ท่านจงึเป็นบคุคลทีท่รงคณุค่า ยากจะหาผูอ้ืน่มาทดแทนได้  
และเป็นทีรู้่จักกนัดใีนนามของ “อาจารย์เทีย่ง”
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รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงมาคุ้มครอง โปษยะจินดา  
ส�าเร็จการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิตในปี พ.ศ. 2502 และเป็น 
แพทย์จฬุาฯ รุน่ที ่9 โดยหลงัจากทีท่่านจบการศกึษาเรยีบร้อยแล้ว 
ท่านก็ได้ปฏิบัติงานในหน่วยไอโซโทปส์ ซึ่งต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น 
หน่วยเวชศาสตร์นิวเคลียร์และสาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร ์
ตามล�าดับในปัจจุบัน

รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงมาคุ้มครอง โปษยะจินดา  
นบัเป็นผูบ้กุเบกิงานสาขาเวชศาสตร์นวิเคลยีร์ คณะแพทยศาสตร์  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับรองศาสตราจารย์ นายแพทย์ 
วิชัย โปษยะจินดา ซึ่งในระยะเริ่มแรกนั้น ท่านต้องอุทิศก�าลัง 
กายและเวลาเป็นอย่างมากเพื่อที่จะพัฒนางานด้านเวชศาสตร ์
นิวเคลียร์ให้เป็นที่รู ้จักแก่บรรดาแพทย์ทั้งหลายทั้งภายใน 
คณะและนอกคณะ ซึ่งในปัจจุบันสาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์  
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถือได้ว่ามีความ 
เจริญก้าวหน้าอยู่ในระดับแนวหน้า เป็นที่รู ้จักทั้งในประเทศ 
และต่างประเทศ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นผลงานและการวาง 
รากฐานมาจากการท�างานอย่างมุ ่งมั่นและจริงจังของท่าน 
และผู ้สนับสนุนที่เข้มแข็ง (รศ.นพ.วิชัย โปษยะจินดา) โดย 
ท่านเป็นผู้ที่น�าสาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์เข้าไปให้เป็นที่รู ้จัก 
และยอมรับในความสามารถและผลงานวิจัยในต่างประเทศ  
โดยเฉพาะทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (IAEA) 
ซึ่งได้ให้ความช่วยเหลือด้านเครื่องมือ ผู้เชี่ยวชาญ และเงินทุน

รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงมาคุ้มครอง โปษยะจินดา 
(30	พฤศจิกายน	พ.ศ.	2529	-	29	พฤศจิกายน	พ.ศ.	2533)
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สนับสนุนโครงการวิจัยต่างๆ ตลอดจนการจัดการ 
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเวชศาสตร์นิวเคลียร์  
นอกจากนี้ยังไว้วางใจส่งผู ้รับทุนจากทบวงการฯ  
มาดูงานและฝึกอบรมที่สาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นประจ�าอย่างสม�่าเสมอ

นอกจากนั้นแล้ว ท่านยังได้สนับสนุนสาขารังสี 
รักษาในการขอความช่วยเหลือด้านผู้เชี่ยวชาญจาก 
ทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศมาช่วย 
งานด้านการใช้เคร่ืองเร่งอนภุาคในการรกัษาผูป่้วยได้ 
อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล

รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงมาคุ ้มครอง     
โปษยะจินดา นอกจากจะมีความรู้ความสามารถ 
ในด้านวชิาการและมผีลงานด้านการวจัิยมากมายแล้ว  

ท่านกย็งัเป็นผูบ้รหิารทีม่คีวามสามารถ มคีวามรอบรู้  
และสามารถตดัสนิใจได้อย่างถกูต้อง และได้เคยด�ารง 
ต�าแหน่งบริหารต่างๆ ได้แก่ หัวหน้าสาขาเวชศาสตร์ 
นิวเคลียร์, รองคณบดีฝ่ายวิจัย, หัวหน้าภาควิชา 
รังสีวิทยา, อนุกรรมการพลังงานปรมาณูในกิจการ 
แพทย์, ประธานคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบ 
ความรู้ความช�านาญสาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์ของ 
แพทยสภา และนายกสมาคมเวชศาสตร์นิวเคลียร ์
แห่งประเทศไทย เป็นต้น 

ท่านอาจารย์มาคุ ้มครองคือบุคคลหนึ่งที่ได ้
อุทิศตนท�างานหนักมาตลอดชี วิต รับราชการ 
โดยเฉพาะในช่วงที่ท่านท�าหน้าที่หัวหน้าภาควิชา
รังสีวิทยา ในปี พ.ศ. 2529 - 2533 และยังท�าหน้าที่ 

รองศาสตราจารย์ แพทย์หญงิ
มาคุ้มครอง โปษยะจินดา  
ได้รับมอบเหรียญขอบคุณ
ในฐานะประธานการประชุม
ย่อย ในงานการประชุมใหญ่ 
The Asia and Oceania 
Congress of Nuclear 
Medicine and Biology 
ครั้งที่ 5 ณ กรุงจาการ์ตา 
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 
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รองคณบดีฝ่ายวิจัยด้วย (พ.ศ. 2528 - 2531) ซึ่งใน 
แต่ละวันท่านจะท�างานตั้งแต่เช้าจรดเย็นโดยไม่ม ี
วนัหยดุเสาร์และอาทติย์ เนือ่งจากภาควชิารงัสวีทิยา 
มีขอบข่ายของงานกว้างขวางมาก 

ส�าหรับผลงานที่น่าภาคภูมิใจของท่านในช่วง 
ที่ด�ารงต�าแหน่งหัวหน้าภาควิชารังสีวิทยาคือ การ 
ก่อสร้างอาคารเอลิสะเบธ ซึ่งเป็นอาคารส�าหรับ 
เครือ่งเร่งอนภุาคส�าหรบัการรกัษาโรคมะเรง็ โดยเป็น 
อาคารที่มีความสมบูรณ์แบบทั้งด้านการใช้งานและ 
ความสวยงาม และหลังจากที่ท่านด�ารงต�าแหน่ง 
หวัหน้าภาคฯ ครบ 4 ปีแล้วอาจารย์ส่วนใหญ่ต้องการ 
ให้ท่านด�ารงต�าแหน่งหัวหน้าภาคฯ ต่ออีกวาระหนึ่ง  
แต่ท่านก็ปฏิเสธและพวกเราก็ไม่กล้าที่จะขอร้อง 
ให้ท่านเสยีสละท�างานหนกัต่อไปอกี ซึง่หลงัจากทีท่่าน
ไม่ได้ท�าหน้าทีห่วัหน้าภาคฯ แล้ว แต่ท่านกย็งัคงปฏบิตั ิ
หน้าที่เป็นที่ปรึกษาให้ค�าแนะน�าด้านบริหารแก่ 
ภาควิชารังสีวิทยาและสาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์ 
นอกจากนี้ท่านยังท�าหน้าที่สอนนิสิตแพทย์ แพทย ์
ประจ�าบ้าน รวมถึงการบริการผู้ป่วยดังเช่นอาจารย ์
คนอื่นๆ และสิ่งที่เราจะลืมไม่ได้ก็คือ ท่านได้ใช้ 
ความสามารถจัดหาเครื่องวัดความหนาแน่นของ 
กระดูก (Bone densitometer) เป็นเครื่องแรกของ 
ประเทศไทย เพือ่ใช้ในการสอนและให้บรกิารแก่ผูป่้วย

และถงึแม้ว่าท่านจะเกษยีณอายรุาชการไปแล้ว  
แต่ท่านก็ยังคงอุทิศเวลามาช่วยตรวจและให้บริการ 
ผู้ป่วยโรคไทรอยด์ รวมถึงการสอนแพทย์ประจ�าบ้าน 
และเป็นที่ปรึกษาแก่คณาจารย์ในสาขาเวชศาสตร ์
นิวเคลียร์อย่างสม�่าเสมอจนถึงปัจจุบัน

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์วิชัย โปษยะจินดา 
และศาสตราจารย์กติตคิณุ แพทย์หญงิมาคุม้ครอง โปษยะจนิดา 
เมื่อครั้งในงานการพิธีเปิดตึก และเปิดใช้เครื่องโคบอลต์ 
ในปี พ.ศ. 2508
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ศาสตราจารย์ แพทย์หญิง คุณหญิงนิตยา สุวรรณเวลา  
ส�าเรจ็การศกึษาแพทยศาสตรบณัฑติ (เกยีรตนิยิม) จากมหาวทิยาลยั 
แพทยศาสตร์ โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ เม่ือปี พ.ศ. 2506 และเป็น 
แพทย์จฬุาฯ รุน่ที ่13 รวมถงึหลกัสตูรประกาศนยีบตัรชัน้สงูทาง 
วทิยาศาสตร์การแพทย์คลนิกิ (สาขารงัสวีทิยา) จากมหาวิทยาลยั 
แพทยศาสตร์ เมือ่ปี พ.ศ. 2508, Certificate in Neuroradiology 
จาก The Bowman Gray School of Medicine Wake  
Forest University, Winston-Salem N.C., USA เมื่อปี พ.ศ.  
2514 และได้รับอนุมัติบัตรแสดงความรู้ความช�านาญในการ 
ประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขารังสีวิทยา (รังสีวิทยาวินิจฉัย) 

จากแพทยสภา เมือ่ปี พ.ศ. 2516 ท่านได้เข้ารบัราชการใน 
มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ในต�าแหน่ง 
อาจารย์โท ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2509 ซึ่งต่อมาได้เปลี่ยนต้นสังกัดเป็น 
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อปี พ.ศ. 2510  
โดยท่านได้ปฏิบัติราชการด้วยความสามารถจนกระทั่งได้รับการ 
แต่งตั้งให้เป็นศาสตราจารย์ในปี พ.ศ. 2526

ตลอดระยะเวลาในการปฏิบัติหน้าที่รับราชการ ท่านได้ 
เสียสละแรงกายและแรงใจในการปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ อีกทั้ง 
ยังเป็นบุคคลผู้มีจิตใจโอบอ้อมอารี มีความรักและเอื้ออาทร 
ต่อผู้ร่วมงาน และเจ้าหน้าที่ทุกระดับในภาควิชาฯ รวมไปจนถึง 
ลูกศิษย์ที่ได้จบการศึกษาไปแล้ว ตลอดจนมีจิตเมตตากรุณา 
ต่อผูป่้วยทีม่ารบัการตรวจวนิจิฉยัโดยเสมอภาคกนั อกีทัง้ยงัเป็น 

ศาสตราจารย์ แพทย์หญิง คุณหญิงนิตยา สุวรรณเวลา
	(30	พฤศจิกายน	พ.ศ.	2533	-	29	พฤศจิกายน	พ.ศ.	2541)
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ผู ้ที่มีความรับผิดชอบและเสียสละต่อภาควิชาฯ 
เป็นอย่างยิ่ง และยังเป็นก�าลังส�าคัญในการพัฒนา 
ภาควิชาฯ ให้มีความเจริญก้าวหน้าทันสมัยอยู ่ 
ตลอดเวลา นับได้ว่าท่านเป็นบุคคลผู้มีผลงานทั้ง 
ทางด้านบริหารและด้านวิชาการอย่างมากมาย  
โดยท่านได้ด�ารงต�าแหน่งทางด้านงานบริหาร ดังนี้

• หัวหน้าสาขารังสีวิทยาวินิจฉัย ภาควิชา 
รงัสีวทิยา คณะแพทยศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
ในปี พ.ศ. 2525 - 2529 

• หวัหน้าภาควชิารังสีวทิยา คณะแพทยศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และหัวหน้าฝ่ายรังสีวิทยา 
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ในปี  
พ.ศ. 2533 - 2541

• อ า จ า ร ย ์ ใ ห ญ ่ โ ร ง เ รี ย น รั ง สี เ ท ค นิ ค  
สภากาชาดไทย ในปี พ.ศ. 2530 - 2534 

• ผูจ้ดัการโรงเรยีนรงัสเีทคนคิ สภากาชาดไทย  
ในปี พ.ศ. 2534 - 2541

• กรรมการคณะกรรมการประจ�าคณะ 
แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในปี พ.ศ.  
2528 - 2541

• ก ร รมกา ร โร งพยาบาลจุ ฬ าล งกรณ ์ 
สภากาชาดไทย ในปี พ.ศ. 2533 - 2541

ด้วยความรู้ความสามารถทั้งทางด้านบริหาร
และวชิาการ ท่านจงึได้รบัการแต่งตัง้ให้ด�ารงต�าแหน่ง 
อื่นๆ อีกมากมาย ได้แก่

• International Advisory Board of the  
International Medical Image Registry Journal,  
published by Raven Press ในปี พ.ศ. 2537 -  
ปัจจุบัน

• ประธานคณะอนกุรรมการฝึกอบรมและสอบ 
ความรูค้วามช�านาญในการประกอบวชิาชพีเวชกรรม  
สาขารังสีวิทยาวินิจฉัยของแพทยสภา ในปี พ.ศ.  
2535 - 2542

• รองประธานราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่ง

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จฯ มาทรงประกอบพิธีเปิดตึกอภันตรีปชา
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2537 
โดยมศีาสตราจารย์ แพทย์หญงิ คณุหญงินติยา สวุรรณเวลา  
เฝ้าฯ รับเสด็จ
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ประเทศไทยและอุปนายกรังสีวิทยาสมาคมแห่ง
ประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2538 - 2542

• ผู ้ แทนสมาคมใน As ian-Oceanian  
Society of Neuroradiology and Head & Neck  
Radiology (AOSNHNR) ในสมาคม World  
Federation of Neuroradiological Societies  
(WFNRS) ในปี พ.ศ. 2538 - 2549

• นายกสมาคม (President) ของ Asian- 
Oceanian Society of Neuroradiology and Head  
& Neck Radiology (AOSNHNR) ในปี พ.ศ. 2555 - 2557

นอกจากนั้นท่านอาจารย์ยังได้ผลิตผลงานวิจัย 
ตีพิมพ์ทั้งต�าราและบทความทางวิชาการทางด้าน 
รังสีวิทยาของระบบประสาทและหลอดเลือดไว้อย่าง 
มากมาย โดยได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเยี่ยมสาขา 
วิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจ�าปี พ.ศ. 2527 ของ 

ส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติเร่ือง “การวัด 
กะโหลกศีรษะในภาพรังสีของคนไทย” รวมไปจนถึง 
ผลงานวิจัย ต�ารา และบทความหลายเร่ืองที่ได้รับ 
การตีพิมพ์ลงในวารสารทางการแพทย์ทั้งในประเทศ 
และต่างประเทศที่มีชื่อเสียงหลายฉบับ 

ในระหว ่างที่ท ่านด�ารงต�าแหน ่งหัวหน ้า 
ภาควิชาฯ ท่านได้พัฒนาภาควิชาฯ ทั้งทางด้าน 
บุคลากรและเครื่องมือเครื่องใช้ รวมทั้งการบริการ 
ทางด้านรังสีวิทยาของภาควิชาฯ และฝ่ายรังสีวิทยา  
โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ สภากาชาดไทย อย่างมากมาย 
โดยทางด้านบุคลากร ท่านได้สนับสนุนให้อาจารย ์
และเจ้าหน้าที่ไปศึกษาอบรม ดูงานเพิ่มเติมใน 
ต่างประเทศ ส่วนในด้านเครื่องมือเครื่องใช้ ท่านได ้
จดัหาอปุกรณ์ทีท่นัสมัยมากมาย ได้แก่ เครือ่งสร้างภาพ 
ด้วยคลื่นสะท้อนในสนามแม่เหล็ก (Magnetic  

เรียงจากซ้ายมือไปขวามือ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์เฉลียว ปิยะชน 
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ทวีป นพรัตน์ 
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์บุญเที่ยง ศีติสาร 
ศาสตราจารย์กติตคิณุ แพทย์หญงิ คณุหญงินติยา สวุรรณเวลา 
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงวัชรี บัวชุม 
รังสีแพทย์จากเมืองเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย 
ศาสตราจารย์กติตคิณุ แพทย์หญงิมาคุม้ครอง โปษยะจนิดา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสุรีย์ ฐติะฐาน 
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ศลีวตัร อรรถจนิดา
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Resonance Imaging) เครือ่งตรวจวนิจิฉยัหลอดเลอืด  
(Digital Subtraction Angiographic Unit)  
ส่วนทางด้านการบริการ ท่านได้พัฒนาการให้บริการ 
ผู้ป่วยซึ่งเพิ่มจ�านวนขึ้นอย่างมาก เพ่ือให้การบริการ 
เป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ โดยใช้วชิาการ 
ทีม่คีวามเจรญิก้าวหน้าของเทคโนโลยใีนการสร้างภาพ 
ทางการแพทย์

นอกเหนือไปจากการพัฒนางานดังกล่าวแล้ว 
ท่านก็ยังเป็นผู้ที่มีอัธยาศัยงดงามและมีความเมตตา 
กรณุาต่อผูใ้ต้บงัคับบญัชาเป็นอย่างมาก ด้วยคณุสมบตั ิ
ดังกล่าว ท่านจึงได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่นประเภท 
ผู ้บริหารหน่วยงานของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์  
สภากาชาดไทย เมื่อปี พ.ศ. 2539

และด้วยความรู ้ความสามารถในการปฏิบัต ิ
หน้าที่ราชการ ท่านจึงได้รับพระมหากรุณาธิคุณ 
โปรดเกล ้าโปรดกระหม่อมได ้รับพระราชทาน 
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ดังนี้

•  จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก (จ.ช.) พ.ศ. 2515
•  ตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.)  พ.ศ. 2517

•  ตริตาภรณ์ช้างเผือก (ต.ช.) พ.ศ. 2522
•  ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.) พ.ศ. 2524
•  ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.) พ.ศ. 2527
•  ประถมภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.) พ.ศ. 2530
•  ประถมภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.)  พ.ศ. 2533
•  มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.)  พ.ศ. 2536
•  มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.) พ.ศ. 2541

นอกเหนือจากงานทางด้านบริหาร วิชาการ  
งานวิจัย และการบริการผู ้ป่วยแล ้ว ท ่านยัง 
มีโอกาสได้รับใช้ใต้เบื้องพระยุคลบาทตลอดจน 
พระบรมวงศานุวงศ์ จนกระทั่งได้รับพระราชทาน 
เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล ้าชั้นจตุตถ 
จุลจอมเกล้า (จ.จ.) ในปี พ.ศ. 2541 และได้รับ 
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้าชั้น 
ตติยจุลจอมเกล้า (ต.จ.) ในปี พ.ศ. 2544 ต่อมาท่าน 
ได้รับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา 
ในปี พ.ศ. 2556

ศาสตราจารย์ แพทย์หญิง คุณหญิงนิตยา  
สุวรรณเวลา นับเป็นผู้ที่มีบุคลิกงดงาม เป็นที่ช่ืนชม 
ของบุคลากรรอบด้าน จนกล่าวได้ว่าท่านเป็นทรพัยากร 
บุคคลที่มีคุณค่าอย่างยิ่ง ด้วยความรู้ความสามารถ 
ของท่านที่มีอยู ่อย่างมากมาย ท่านเป็นครูที่ศิษย์ 
ระลึกได้เสมอในความเมตตาและความตั้งใจจริง 
ในการถ่ายทอดความรู ้ทางวิชาการ และถึงแม้ว่า 
ท่านจะครบวาระเกษียณอายุราชการแล้ว แต่ท่าน 
ก็ยั งคงมีความตั้ งใจที่จะช ่วยถ ่ายทอดและให ้
ค�าปรึกษาทางด้านวิชาการแก่ศิษย์ต่อไป
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รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงวัชรี บัวชุม ส�าเร็จการศึกษา
แพทยศาสตรบัณฑิต โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
แพทยศาสตร์ เมื่อปี พ.ศ. 2510 และเป็นแพทย์จุฬาฯ รุ่นที่ 17 
โดยหลังจากที่ท่านจบแพทย์ฝึกหัดและได้เป็นแพทย์ประจ�าบ้าน 
อายุรศาสตร์เป็นระยะเวลา 1 ปีแล้ว ท่านก็ได้เข้าปฏิบัติงาน 
ในสาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์และได้รับการบรรจุเป็นอาจารย์ 
ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ในปี พ.ศ. 2513 และได้รับอนุมัติบัตรผู ้ เชี่ยวชาญสาขา 
รงัสรีกัษาและเวชศาสตร์นวิเคลยีร์จากแพทยสภา ในปี พ.ศ. 2518 
และต่อมาเป็น Research Fellow in Physics and Nuclear  
Medicine ณ Mount Sinai School of Medicine  
มลรัฐนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา ในปี พ.ศ. 2520

นับเป ็นระยะเวลาอันยาวนานที่รองศาสตราจารย ์
แพทย์หญิงวัชรี บัวชุม ได้ทุ่มเทแรงกายและแรงใจในการท�างาน 
เพื่อสาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์ เพื่อภาควิชารังสีวิทยา เพื่อคณะ 
แพทยศาสตร์ และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ จึงไม่น่าแปลกใจที่ 
ท่านจะเป็นที่รักของศิษย์ เพื่อนร่วมงาน และเจ้าหน้าที่ทุกคน 
ซึ่งนั่นเป็นเพราะท่านเป็นผู ้ที่ มีความเมตตา โอบอ้อมอารี  
มคีวามเทีย่งธรรม และทีส่�าคญัทีส่ดุคอื ท่านเป็นผูท้ีมี่ความจริงใจ 
กับทุกๆ คน

ในฐานะของการเป็นอาจารย์เวชศาสตร์นิวเคลียร์ ท่าน 
มีความตั้งใจและมีความมุ่งม่ันในการถ่ายทอดความรู ้ให้แก่ 

รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงวัชรี บัวชุม 
(30	พฤศจิกายน	พ.ศ.	2541	-	30	กันยายน	พ.ศ.	2544)
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ศิษย์ทุกคน ด้วยความสามารถเฉพาะตัวของท่านใน 
การอธิบายเนื้อหาที่ยากให้สามารถเข้าใจได้ง่าย และ 
จะสอดแทรกเร่ืองคุณธรรมและจริยธรรมอยู่เสมอ  
โดยเฉพาะสิ่งที่แพทย์พึงปฏิบัติต่อผู ้ป่วยอยู ่เสมอ  
นั่นจึงท�าให้ลูกศิษย์ทุกคนต่างได้เรียนรู้และซึมซับ 
ความเป็นแพทย์ที่ดีจากสิ่งที่ท่านได้พร�่าสอนและ 
จากการทีไ่ด้เหน็ท่านปฏบิตัต่ิอผูป่้วยด้วยความเมตตา 
และเห็นอกเห็นใจอยู่เสมอ และนอกเหนือจากงาน 
ทางด้านการสอนแล้ว ท่านยังได้ช่วยให้งานบริการ 
และงานวิจัยของสาขาฯ มีความเจริญรุดหน้าอย่าง 
ต่อเนื่อง โดยท่านได้ช่วยอาจารย์ทวีป อาจารย์วิชัย  
และอาจารย์มาคุ้มครอง สานต่องานในด้านต่างๆ  

รวมถึงการให้ความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับทบวงการ 
พลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (IAEA) และการ 
สร้างความสัมพันธ์กับสถาบันอื่นๆ ทั้งในและต่าง 
ประเทศ ท�าให้เราเป็นสถาบันที่มีชื่อเสียงและเป็น 
ทีย่อมรบัในกลุม่ประเทศแถบเอเชยี ดงัจะเหน็ได้จาก 
ชาวต่างชาติโดยเฉพาะจากประเทศเพื่อนบ้านที่ได ้
รับทุนจาก IAEA มาฝึกอบรมดูงานที่สาขาเวชศาสตร์ 
นิวเคลียร์ จุฬาฯ ซึ่งทุกคนจะได้รับการต้อนรับและ 
ดูแลอย่างดียิ่งประดุจญาติมิตรจากท่าน

นอกเหนอืจากงานในหน้าทีโ่ดยตรงของท่านแล้ว 
ท่านยังมีภาระงานด้านบริหารอีกมากมาย ได้แก่  
หัวหน้าสาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์ (พ.ศ. 2529 - 
2544) ประธานคณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษา 
คณะแพทยศาสตร์ (พ.ศ. 2535 - 2539) หัวหน้า 
ภาควชิารงัสวีทิยา (พ.ศ. 2541 - 2544) รองผูอ้�านวยการ 
ฝ่ายบริการ โรงพยาบาลจุฬาฯ (พ.ศ. 2542 - 2544)  
ผู ้จัดการคลินิกพิ เศษนอกเวลาราชการ คณะ 
แพทยศาสตร์และโรงพยาบาลจุฬาฯ (พ.ศ. 2538 -  
2550) ประธานวิชาการสมาคม เวชศาสตร์นิวเคลียร์ 
แห่งประเทศไทย และชมรม Nuclear Cardiology  
แห่งประเทศไทย (พ.ศ. 2538 - 2540) นายกสมาคม 
เวชศาสตร์นิวเคลียร์แห่งประเทศไทย (พ.ศ. 2541 -  
2546) กรรมการบริหาร ราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่ง 
ประเทศไทยและรังสีวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย 
หลายวาระ รวมถึงการเป็นกรรมการบริหารสมาคม 
ศษิย์เก่าแพทย์จฬุาฯ ทัง้นี ้ท่านได้เกษยีณอายรุาชการ 
ในปี พ.ศ. 2544
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รองศาสตราจารย์ แพทย์หญงิวชัร ีบวัชมุ นบัว่า 
เป็นผูห้นึง่ทีม่กีลยทุธ์ในการบรหิารทีด่เียีย่ม โดยท่าน 
จะเป็นแม่แบบที่ดีในการปฏิบัติงาน เป็นผู้ที่รักษา 
กฎระเบียบ ให้ค�าชมเชยเมื่อลูกน้องปฏิบัติงานได้ดี 
และว่ากล่าวตักเตือนอย่างตรงไปตรงมา พร้อมทั้ง 
พร�่าสอนเมื่อลูกน้องปฏิบัติงานผิดพลาด เพื่อให้งาน 
มีการพัฒนาที่ดีขึ้น นอกจากนี้ท่านยังเปิดใจกว้าง 
ที่จะรับฟังความคิดเห็น รวมถึงความทุกข์ ความ 
เดือดร้อนของบุคลากร และให้ความช่วยเหลือโดย 
ไม่หวังผลตอบแทนใดๆ ทั้งสิ้น 

ด้วยจิตใจที่เปี่ยมไปด้วยความมุ่งมั่นและยึดถือ 
ประโยชน์ส่วนรวมและประโยชน์ของผู้ป่วยเป็นที่ต้ัง  
ประกอบกบัการทุม่เททัง้ก�าลงักายและก�าลงัใจให้กบั 
การท�างานเสมอมา จึงท�าให้รองศาสตราจารย์  
แพทย์หญงิวชัร ีบวัชมุ ประสบความส�าเรจ็ในงานต่างๆ 
ที่ท�าและน้อมน�าความเจริญก้าวหน้ามาสู่ภาควิชา 
คณะแพทยศาสตร์ และโรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์อย่าง 
มากมาย และเป็นที่เคารพยกย่องและชื่นชมอย่างยิ่ง 
ของพวกเราชาวรังสีวิทยา
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รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสมใจ หวังศุภชาติ ส�าเร็จ 
การศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาและชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
จากโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ และส�าเร็จการศึกษาในระดับ 
ชัน้มธัยมศกึษาตอนปลายจากโรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา ก่อนทีจ่ะ 
ส�าเรจ็การศกึษาวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวทิยาศาสตร์การแพทย์ 
(เกียรตินิยมอันดับ 2) จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสาขา 
แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) จากจุฬาลงกรณ ์
มหาวิทยาลัย และเป็นศิษย์เก่าแพทย์จุฬาฯ รุ่นที่ 25 ท่านจบ 
วุฒิบัตรแสดงความรู ้ความช�านาญในการประกอบวิชาชีพ 
เวชกรรม สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย (โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์  
สภากาชาดไทย) แพทยสภา และ Master Degree in DME:  
Clinical Epidemiology จาก Mc. Master University,  
Ontario ประเทศแคนาดา และยังได้รับการฝึกอบรมและ 
ดงูานในสถาบนัต่างประเทศหลายแห่งทางด้าน Interventional  
Radiology, MRI และ Cardiac Imaging

รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสมใจ หวังศุภชาติ เข้ารับ 
ราชการที่ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ 
มหาวิทยาลัย เมื่อปี พ.ศ. 2522 และเกษียณอายุราชการเมื่อ 
ปี พ.ศ. 2554 โดยตลอดระยะเวลารบัราชการ ท่านคือผูท้ีม่คีวามรู้ 
ความสามารถในด้านการสอน ด้านการวิจัย และด้านวิชาการ  
โดยเฉพาะความเชี่ยวชาญด้านรังสีวิทยาวินิจฉัยระบบหัวใจ 
และหลอดเลือด นอกจากนั้นแล้วท่านยังเป็นผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ 

รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสมใจ หวังศุภชาติ
(1	ตุลาคม	พ.ศ.	2544	-	30	กันยายน	พ.ศ.	2552)
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ด้วยความขยันหมั่นเพียร ซื่อสัตย์ สุจริต มีจิตใจ 
โอบอ้อมอารี และท่านยังได้ทุ่มเทแรงกายและแรงใจ 
ให้กบัการเรยีนการสอนนสิติแพทย์ แพทย์ประจ�าบ้าน  
และแพทย์ประจ�าบ้านต่อยอดอย่างจรงิจงั อกีทัง้ยงัมี 
ส่วนร่วมในการสอนระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตร 
ปรญิญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการพฒันา 
สุขภาพ (หลักสูตรนานาชาติ), หลักสูตรวิทยาศาสตร 
มหาบัณฑิต สาขาวิชาฉายาเวชศาสตร์ และหลักสูตร 
สหสาขาวชิาวศิวกรรมชวีเวช จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
ซึง่นอกเหนอืจากการสอนทางวชิาการแล้ว ท่านยงัได้ 
ปลูกฝังความรู ้ด้านคุณธรรมและจริยธรรมให้กับ 
นิสิตแพทย์ แพทย์ประจ�าบ้าน แพทย์ประจ�าบ้าน 

ต่อยอด รวมทั้งนิสิตปริญญาโท ซ่ึงท่านนับเป็น 
ตัวอย่างที่ดีในด้านความมีน�้าใจ โอบอ้อมอารี ความ 
ซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา และการรักษาระเบียบวินัย  
ดังจะเห็นได้จากการที่ท่านได้รับความช่ืนชมและ 
เป็นที่ยอมรับทั้งจากนิสิตแพทย์ แพทย์ประจ�าบ้าน  
คณาจารย์ เพื่อนร่วมงาน และเจ้าหน้าที่ทุกระดับ 
มาโดยตลอด จึงนับได้ว่าท่านได้ด�ารงตนเป็นอาจารย์ 
แพทย์ที่ดีให้กับนิสิตแพทย์และแพทย์ประจ�าบ้าน 
ได้ยึดถือเป็นแบบอย่าง พร้อมทั้งอุทิศเวลาเพื่อให้ 
ค�าปรกึษาแก่นสิติแพทย์เม่ือมีปัญหา ไม่ว่าจะเป็นเร่ือง 
การเรยีน การท�างาน ครอบครวั และการวางแผนชีวิต 
ในอนาคต

การยอมรับนับถือในฐานะอาจารย์ผู้เช่ียวชาญ 
ของรองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสมใจ หวังศุภชาติ  
ไม่เพียงแต่จะจ�ากัดอยู่ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
เท่านัน้ หากแต่ท่านยงัได้รบัการยอมรบัจากหน่วยงาน 
ภายนอกมากมาย อาท ิการทีท่่านได้รบัเกยีรติให้ด�ารง 
ต�าแหน่งเป็นอนุกรรมการพลังงานปรมาณูในกิจการ 
แพทย์ของส�านักงานปรมาณูเพื่อสันติ, ประธาน 
คณะท�างานบัญชียาหลักแห่งชาติ สาขารังสีวิทยา  
กระทรวงสาธารณสขุ, อนกุรรมการฝึกอบรมและสอบ 
ความรูค้วามช�านาญในการประกอบวชิาชพีเวชกรรม  
สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย ราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่ง 
ประเทศไทย และกรรมการที่ปรึกษาการลงทุนด้าน 
พัฒนาบุคลากรการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีทาง 
การแพทย์ในบริการตติยภูมิ ศูนย์โรคมะเร็งแห่งชาติ  
เป็นต้น นอกจากนั้น ท่านยังเป็นผู้ที่มีความสามารถ 

การประชุม Advanced Digital Image Management 
Forum 2005 ห้องประชุมมงคลนาวิน ชั้น 10 อาคาร สก. 
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 15 - 16 กันยายน พ.ศ. 2548
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ในการสอนและสามารถถ่ายทอดความรู ้ได้อย่าง 
มปีระสทิธภิาพเป็นทีป่ระจกัษ์ ดงัจะเหน็ได้จากการที่ 
ท่านได้รับเชิญจากสถาบันและองค์กรต่างๆ ในการ 
เป็นวิทยากรพิเศษในการประชุมวิชาการและการ 
ประชุมเชิงปฏิบัติการซึ่งได้ก่อเกิดเป็นประโยชน์แก ่
นิสิตแพทย์ แพทย์ทั่วไป รวมทั้งแพทย์ทางระบบ 
หัวใจและหลอดเลือดในการเรียนรู้ด้านการวินิจฉัย 
ด้วยภาพเป็นอย่างมาก 

จากความมุ ่งมั่นของท่านที่มีต่อศิษย์ ท�าให ้
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสมใจ หวังศุภชาติ  
ได้รบัรางวลัยกย่องเชดิชเูกยีรตอิาจารย์ด้านการเรยีน 
การสอน “รางวลัอาจาริยมติต์” ประจ�าปี พ.ศ. 2554  
ของคณะแพทยศาสตร์ และรางวลัอาจารย์แบบอย่าง 
ของสภาคณาจารย์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
ประจ�าปี พ.ศ. 2554 

ในด้านงานวิจัย ท่านได้ท�าผลงานวิจัยตีพิมพ ์
ในวารสารทั้งในและนอกประเทศเป็นจ�านวนมาก 
และสม�่าเสมอ ส่วนงานด้านการบริหาร ท่านได ้
ท�าหน้าที่เป็นหัวหน้าภาควิชารังสีวิทยาถึงสองวาระ  
และได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ 
กว้างไกล มีความมุ่งมั่น และยอมรับฟังความคิดเห็น 
ของผูอ้ืน่เสมอ ซึง่ตลอดระยะเวลาทีท่่านด�ารงต�าแหน่ง 
หัวหน้าภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ และ 
หัวหน้าฝ่ายรังสีวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์  
สภากาชาดไทย ท่านได้มุ ่งเน้นในด้านการพัฒนา 

บุคลากร โดยสนับสนุนให้อาจารย์และเจ้าหน้าที่ 
ได้ไปศึกษาดูงานและฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้ทั้งใน 
และนอกประเทศ ส่วนทางด้านเครื่องมือเครื่องใช้  
ท่านก็ได้พยายามจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ที่มีความ 
ทันสมัยอยู่เสมอ ตลอดจนด้านการบริการที่มีการ 
พัฒนาการให้บริการผู ้ป ่วยที่เพิ่มจ�านวนมากขึ้น 
เพือ่ให้เกดิประสทิธภิาพสงูสดุ อาท ิการรเิร่ิมโครงการ  
“Filmless Hospital” ซึ่งเริ่มด้วยการจัดซื้อระบบ  
PACS เป็นต้น นอกเหนือจากการพัฒนางานในด้าน 
ต่างๆ ดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น ท่านก็ยังเป็น 
ผู้ที่มีความเมตตากรุณาต่อผู้ร่วมงานและเจ้าหน้าที่ 
ทุกระดับในภาควิชารังสีวิทยาและฝ่ายรังสีวิทยา  
รวมทั้งศิษย์จ�านวนมาก ซึ่งจากคุณสมบัติทั้งหมดนี ้
จึงท�าให้ท่านได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่นประเภท 
ผู ้บริหารหน่วยงานของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์  
สภากาชาดไทย ประจ�าปี พ.ศ. 2546

แม้ว่าท่านจะเกษียณอายุราชการในวันที่ 30  
กันยายน พ.ศ. 2554 แต่ท่านก็ยังคงมีความตั้งใจ 
ที่จะช่วยท�างานให้แก่ภาควิชาฯ โดยเฉพาะการเรียน 
การสอนทางด้านหัวใจและหลอดเลือดด้วยเอกซเรย์  
คอมพิวเตอร์และเครื่องสร้างภาพด้วยคลื่นสะท้อน 
ในสนามแม่เหล็ก (Magnetic Resonance Imaging) 
และการบรกิารการตรวจวนิจิฉยัผูป่้วยทางเดินอาหาร 
และทางเดินปัสสาวะด้วยเอกซเรย์พิเศษให้แก่  
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย  
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รองศาสตราจารย์ นายแพทย์เกียรติ อาจหาญศิริ ส�าเร็จ 
การศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิต จากคณะแพทยศาสตร ์  
โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อปี พ.ศ. 2525  
ต่อมาท่านก็ได้รับประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร 
การแพทย์คลินิก สาขารังสีวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
ในปี พ.ศ. 2529 และจากนั้นท่านก็ได้รับวุฒิบัตรแสดงความรู ้
ความช�านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขารังสีวิทยา  
แพทยสภา/ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ในปี พ.ศ. 2531 และได้รับ 
หนังสืออนุมัติบัตรแสดงความรู้ความช�านาญในการประกอบ 
วชิาชพีเวชกรรม อนสุาขารงัสร่ีวมรกัษาของล�าตวั แพทยสภาในปี  
พ.ศ. 2547 และได้รบัหนงัสอือนมุตับิตัรแสดงความรูค้วามช�านาญ 
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขาภาพวินิจฉัยชั้นสูง 
แพทยสภา ในปี พ.ศ. 2548 

รองศาสตราจารย ์ นายแพทย์เกียรติ อาจหาญศิริ  
เริ่มต้นเข้ารับราชการที่ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เม่ือปี พ.ศ. 2533 จวบจนกระทั่ง 
ถึงปัจจุบัน โดยตลอดระยะเวลาที่ท่านได้รับราชการนั้น ท่านได้ 
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความขยันหมั่นเพียร ซื่อสัตย์สุจริต และมีจิตใจ 
โอบอ้อมอาร ีในด้านการสอน ท่านกไ็ด้ทุม่เททัง้แรงกายและแรงใจ 
ให้กบัการเรยีนการสอนนสิติแพทย์ แพทย์ประจ�าบ้าน และแพทย์ 
ประจ�าบ้านต่อยอดอย่างจริงจัง ซึ่งนอกเหนือจากการสอนทาง 
วิชาการแล้ว ท่านก็มักจะสอดแทรกความรู้ด้านคุณธรรมและ 

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์เกียรติ อาจหาญศิริ 
(1	ตุลาคม	พ.ศ.	2552	-	30	กันยายน	พ.ศ.	2556)
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จริยธรรมให้กับนิสิตแพทย์ แพทย์ประจ�าบ้าน แพทย์ 
ประจ�าบ้านต่อยอด รวมทัง้นสิติปรญิญาโท ซึง่ถอืเป็น 
แบบอย่างที่ดีท่ีอาจารย์แพทย์รุ่นหลังควรพึงปฏิบัต ิ
ตาม ส�าหรับงานทางด้านวิจัย ท่านได้ท�าผลงานวิจัย 
ตีพิมพ์ในวารสารทั้งในและนอกประเทศ ส่วนงาน 
ด้านการบรหิาร ท่านได้ท�าหน้าทีเ่ป็นหวัหน้าภาควชิา 
รังสีวิทยา และเป็นผู ้บริหารที่มีความมุ่งมั่น ขยัน 
หมั่นเพียร โดยตลอดระยะเวลาที่ท่านด�ารงต�าแหน่ง 
หวัหน้าภาควชิาฯ คณะแพทยศาสตร์ และหัวหน้าฝ่าย 
รังสีวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย  
ท่านได้ท�าการพัฒนาในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้าน 
บุคลากร ซ่ึงท่านได้สนบัสนนุให้อาจารย์และเจ้าหน้าที ่
ได้ไปศึกษาดูงานและฝึกอบรมเพ่ิมพูนความรู้ทั้งใน 

และนอกประเทศ ด้านเครื่องมือเครื่องใช้ ท่านก็ได้ 
พยายามจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัย เช่น  
เครื่องสร้างภาพด้วยคลื่นสะท้อนในสนามแม่เหล็ก  
(MRI) เครือ่งเอกซเรย์ตรวจวนิจิฉัยหลอดเลอืด เครือ่ง 
เอกซเรย์คอมพวิเตอร์ รวมถงึการพฒันาระบบ PACS  
และ RIS เป็นต้น ส่วนด้านการบริการ ท่านก็ได้จัด 
ให้มีการให้บริการผู้ป่วยที่เพิ่มจ�านวนมากขึ้นควบคู ่
ไปกับการพัฒนาการบริการเพื่อให้มีประสิทธิภาพ 
มากยิง่ขึน้ โดยพยายามลดขัน้ตอนในการท�าเอกซเรย์  
และนอกเหนือจากการพัฒนางานในด้านต่างๆ แล้ว 
ท่านก็ยังเป็นผู้ที่มีความเมตตากรุณาต่อผู้ร่วมงาน 
และเจ้าหน้าทีท่กุระดบัในภาควชิาฯ และฝ่ายรงัสวีทิยา  
รวมทั้งศิษย์มากมาย ซึ่งจากคุณสมบัติดังกล่าว  

งานการแนะน�า “เครื่องฉายรังสีปรับความเข้ม 1,000 องศา” เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2553
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จึงท�าให ้ท ่านได ้ รับรางวัลบุคลากรดี เด ่นของ 
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ประจ�าป ี
พ.ศ. 2552 และได้รับพระราชทานเกยีรตบัิตร “จรยิธรรม 
สรรเสริญ” จากแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจ�าปี พ.ศ. 2554 

ตลอดช่วงระยะเวลาท่ีรองศาสตราจารย ์ 
นายแพทย์เกียรติ อาจหาญศิริ ด�ารงต�าแหน่งเป็น 
หัวหน้าภาควิชา/ฝ่ายรังสีวิทยา นับเป็นช่วงเวลาที ่
ภาควิชา/ฝ่ายรังสีวิทยามีการขยายงานออกไปอย่าง 
รวดเร็ว นอกจากนี้ยังเป็นช่วงที่เผชิญกับภาวะวิกฤต 
ทางการเมอืงในปี พ.ศ. 2553 และภาวะน�า้ท่วมครัง้ใหญ่ 
ในปี พ.ศ. 2554 แต่ถงึกระนัน้กต็าม ท่านกย็งัสามารถ 
ประคบัประคองสถานการณ์ให้ผ่านพ้นช่วงเวลาวกิฤต 
ต่างๆ มาได้ด้วยด ีซึง่นัน่กเ็ป็นเพราะท่านมีความมุ่งม่ัน 
ในการพฒันาด้วยความตัง้ใจและความทุม่เท จงึไม่น่า 
แปลกที่เรามักจะเห็นท่านท�างานล่วงเวลาอยู่บ่อยๆ 
แม้ว่าในช่วงระยะเวลาหนึ่งที่ท่านประสบปัญหา 
ทางด้านสขุภาพและต้องได้รบัการผ่าตดั แต่ท่านกย็งั
คงทุ่มเทให้กับงานเท่าที่ท่านจะสามารถท�าได้ในช่วง 
ระยะเวลาท่ีท่านยงัอยูใ่นช่วงพักฟ้ืน ส�าหรบัเราทกุคน 
ท่านเป็นคนสุภาพ คุยสนุก และเป็นที่รักใคร่ของ 
บคุลากรทัง้ในและนอกภาควชิา/ฝ่ายรังสวีทิยา และยงั 
เป็นผู้ที่มีจิตเมตตาต่อผู้ป่วยท่ีมารับการตรวจทาง 
รงัสีวทิยาวนิจิฉยัเป็นอย่างมาก ดงัจะเหน็ได้จากหลายๆ  
ครั้งที่เกิดการขาดแคลนบุคลากรในการออกตรวจ 
ให้บริการผู้ป่วย ซึ่งท่านก็จะเป็นผู้อาสาที่จะท�างาน 
บริการในช่วงที่มีการขาดแคลนช่วงนั้นๆ แม้ว่าท่าน 

จะมงีานบรหิารทียุ่ง่เพยีงใดกต็าม ท�าให้ผูป่้วยไม่ขาด 
โอกาสทีจ่ะได้รบัการรกัษาอย่างต่อเนือ่ง นอกจากนัน้ 
ท่านยังให้ความสนิทสนมกับผู้ร่วมงานและเจ้าหน้าที ่
ทุกระดับโดยไม่ถือตัว ดังเช่นในงานเกษียณของ 
เจ้าหน้าที่แต่ละคน ท่านก็สามารถพูดถึงเจ้าหน้าที่ 
คนนั้นได ้อย ่ าง เป ็นธรรมชาติและสนุกสนาน  
จึงนับได ้ว ่ าคุณงามความดีที่ท ่ านได ้ท�าให ้กับ 
ภาควิชา/ฝ่ายรังสีวิทยา คือตัวอย่างที่ดีที่จะเป็น 
แม่แบบให้กับบุคลากรในภาควิชา/ ฝ่ายรังสีวิทยา 
ได้เจริญรอยตามสืบเนื่องต่อไป
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รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสุกัลยา เลิศล�้า ส�าเร็จ 
การศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิตจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
เม่ือปี พ.ศ. 2522 หลังจากนั้นท่านก็ได้รับวุฒิบัตรแสดงความรู้ 
ความช�านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขารังสีวิทยา 
ทั่วไป (โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย) แพทยสภา  
เมื่อปี พ.ศ. 2528 และ Master of Science in Clinical  
Epidemiology จากคณะแพทยศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  
เมื่อปี พ.ศ. 2546 และได้หนังสืออนุมัติบัตรเป็นผู ้มีความรู ้
ความช�านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขาภาพ 
วินิจฉัยระบบประสาท เมื่อปี พ.ศ. 2547

รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสุกัลยา เลิศล�้า ได้รับการ 
บรรจุเป็นข้าราชการสังกัดคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ ์
มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2531 ซึ่งท่านเป็น 
ผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านประสาทรังสีวิทยาวินิจฉัย  
และยังเป็นบุคคลที่ทุ่มเทให้กับงานทางด้านประสาทรังสีวิทยา 
วินิจฉัยเป็นอย่างมาก แม้ว่าในช่วงระยะแรกของการท�างาน 
ทางด้านนีจ้ะมีรงัสีแพทย์ทีจ่บทางด้านนีเ้ป็นจ�านวนน้อย หากแต่ 
ปริมาณของผู้ป่วยที่มารับการตรวจวินิจฉัยกลับมีจ�านวนมาก  
แต่ถึงกระนั้นก็ตาม ท่านก็ไม่เคยย่อท้อต่อการท�างานทางด้านนี้ 
เลยแม้แต่น้อย ซึง่ในช่วงเริม่ต้นของการท�างาน ท่านกไ็ม่ได้ท�างาน 
ทางด้านประสาทรังสีวิทยาวินิจฉัยแต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้น  
แต่ท่านยงัมคีวามรูค้วามสามารถทางด้านรงัสวีนิจิฉยัในระบบอืน่ๆ 

รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสุกัลยา เลิศล�้า 
(1	ตุลาคม	พ.ศ.	2556	-	ปัจจุบัน)
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โดยภาพท่ีเรามักจะเห็นจนชินตานั่นก็คือท่านจะมา 
ท�างานตั้งแต่เช้าเพื่อที่จะมาดูแลงานบริการที่ท่าน 
รับผิดชอบและเข้าร่วมประชุมกิจกรรมการเรียน 
การสอนของแพทย์ประจ�าบ้าน และถึงแม้จะไม่ใช่ 
เป็นระบบทางด้านประสาทรังสีวิทยาวินิจฉัยก็ตาม  
แต่ท่านกไ็ด้สัง่สอนศษิย์ด้วยความรูข้องท่านอย่างเตม็ 
ความสามารถ และด้วยปรมิาณงานทีม่าก จงึไม่แปลก 
ทีเ่รามกัจะเหน็ท่านเข้ามาท�างานในวนัหยดุสดุสปัดาห์ 
เป็นประจ�า นอกจากนี้ท่านยังได้เอาใจใส่และอบรม 
ให้ศิษย์ดูแลผู้ป่วยที่มารับการตรวจทางรังสีวิทยา 
วนิจิฉยั ไม่ใช่ดผููป่้วยจากฟิล์มเอกซเรย์เพยีงอย่างเดยีว 
ในเวลาต่อมา เมื่อลักษณะของงานเริ่มแบ่งเป็นระบบ 
ที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น ท�าให้ท่านสามารถที่จะท�างาน 

ทางด้านประสาทรังสีวิทยาวินิจฉัยได้อย่างเต็มที่  
ประกอบกับเริ่มมีอาจารย์บรรจุเข้ามาช่วยท�างาน 
ทางด้านประสาทรงัสวีทิยาวนิจิฉัยเพิม่ขึน้ในระดบัหนึง่ 
แต่อย่างไรก็ตาม ความรู้ทางด้านประสาทรังสีวิทยา 
วินิจฉัยก็มีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วเป็นอย่างมาก 
และมีการแบ่งเป็นหน่วยย่อยมากมาย กิจกรรม 
การเรียนการสอนทางด้านประสาทรังสีวิทยาวินิจฉัย 
จึงเกิดขึ้นมากมาย แต่ด้วยความเป็นครูที่รักและม ี
ความสุขในการสอนศิษย์และมีทีมอาจารย์ทางด้าน 
ประสาทรังสีวิทยาวินิจฉัยที่ดี ท�าให้ท่านท�างาน 
ได้อย่างไม่ย่อท้อ จนกระทัง่ได้รบัความช่ืนชมทางด้าน 
การเรยีนการสอน และเป็นบคุคลทีร่กัของนสิติแพทย์ 
แพทย์ประจ�าบ ้าน แพทย์ประจ�าบ ้านต ่อยอด  

รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสุกัลยา 
เลิศล�้า รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ 
อาจารย์ด้านการเรียนการสอน 
รางวัล “อาจาริยมิตต์” จาก 
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ประจ�าปี พ.ศ. 2552
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แพทย์ elective จากโรงเรียนแพทย์ต่างสถาบัน 
หรือที่อื่นๆ อาจารย์แพทย์จากประสาทอายุรศาสตร์  
ศัลยกรรมประสาท จักษุวิทยา หู คอ จมูก จนอาจ 
กล่าวได้ว่าท่านเป็นที่พึ่งพาและที่ปรึกษาของทั้ง 
อาจารย์รุ่นหลังๆ ศิษย์ปัจจุบัน ศิษย์เก่า และท่าน 
ยังนับเป็นแบบอย่างที่ดีของการไม่หยุดนิ่งในการ 
แสวงหาความรู้ใหม่ๆ อยู่เสมอและน�ามาปรับใช้เพื่อ 
ประโยชน์สูงสุดของผู้ป่วย ท้ังหมดนี้ท�าให้ท่านได้รับ 
รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติอาจารย์ด้านการเรียนการ 
สอน รางวัล “อาจาริยมิตต์” จากคณะแพทยศาสตร์  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจ�าปี พ.ศ. 2552  
นอกจากนีท่้านกย็งัมผีลงานทางด้านวชิาการ ด้านงาน 

วิจัย ทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ  
จนกระทั่งท่านได้รับต�าแหน่งผู ้ช่วยศาสตราจารย์  
เมื่อปี พ.ศ. 2534 และรองศาสตราจารย์เมื่อปี พ.ศ.  
2549 และด้วยความที่ท่านเป็นที่ยอมรับในความรู้ 
ความสามารถ ท่านจงึมักจะถกูรบัเชญิให้เป็นอาจารย์ 
ทั้งในคณะอื่นๆ ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและ 
มหาวทิยาลยัอืน่ๆ รวมถงึการเป็นวทิยากรในการประชมุ 
วิชาการทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ

นอกเหนือจากงานทางด้านการเรียนการสอน 
และการวิจัยแล้ว ท่านก็ยังด�ารงต�าแหน่งต่างๆ 
ดังต่อไปนี้

พิธีเปิดตึกอภันตรีปชา วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2537
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• อาจารย์ใหญ่ โรงเรียนรังสีเทคนิค โรง
พยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย พ.ศ. 2538 - 
2555

• หัวหน้าสาขารังสีวิทยาวินิจฉัย พ.ศ. 2544 - 
2548

• ประธานหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต 
ชัน้สงู ทางวทิยาศาสตร์การแพทย์คลนิกิ สาขารงัสวีทิยา  
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.  
2548 - 2556

• กรรมการบริหารในคณะกรรมการบริหาร 
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- กรรมการบ ริหารภาควิ ชารั งสี วิ ทยา  
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- ประธานคณะท�างานผู ้ เช่ียวชาญบัญช ี
ยาหลักแห่งชาติ สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย กระทรวง  
สาธารณสุข พ.ศ. 2556 - ปัจจุบัน 

- กรรมการฝ ึ กอบรมและสอบความรู ้  
ความช�านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม  
สาขารังสีวิทยาทั่วไป

- กรรมการฝ ึ กอบรมและสอบความรู ้  
ความช�านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม  
สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย 

- กรรมการฝ ึ กอบรมและสอบความรู ้  
ความช�านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม  
อนุสาขาภาพวินิจฉัยระบบประสาท 

- กรรมการรับผดิชอบโครงการฝึกอบรมแพทย์ 
ประจ�าบ้านต่อยอดเฉพาะทางสาขา Neuroradiology 

หลักสูตร 1 ปีของฝ่ายรังสีวิทยา โรงพยาบาล 
จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

• กรรมการอ�านวยการราชวทิยาลยัรงัสแีพทย์ 
และรังสีวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2556 -  
ปัจจุบัน

• กรรมการมูลนิธิเทียนส่องใจเพื่อคนไข้โรค 
ลมชัก พ.ศ. 2542 - ปัจจุบัน

รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสุกัลยา เลิศล�้า 
นับเป ็นอาจารย ์ที่ทุ ่มเทการท�างานให ้กับคณะ 
แพทยศาสตร ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ 
โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ สภากาชาดไทย อย่างไม่รู้จัก 
เหน็ดเหนื่อย และยังเป็นอาจารย์ที่เอาใจใส่ผู้ป่วย 
ที่ เข ้ามารับการตรวจวินิจฉัยทางรังสีวิทยาและ 
เป็นอาจารย์ที่เอาใจใส่ต่อศิษย์ทุกคน ท่านจึงเป็น 
แบบอย ่างที่ดีที่ท�าให ้รั งสีแพทย ์ยึดถือและจะ 
เจริญรอยตามแบบอย่างที่ดีเช่นนี้สืบไป
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ความภาคภูมิใจของภาควิชา/ฝ่ายรังสีวิทยา 
และรางวัลต่างๆ ที่ได้รับ

  แพทย์ที่ได้รับรางวัล “นักนิวเคลียร์กิตติคุณ”

1. ศาสตราจารย์ แพทย์หญิง คุณตวัน สุรวงศ์ บุนนาค   พ.ศ. 2539
2. รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงวัชรี บัวชุม    พ.ศ. 2546 
 

  แพทย์ที่ได้รับรางวัล “นักนิวเคลียร์ดีเด่นแห่งชาติ”

1. ศาสตราจารย์กิตติคุณ แพทย์หญิงมาคุ้มครอง โปษยะจินดา  พ.ศ. 2539
2. ศาสตราจารย์กิตติคุณ แพทย์หญิง คุณหญิงนิตยา สุวรรณเวลา พ.ศ. 2546 

  รางวัลชมเชยสิ่งประดิษฐ์เข็มจุฬา 1 เพื่อการตรวจท่อน�้าลาย เมื่อปี พ.ศ. 2531

รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสุดี ชมเดช 

  บุคคลที่ผลักดันให้ภาควิชารังสีวิทยาได้รับการแต่งตั้งเป็นสถาบันฝึกอบรม
 ทางด้านเวชศาสตร์นิวเคลียร์ในภูมิภาคเอเชียโดย IAEA เมื่อปี พ.ศ. 2537

รองศาสตราจารย์ ดร.อัญชลี กฤษณจินดา 

  นายกสมาคมนักฟิสิกส์การแพทย์ไทย ตั้งแต่ พ.ศ. 2543 - ปัจจุบัน

รองศาสตราจารย์ ดร.อัญชลี กฤษณจินดา 
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  ประธานองค์กรฟิสิกส์การแพทย์แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAFOMP) พ.ศ. 2548 - 2555

รองศาสตราจารย์ ดร.อัญชลี กฤษณจินดา 

  กรรมการบรหิารองค์กรฟิสกิส์การแพทย์แห่งเอเชยีและคาบสมทุร (AFOMP) ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2543 - ปัจจบุนั

รองศาสตราจารย์ ดร.อัญชลี กฤษณจินดา 

  กรรมการบริหารองค์กรฟิสิกส์การแพทย์นานาชาติ (IOMP) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 

รองศาสตราจารย์ ดร.อัญชลี กฤษณจินดา 

  รางวัล 1 ใน 50 ของ Outstanding Medical Physicist ของโลกเนื่องในวาระครบ 50 ปี
 ขององค์กรฟิสิกส์การแพทย์นานาชาติ โดยมีการประกาศผลที่เมืองไบรตัน 
 ประเทศสหราชอาณาจักร เมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2556

รองศาสตราจารย์ ดร.อัญชลี กฤษณจินดา 

  บุคคลที่ผลักดันให้ภาควิชารังสีวิทยาได้รับการแต่งตั้งเป็นสถาบันฝึกอบรมทางด้านรังสีรักษา
 ในภูมิภาคเอเชียโดย IAEA เมื่อปี พ.ศ. 2550

รองศาสตราจารย์ศิวลี สุริยาปี 

  รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติอาจารย์ด้านการเรียนการสอน รางวัล “อาจาริยมิตต์” 
 จากคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

1. รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสุกัลยา เลิศล�้า   ประจ�าปี พ.ศ. 2552
2. รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสมใจ หวังศุภชาติ  ประจ�าปี พ.ศ. 2554 
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  รางวลัประกาศเกยีรตคิณุอาจารย์แบบอย่างจากสภาคณาจารย์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ประจ�าปี พ.ศ. 2554

รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสมใจ หวังศุภชาติ 

  รางวัลพระราชทานเกียรติบัตรจริยธรรมสรรเสริญจากแพทยสมาคม โดยได้รับพระราชทานรางวัล
 จากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ปี พ.ศ. 2554

รองศาสตราจารย์นายแพทย์เกียรติ อาจหาญศิริ

  รางวัลรังสีแพทย์เกียรติคุณด้านวิชาจากราชวิทยาลัยรังสีแพทย์
 และรังสีวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย ปี พ.ศ. 2556

1. ศาสตราจารย์กิตติคุณ แพทย์หญิงพิศมัย อร่ามศรี
2. ศาสตราจารย์กิตติคุณ แพทย์หญิงมาคุ้มครอง โปษยะจินดา
3. ศาสตราจารย์กิตติคุณ แพทย์หญิง คุณหญิงนิตยา สุวรรณเวลา
4. รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสมใจ หวังศุภชาติ 

  รางวัลรังสีแพทย์เกียรติคุณด้านอุทิศตนต่อราชวิทยาลัยรังสีแพทย์
 และรังสีวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย ปี พ.ศ. 2556

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์บุญเที่ยง ศีติสาร

  รางวัลเชิดชูเกียรติบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ ประจ�าปี พ.ศ. 2556

1. ศาสตราจารย์กิตติคุณ แพทย์หญิงพิศมัย อร่ามศรี
2. ศาสตราจารย์กิตติคุณ แพทย์หญิงมาคุ้มครอง โปษยะจินดา
3. ศาสตราจารย์กิตติคุณ แพทย์หญิง คุณหญิงนิตยา สุวรรณเวลา
4. รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสมใจ หวังศุภชาติ 
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  รายนามบุคลากรดีเด่น ฝ่ายรังสีวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

ประจ�าปี พ.ศ. 2531  นางสุจิตต์ ฉิมอ�่า พนักงานบัญชี
  นายเอนก ชิตกรณ์ คนงานประจ�า
ประจ�าปี พ.ศ. 2532  นายสายหยุด รอดทุกข์ เจ้าหน้าที่รังสีเทคนิค
ประจ�าปี พ.ศ. 2533  นางสาวจุรีย์ ด่านประเสริฐ ประจ�าแผนก 
  นางจรรยา สีสุข พนักงานพิมพ์ดีด
ประจ�าปี พ.ศ. 2537  นางส�าเนียง กาญจนรัตน์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 5
ประจ�าปี พ.ศ. 2538  นายวราจิณ บุญคง เจ้าหน้าที่รังสีการแพทย์ 5
ประจ�าปี พ.ศ. 2539 ศาสตราจารย์ แพทย์หญิง
  คุณหญิงนิตยา สุวรรณเวลา หัวหน้าแผนก
  นายอ�าพัน ทองสุขมาก พนักงานห้องปฏิบัติงาน
ประจ�าปี พ.ศ. 2540  นางสาวมัณฑนา นิรัติศัย นักรังสีการแพทย์ 5
ประจ�าปี พ.ศ. 2541 นายสมคิด ฤทธิรณ นักวิชาการศึกษา 6
  นางจรรยา สีสุข เจ้าหน้าที่ธุรการ 3
ประจ�าปี พ.ศ. 2542  รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ประเสริฐ 
  เลิศสงวนสินชัย นายแพทย์
  นายวัลลภ มากมูล เจ้าหน้าที่รังสีการแพทย์ 4
  นายแสวง เหลืองห่อ พนักงานห้องปฏิบัติการ
ประจ�าปี พ.ศ. 2543 นายวิชัย ทศพรทรงชัย เจ้าหน้าที่รังสีการแพทย์ 4
ประจ�าปี พ.ศ. 2544  นายสุนทร พันธ์ศิริ เจ้าหน้าที่รังสีการแพทย์ 4
ประจ�าปี พ.ศ. 2545  นางสาวจิดานันท์ พันธ์ดารา เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 3
ประจ�าปี พ.ศ. 2546  รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสมใจ 
  หวังศุภชาติ  หัวหน้าฝ่าย
  นางสาวเฉลียว หาดี เจ้าหน้าที่ธุรการ 4
   นายประจักษ์ อินทรักษา พนกังานห้องปฏบิตักิาร (ประกาศชมเชย)
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ประจ�าปี พ.ศ. 2547  นางพิไร แหลมเขาทอง นักรังสีการแพทย์ 5
   นางก�าปั่น นิลสินธพ เจ้าหน้าที่ธุรการ 4
ประจ�าปี พ.ศ. 2549  รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง
  สุกัลยา เลิศล�้า หัวหน้าสาขารังสีวิทยาวินิจฉัย
  นางสาวเทียมจันทร์ เมฆนิล เจ้าหน้าที่ธุรการ 4
ประจ�าปี พ.ศ. 2550  นางสาวร่มรังศรี วงศ์สูง นักรังสีการแพทย์ 4
ประจ�าปี พ.ศ. 2551  นางสุพิชชา กาญจนรัตน์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6
ประจ�าปี พ.ศ. 2552  รองศาสตราจารย์ นายแพทย์
  เกียรติ อาจหาญศิริ รองศาสตราจารย์
ประจ�าปี พ.ศ. 2553  นายบุญชัย นิตยสุภาภรณ์ นักรังสีการแพทย์ 5
ประจ�าปี พ.ศ. 2554  นางชุติรัตน์ เพชรกระจ่าง คนงานทั่วไป
ประจ�าปี พ.ศ. 2555  รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง
  กาญจนา โชติเลอศักดิ์ รองศาสตราจารย์
  นายสรจรส อุณห์ศิริ ผชก.นักรังสีการแพทย์ 6
  นายสายัน วิชาธรรม  เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ 4
ประจ�าปี พ.ศ. 2556  นายจ�านงค์ คุ้มเขว้า นักรังสีการแพทย์ 5
ประจ�าปี พ.ศ. 2557 นายทวีป แสงแห่งธรรม  ผชก.พิเศษนักรังสีการแพทย์ 7
  นางเพ็ชรลีย์ สุวรรณประดิษฐ์ ผชก.นักรังสีการแพทย์ 6
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โครงสร้างภาควิชา/ฝ่ายรังสีวิทยา
แผนภูมิที่ 1  : แผนภูมิแสดงสายการบังคับบัญชาภายในภาควิชา/ฝ่ายรังสีวิทยา

ผู้ช่วยหัวหน้าภาคฯ ฝ่ายปริญญาบัณฑิต

ผู้ช่วยหัวหน้าภาคฯ ฝ่ายบัณฑิตศึกษา
ประธานหลักสูตร ป.บัณฑิต

ประธานหลักสูตร ป.บัณฑิตขั้นสูง

ประธานหลักสูตร วท.ม. 
สาขาวิชาฉายาเวชศาสตร์

หวัหน้าหน่วยงาน  
คณาจารย์  

และบคุลากร 
สายสนบัสนุน  

คณะแพทยศาสตร์ 
และสภากาชาดไทย

หวัหน้าหน่วยงาน  
คณาจารย์ 

และบคุลากร 
สายสนับสนุน  

คณะแพทยศาสตร์ 
และสภากาชาดไทย

หวัหน้าหน่วยงาน  
คณาจารย์ 

และบุคลากร 
สายสนบัสนนุ  

คณะแพทยศาสตร์ 
และสภากาชาดไทย

ผู้ช่วยหัวหน้าภาคฯ ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ

ผู้ช่วยหัวหน้าภาคฯ ฝ่ายวิจัย

ผู้ช่วยหัวหน้าภาคฯ ฝ่ายพัฒนาฐานข้อมูล

ผู้ช่วยหัวหน้าภาคฯ ฝ่ายวางแผนและพัฒนา

เลขานุการภาควิชาฯ

หัวหน้าภาควิชารังสีวิทยา/ฝ่ายรังสีวิทยา

หัวหน้าสาขา
รังสีวิทยาวินิจฉัย

หัวหน้าสาขา
เวชศาสตร์ 
นิวเคลียร์

อาจารย์ใหญ่
โรงเรียน

รังสีเทคนิค

เจ้าหน้าที่ 
บริหารงาน 

ทั่วไป

หัวหน้าสาขา 
รังสีรักษาและ 
มะเร็งวิทยา

บคุลากร
สายสนบัสนนุ 

คณะแพทยศาสตร์ 
และสภากาชาดไทย

บุคลากร
สายสนบัสนนุ  

และสภากาชาดไทย
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แผนภูมิที่ 2  : แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนงานของฝ่ายรังสีวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

ฝ่ายรังสีวิทยา

สาขาเวชศาสตร์นิวเคลยีร์สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย งานบริหารงานทั่วไป
สาขารังสีรักษา
และมะเร็งวิทยา

งานบริการรังสีวิทยาวินิจฉัยผู้ป่วยนอก

งานบริการรังสีวิทยาวินิจฉัยผู้ป่วยใน

งานบริการรังสีวิทยาวินิจฉัยขั้นสูง

งานบริการรังสีวิทยาวินิจฉัยหลอดเลือด
และร่วมรักษา

งานเทคโนโลยีสารสนเทศทางรังสีวิทยา
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แผนภูมิที่ 3  : สายการบังคับบัญชาของพยาบาล

สายการบังคับบัญชาในอดีต สายการบังคับบัญชาในปัจจุบัน

หัวหน้าแผนก
รังสีวิทยา

รังสีแพทย์ หัวหน้าตึก

หัวหน้าพยาบาล

พยาบาล

ผู้ช่วยหัวหน้า
พยาบาล

 บุรุษพยาบาล 
(เสนารักษ์)

ผู้ตรวจการ
พยาบาล

เสมียน

หัวหน้าหอผู้ป่วย

คนงาน

พยาบาล

ผู้ช่วยพยาบาล
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แผนภูมิที่ 4  : แผนภูมิอัตราก�าลังของฝ่ายรังสีวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

ฝ่ายรังสีวิทยา

สาขารังสีวิทยา
วินิจฉัย

สาขารังสีรักษา
และมะเร็งวิทยา

หัวหน้าฝ่ายรังสีวิทยา (นายแพทย์ 
สังกัดคณะแพทยศาสตร์ฯ /สภากาชาดไทย)

232/33

135/18 53/11

คณะแพทย์
36

คณะแพทย์
14

คณะแพทย์
9

สังกัดคณะแพทยศาสตร์ (14 อัตรา)
 - แพทย์ = 14 อัตรา

สังกัดฝ่ายรังสีวิทยา (153 อัตรา)
 - นายแพทย์ 4 - 6 = 23 อัตรา
 - นักรังสีการแพทย์ 6 (หัวหน้างาน) = 4* อัตรา
 - นักรังสีการแพทย์ 3 - 5 = 41 อัตรา
 - นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 3 - 5 = 1** อัตรา
 - เจ้าหน้าทีร่ะบบงานคอมพิวเตอร์ 6 = 1 อัตรา
 - เจ้าหน้าทีร่ะบบงานคอมพวิเตอร์ 3 - 5 = 2 อตัรา
 - เจ้าหน้าที่รังสีการแพทย์ 1 - 4 = 27 อัตรา
 - เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 - 4 = 31 อัตรา
 - เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ 1 - 4 = 9*** อัตรา
 - พนักงานห้องปฏิบัติการ = 18 อัตรา
 

หมายเหตุ  *  ให้ท�าการประเมนิ/สรรหาบคุคลทีเ่หมาะสมมาด�ารงต�าแหน่งหวัหน้างานโดยใช้อตัราของบุคคลท่ีได้รบัแต่งตัง้มาก�าหนด
 **  เมื่ออัตราว่างลง ให้ก�าหนดต�าแหน่งเป็นนักรังสีการแพทย์ 3 - 5 แทน
 *** เมื่ออัตราว่างลง ให้ก�าหนดต�าแหน่งเจ้าหน้าที่รังสีการแพทย์ 1 - 4 จ�านวน 3 อัตรา

สังกัดคณะแพทยศาสตร์ (9 อัตรา)
 - แพทย์ = 7 อัตรา
 - อาจารย์ฟิสิกส์การแพทย์ = 1 อัตรา
 - เจ้าหน้าที่ส�านักงาน = 1 อัตรา

สังกัดฝ่ายรังสีวิทยา (64 อัตรา)
 - นายแพทย์ 4 - 6 = 8 อัตรา
 - นักรังสีการแพทย์ 3 - 5 = 28 อัตรา
 - เจ้าหน้าที่รังสีการแพทย์ 1 - 4 = 8 อัตรา
 - เจ้าหน้าที่สถิติ 3 - 5 = 2 อัตรา
 - เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 - 4 = 6 อัตรา
 - นายช่างไฟฟ้า 1 - 4 = 1 อัตรา
 - พนักงานห้องปฏิบัติการ = 9 อัตรา
 - คนงานทั่วไป = 2 อัตรา
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สาขาเวชศาสตร์
นิวเคลียร์

งานบริหาร
งานทั่วไป26/2 18/2คณะแพทย์

8
คณะแพทย์

5

ข้อมลูล่าสดุ ณ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

สังกัดคณะแพทยศาสตร์ (8 อัตรา)
 - แพทย์ = 6 อัตรา
 - นักเคมีรังสี = 1 อัตรา
 - นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ = 1 อัตรา

สังกัดฝ่ายรังสีวิทยา (29 อัตรา)
 - นายแพทย์ 4 - 6 = 1 อัตรา
 - นักรังสีการแพทย์ 3 - 5 = 12 อัตรา
 - เจ้าหน้าที่รังสีการแพทย์ 1 - 4 = 6 อัตรา
 - เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ 1 - 4 = 1 อัตรา
 - นายช่างเวชภัณฑ์ 1 - 4 = 1 อัตรา
 - เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 - 4 = 5 อัตรา
 - พนักงานห้องปฏิบัติการ = 2 อัตรา

สังกัดคณะแพทยศาสตร์ (5 อัตรา)
 - เจ้าหน้าที่ส�านักงาน = 3 อัตรา
  (บริหารงานทั่วไป) P7
 - เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา P7 = 1 อัตรา
 - นักวิชาการศึกษา = 1 อัตรา

สังกัดฝ่ายรังสีวิทยา (23 อัตรา)
 - เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6 = 1 อัตรา
  (หัวหน้างาน)
 - เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3 - 5 = 3 อัตรา
 - เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 3 - 5 = 3 อัตรา
 - เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 1 - 4 = 3 อัตรา
 - เจ้าหน้าที่สถิติ 3 - 5 = 1 อัตรา
 - เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 - 4 = 6 อัตรา
 - เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ 1 - 4 = 1 อัตรา
 - พนักงานห้องปฏิบัติการ = 2 อัตรา
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โครงสร้างองค์กรและโครงสร้างการบริหารของภาควิชา

แผนภูมิที่  5  : การประสานงานของฝ่ายรังสีวิทยา

ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

หัวหน้าสาขา
รังสีวิทยา
วินิจฉัย

แพทย์ประจ�าสาขา

รับใบส่งตรวจ บริการตรวจ
วินิจฉัย/รักษา

วินิจฉัยผลการ
ตรวจ/รักษา

จ�าหน่ายผลการตรวจ

แพทย์ประจ�าบ้าน 
และแพทย์ประจ�าบ้าน

ต่อยอด

เจ้าหน้าที่ทุกระดับ
- นัก/เจ้าหน้าที่รังสีการแพทย์
- นักวิทยาศาสตร์/นักสถิติ
- เจ้าหน้าที่ธุรการ
- เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ
- ลูกจ้างประจ�า

หัวหน้าสาขา
รังสีรักษาและ
มะเร็งวิทยา

หัวหน้าสาขา
เวชศาสตร์
นิวเคลียร์

เจ้าหน้าที่บริหาร
งานทั่วไป

การเงนิ/สถติ/ิโสตฯ

อาจารย์ใหญ่
โรงเรียน

รังสีเทคนิค

หัวหน้าฝ่ายรังสีวิทยา
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ผช. หัวหน้า
พยาบาล

ด้านบริหาร

ผช. หัวหน้า
พยาบาล

ด้านการพยาบาล
หอผู้ป่วย

ผช. หัวหน้า
พยาบาล 

ด้านการพยาบาล
เฉพาะทาง

ผช. หัวหน้า
พยาบาล 

ด้านพัฒนา
บริการพยาบาล

ผช. หัวหน้า
พยาบาล 

ด้านทรัพยากร
บุคคลฯ

ผู้ตรวจการพยาบาล
เฉพาะทางรังสีวิทยา

หัวหน้าหอผู้ป่วย

พยาบาลวิชาชีพ

ผู้ช่วยพยาบาล

หัวหน้าพยาบาล

     สายการบังคับบัญชาโดยตรง
---  การประสานงานข้ามฝ่าย
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แผนภูมิที่ 6 : Hospital Accreditation

สาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์

กรรมการระบบ
บริการรังสีวิทยา

หัวหน้าพยาบาลหัวหน้าฝ่ายรังสีวิทยาผู้จัดการความเสี่ยง

PCT
รังสีรักษาและ
มะเร็งวิทยา

กรรมการ
บริหารความเสี่ยง

ฝ่ายรังสีวิทยา

กรรมการ
เครื่องมือแพทย์ PCT OPD PCT IPD PCT ER PCT SURG. PCT MED.

สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย
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หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร

ภาควิชารังสีวิทยาได้จัดให้ภาควิชาอยู ่ในกลุ ่มสถาบันอุดมศึกษากลุ ่ม ค1 (เป็นภาควิชาที่เน้น 
การผลิตบัณฑิตเฉพาะทางในระดับบัณฑิตศึกษา) โดยมีหลักสูตรแบ่งออกเป็นหลักสูตรการศึกษา  
ก่อนปริญญาและหลักสูตรการศึกษาหลังปริญญา ดังต่อไปนี้

หลักสูตรการศึกษาก่อนปริญญา (Undergraduate Education)

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ภาควิชารังสีวิทยา มีการจัดการเรียนการสอน โดยอ้างอิงกับหลักสูตร 
ของคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2545) โดยเปิดสอนรายวิชาต่างๆ  
ในปัจจุบัน ดังต่อไปนี้  

หลักสูตรของภาควิชารังสีวิทยา

2. นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 6 เปิดสอนรายวิชา
 ดังต่อไปนี้
 - รายวิชา Intervention Radiology
  (รหัสรายวิชา 3011668)
 - รายวิชา Therapeutic Radiology and 
  Oncology (รหัสรายวิชา 3011670)
 - รายวชิา Nuclear Medicine for General 
  Practitioner (รหัสรายวิชา 3011672)
 - รายวิชา Essential in Diagnostic 
  Radiology for General Practice
  (รหัสรายวิชา 3011676)

1. นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 4 เปิดสอนรายวิชา 
 ดังต่อไปนี้
 - รายวิชา พื้นฐานรังสีวิทยาวินิจฉัย
  (รหัสรายวิชา 3000403) 
 - รายวิชา เวชศาสตร์นิวเคลียร์ รังสีรักษา
  และมะเร็งวิทยา
  (รหัสรายวิชา 3000405) 
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1. หลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑติชัน้สงูทาง 
วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชารังสีวิทยา  
(ป.บัณฑิตชั้นสูงฯ สาขาวิชารังสีวิทยา) คณะ 
แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 - แขนงวิชารังสีวิทยาทั่วไป
 - แขนงวิชารังสีวิทยาวินิจฉัย
 - แขนงวิชารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา
 - แขนงวิชาเวชศาสตร์นิวเคลียร์
2. หลกัสตูรวฒุบิตัรแสดงความรูค้วามช�านาญ 

ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมโดยการรับรอง 
ของราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทยและ 
แพทยสภา

 - สาขาวิชารังสีวิทยาทั่วไป
 - สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย
 - สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา
 - สาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์
3. หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจ�าบ้าน 

ต่อยอดเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู ้ความช�านาญ  
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (หลักสูตร 2 ปี)  
โดยการรับรองของราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่ง 
ประเทศไทยและแพทยสภา 

 - อนุสาขาภาพวินิจฉัยชั้นสูง
 - อนุสาขาภาพวินิจฉัยระบบประสาท
 - อนุสาขารังสีร่วมรักษาระบบประสาท
 - อนุสาขารังสีร่วมรักษาของล�าตัว

4. หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจ�าบ้าน 
ต่อยอด โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อการบริการ  
ทางการแพทย์ระดับตติยภูมิฯ (หลักสูตร 1 ปี)  
โดยการรับรองของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์  
สภากาชาดไทย 

 - สาขา Abdominal Imaging
 - สาขา Neuroradiology
 - สาขา Diagnostic CT and MR Imaging
 - สาขา Diagnostic Ultrasonography 
 - สาขา Breast Imaging
 - สาขา Pediatric Radiology
 - สาขา Musculoskeletal Imaging
5.  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 

ทางวทิยาศาสตร์การแพทย์คลนิกิ สาขาวชิาฟิสกิส์ 
การแพทย์ (ป.บัณฑิตชั้นสูงฯ สาขาวิชาฟิสิกส ์
การแพทย์)

6. หลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชา 
ฉายาเวชศาสตร์ (วท.ม.สาขาวชิาฉายาเวชศาสตร์)

หลักสูตรการศึกษาหลังปริญญา (Postgraduate Education)
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1. รายวชิา Principle of Medical Radiology 
 (รหัสรายวชิา 3000404) 
 ส�าหรับนสิิตแพทย์ชัน้ปีท่ี 4
2. รายวิชา Diagnostic Imaging
 (รหัสรายวิชา 3011512)
 ส�าหรับนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 5
3. รายวิชา Radiation Oncology 1 
 (รหัสรายวิชา 3011514)
 ส�าหรับนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 5
4. รายวิชา Nuclear Medicine 1 
 (รหัสรายวิชา 3011516)
 ส�าหรับนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 5
5. รายวิชา Imaging of Respiratory and 
 Cardiovascular Systems
 (รหัสรายวิชา 3011646) 
 เป็นรายวชิาเลอืกส�าหรบันสิติแพทย์ชัน้ปีที ่6

6. รายวชิา Ultrasound in General Practice 
 (รหัสรายวิชา 3011658)
 เป็นรายวชิาเลอืกส�าหรบันสิติแพทย์ชัน้ปีที ่6
7. รายวิชา Diagnostic Imaging of the 
 Abdomen and Extremities 
 (รหัสรายวิชา 3011664) 
 เป็นรายวชิาเลอืกส�าหรบันสิติแพทย์ชัน้ปีที ่6
8. รายวชิา Neuroradiology 
 (รหสัรายวชิา 3011666)
 เป็นรายวชิาเลอืกส�าหรบันสิติแพทย์ช้ันปีที ่6
9. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาศาสตร์
 การแพทย์ (เทียบเท่าอนุปริญญา) 
 สาขาวชิารงัสเีทคนคิของโรงเรียนรังสเีทคนคิ
 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

หลักสูตรการศึกษาก่อนปริญญา (Undergraduate Education)

หลักสูตรของภาควิชารังสีวิทยาในอดีตซึ่งได้ท�าการปิดการเรียนการสอนไปแล้ว
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1. หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
 ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก
 สาขาวิชารังสีวิทยา 
2. หลกัสตูรการฝึกอบรมแพทย์ประจ�าบ้านต่อยอด
 โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อการบริการ  

 ทางการแพทย์ระดบัตตยิภมูฯิ (หลกัสตูร 1 ปี) 
 สาขา Interventional Radiology 

3. หลกัสตูรการฝึกอบรมแพทย์ประจ�าบ้านต่อยอด
 โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อการบริการ
 ทางการแพทย์ระดบัตตยิภมูฯิ (หลกัสตูร 1 ปี) 
 สาขา Interventional Neuroradiology 
4. แขนงวิชารังสีวิทยาทั่วไปของหลักสูตร
 ประกาศนยีบตัรบณัฑติชัน้สงูทางวทิยาศาสตร์ 
 การแพทย์คลินิก สาขาวิชารังสีวิทยา
 คณะแพทยศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั

หลักสูตรการศึกษาหลังปริญญา (Postgraduate Education)

1. รายวิชา 3000260
 ระบบกล้ามเนื้อโครงกระดูก 1
2. รายวิชา 3000264
 ระบบทางเดินหายใจ 1
3. รายวิชา 3000268
 ระบบทางเดินอาหาร
4. รายวิชา 3000278
 ประสาทศาสตร์ 
 (Neuroscience)

5. รายวิชา 3000384
 ประสาทศาสตร์คลินิก 
 (Clinical Neuroscience)
6. รายวิชา 3000402 
 บูรณาการวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก
 (Integrated Clinical Sciences)
7. รายวิชา 3000502
 มูลฐานการวิเคราะห์ทางเวชศาสตร์
 (Evidence-Based Medicine)

รายวิชาที่ภาควิชารังสีวิทยาให้ความร่วมมือในการเรียนการสอน 
ภายในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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  8. รายวิชา 3000512
 ทักษะวิทยาการบาดเจ็บและภาวะฉุกเฉิน
 ทางศัลยศาสตร์ 
 (Skills in Traumatology and Surgical 
 Emergency)
  9. รายวิชา Ambulatory block 
 รายวิชา 3000504, 3000506, 3000508
10. รายวิชา 3000684 
  บทน�าเวชปฏิบัติ 
  (Introduction to Clinical Clerkship)
11. รายวิชา 3012618 
  การดูแลผู้ป่วยในหออภิบาลผู้ป่วยหนัก
  (Clinical Management in Intensive 
  Care Unit) 
12. รายวิชา 3012620
  หัตถการในการดูแลผู้ป่วยวิกฤติ
  (Critical Care Procedures) 
13. รายวิชา 3000851
  วิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน
  (Correlated Basic Medical Sciences) 
14. รายวิชา 3002866
  กุมารเวชศาสตร์ปัจจุบันสมัย
  (Current Pediatrics)

15. รายวิชา 2102524
  เทคโนโลยีภาพทางการแพทย์
  (Medical Image Technology)
  ในหลักสูตรดุษฎีบัณฑิตวิศวกรรมชีวเวช
16. รายวิชา 3200202
  BIO/DENT SCI I 
  ของคณะทันตแพทยศาสตร์
17. รายวิชา 3741306
  โลหิตวิทยาคลินิก 2
  (Clinical hematology II)
  ของคณะสหเวชศาสตร์ 
18. รายวิชา 3000516
  ทฤษฎีการดูแลผู้ป่วยวิกฤติ 
  ผู้ป่วยเรื้อรัง และผู้ป่วยระยะสุดท้าย 
  (Theoretical Care for Critical, 
  Chronic and Terminal Illnesses)
19. รายวิชา 3000518
  ทักษะการดูแลผู้ป่วยวิกฤติ ผู้ป่วยเรื้อรัง 
  และผู้ป่วยระยะสุดท้าย 
  (Skills in Care for Critical, Chronic 
  and Terminal Illnesses)
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20. รายวิชา 3000520
  เวชปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยวิกฤติ 
  ผู้ป่วยเรื้อรัง และผู้ป่วยระยะสุดท้าย
  (Clinical Performance in Care for 
  Critical, Chronic and Terminal Illnesses)
21. รายวิชา 3106402  
  รังสีวิทยาทางสัตวแพทย์

22. รายวิชา 3014761 
  อาชีวเวชศาสตร์ 1
23. รายวิชา 3209705
  รงัสกีายวภิาคและการแปลเงาภาพรงัสขีัน้สงู 
  (Advanced Radiographic Anatomy 
  and Radiographic Interpretation) 
  ของคณะทันตแพทยศาสตร์

1. รายวิชา MTRD442 
 Nuclear Medicine 
 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
 (ระดับปริญญาตรี)
2. รายวิชา 303101 
 Applied Physics for Health Science 
 คณะกายภาพบ�าบัด วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ 
 (ระดับปริญญาตรี) 
3. รายวิชา RLT3181 
 Digital Imaging 
 สาขารังสีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์ 
 มหาวทิยาลยัรามค�าแหง (ระดบัปรญิญาตร)ี 

4. รายวิชา RLT4182
 Quality Assurance in Diagnostic 
 Radiology 
 สาขารังสีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์ 
 มหาวทิยาลยัรามค�าแหง (ระดบัปรญิญาตร)ี 
5. รายวิชา 655537 
 การก�าหนดปริมาณรังสี คณะสหเวชศาสตร์ 
 มหาวิทยาลัยนเรศวร (ระดับปริญญาตรี)
6. สอนแพทย์ประจ�าบ้านชั้นปีที่ 1 
 สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย ภาควิชารังสีวิทยา 
 คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์

รายวิชาที่ภาควิชารังสีวิทยาให้ความร่วมมือในการเรียนการสอน 
ภายนอกจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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หน่วยงานภายนอกที่ภาควิชารังสีวิทยาให้ความร่วมมือ
ในการเพิ่มพูนทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์

1. หน ่วยงานภายในคณะแพทยศาสตร ์  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์  
สภากาชาดไทย ได้แก่ ภาควชิาสตูศิาสตร์ - นรเีวชวทิยา  
ภาควิชาศัลยศาสตร์ ภาควิชาอายุรศาสตร์ ภาควิชา 
กุมารเวชศาสตร์ เป็นต้น

2. หน่วยงานภายนอกคณะแพทยศาสตร์  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์  
สภากาชาดไทย ได้แก่ คณะแพทยศาสตร์ศิริราช 
พยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, คณะแพทยศาสตร์  
โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, คณะ 
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, วิทยาลัย 
แพทยศาสตร์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าฯ เป็นต้น

3. สถาบันจากต่างประเทศ ได้แก่ World  
Health Organization, The University Diderot  
Paris 7, Bichat - Lariboisiere France, International 
Atomic Energy Agency (IAEA), Kunming  
Medical University, Fudan University China,  
University of Montpellier 1 France, University  
of Applied Sciences Mittelhessen in Gießen  
Germany, The University of Otago, Dunedin  
School of Medicine New Zealand, New York  
University School of Medicine USA., The  
University of Sydney Australia เป็นต้น

การพัฒนาการเรียนการสอนหลักสูตรการศึกษาก่อนปริญญา
(Undergraduate Education)

การพัฒนาหลักสูตร

หลักสูตรปริญญาบัณฑิตเป็นส่วนหนึ่งของ 
หลักสูตรการศึกษาแพทยศาสตร์ 6 ปี ตั้งแต่เริ่ม 
เปิดคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
ภาควชิารงัสวีทิยาได้ท�าการสอนนสิติแพทย์ชัน้คลินกิ 
ปี 5 โดยสอนเป็นกลุ่มย่อยไม่เกิน 20 คนต่อกลุ่ม  

  หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตส�าหรับนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 5

เป็นการหมุนเวียนร่วมกับภาควิชาอื่น การเรียน 
การสอนเป็นแบบบรรยายโดยใช้สือ่การสอนเป็นฟิล์ม 
ผู้ป่วยหรือแผ่นใส โดยมีการสอนทั้งวิชารังสีวินิจฉัย  
รงัสรีกัษา และเวชศาสตร์นวิเคลยีร์ โดยห้องเรียนอยูท่ี่ 
อาคารอภันตรีปชาเดิม
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ต่อมาเมื่อมีการขยายหน่วยงานโดยได้จัดตั้ง 
สาขารังสีรักษาและเวชศาสตร์นิวเคลียร์เพิ่มขึ้น 
การเรียนการสอนนิสิตแพทย์จึงได้แยกห้องเรียน 
และเวลาการเรียนเป็นการหมุนเวียนภายในของ 
นิสิตแพทย์ที่ผ่านมา เรียนรังสีวิทยาเวลา 4 สัปดาห์ 
แยกเป็นเรียนวิชารังสีวินิจฉัย 2 สัปดาห์ รังสีรักษา 
1 สัปดาห์ และเวชศาสตร์นิวเคลียร์ 1 สัปดาห์ 
โดยที่การเรียนการสอนส่วนใหญ่ยังเป็นการบรรยาย 
ประกอบสื่อการสอนเหมือนเดิม และมีการสอบรวม 
ในวันสุดท้ายทั้งข้อเขียนและการสอบแบบ OSCE  
(สมัยก่อนเรียกแลบกริ๊ง) โดยใช้สถานีละ 4 นาที  
รวม 20 สถานีส�าหรับสาขารังสีวิทยาวินิจฉัย และ  
10 สถานีในแต่ละสาขาส�าหรับสาขารังสีรักษา 
และเวชศาสตร์นิวเคลียร์

ในปีการศึกษา 2545 ภาควิชารังสีวิทยาได้

ปรับปรุงการเรียนการสอนในภาควิชาส�าหรับนิสิต 
แพทย์ปี 5 โดยให้มีชั่วโมงการบรรยายลดลง มี 
เวลาส�าหรับการศึกษาด้วยตนเองมากขึ้น ให้นิสิตท�า  
Seminar และเสนอผลงานเป็นกลุ ่มเพื่อฝึกการ 
ท�างานเป็นทีมและมีทักษะในการเสนอผลงานหน้า 
ชั้นเรียน นอกจากนี้ยังมีช่วงเวลา 2 - 3 วัน ให้นิสิต 
หมุนเวียนดูการปฏิบัติงานจริงกับผู ้ป่วยในแต่ละ  
หน่วยงานของภาควิชารังสีวิทยา

ในปีการศึกษา 2549 เริ่มสอนหลักสูตร พบ. 
ฉบับปรับปรุงใหม่ให้กับนิสิตแพทย์ชั้นปีท่ี 4 และใน
ขณะเดียวกันในปีการศึกษาดังกล่าวนี้ นิสิตแพทย ์
ปี 5 ก็ยังมีการเรียนในหลักสูตรเดิมด้วย

ในปีการศึกษา 2550 ได ้ยกเลิกรายวิชา 
ทางด้านรังสีวิทยา ส�าหรับนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 5  
(หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตเดิม) 

  หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตส�าหรับนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 4

ในปีการศกึษา 2549 ภาควชิารงัสวีทิยาเริม่สอน 
หลักสูตร พบ. ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2545 โดยสอน 
รายวชิารวมพืน้ฐานหลกัรงัสวีทิยาทางการแพทย์หรอื  
Principle of Medical Radiology (รหัสรายวิชา  
3000404) จ�านวน 1 หน่วยกิตให้กับนิสิตแพทย ์
ชั้นปีที่ 4 ซึ่งเป็นการสอนรวมทั้ง 3 สาขา ดังต่อไปนี้ 

 1. สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย
 2. สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา
 3. สาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์
โดยการสอนจะสอนควบคูก่บัรายวชิา Integrated 

Clinical Sciences (รหัสรายวิชา 300402) ของ 
ภาควชิาอายรุศาสตร์ โดยมจี�านวนนสิติทัง้สิน้ 200 คน  
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ซึ่งเป็นการสอนแบบบรรยายในวันอังคารที่ 1 และ 3  
ของเดือนมิถุนายนถึงเดือนกันยายนเป็นเวลา 7 คาบ  
และมีการจัดสอบหลังจากสิ้นสุดการเรียน 

ในปีการศกึษา 2555 เริม่มกีารปรบัเปลีย่นการ 
สอนรายวิชา Principle of Medical Radiology  
โดยสอนแยกออกจากรายวิชา Integrated Clinical 
Sciences (รหัสรายวิชา 300402) ของภาควิชา 
อายรุศาสตร์ และปรับจากการสอนครัง้เดยีว 200 คน 
เป ็นการแบ่งกลุ ่มนิสิตขึ้นเรียนครั้งละ 50 คน  
โดยประมาณ จ�านวน 4 กลุ่ม กลุ่มละ 2 สัปดาห ์
ตลอดปีการศึกษา

ในปีการศึกษา 2556 ได้มีการเปลี่ยนแปลง 
การจัดการเรียนการสอนโดยอิงกับหลักสูตร พบ.  
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555 ส�าหรับนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 

4 ขึ้นใหม่ โดยยุบรายวิชารวมพื้นฐานหลักรังสีวิทยา 
ทางการแพทย์หรอื Principle of Medical Radiology 
ท�าการปรับปรุงเนื้อหาเพื่อให้สอดคล้อง กับการ 
ปฏิบัติงานในผู้ป่วยจริงและได้แบ่งรายวิชาออกไป  
ดังนี้ 

-  วิชาพื้นฐานรังสีวิทยาวินิจฉัย 
 (รหัสรายวิชา 3000403)
 จ�านวน 2 หน่วยกิต ครั้งละ 2 สัปดาห์
- วิชาเวชศาสตร์นิวเคลียร์ รังสีรักษา 
 และมะเร็งวิทยา (รหัสรายวิชา 3000405) 
 จ�านวน 1 หน่วยกิต ครั้งละ 1 สัปดาห์
โดยมกีารแบ่งกลุม่นสิติขึน้เรยีนครัง้ละ 50  คน 

โดยประมาณ จ�านวน 4 กลุ่ม ตลอดปีการศึกษา 
ทั้ง 2 รายวิชา 

  หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตส�าหรับนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 6

ภาควิชารังสีวิทยาเปิดวิชาเลือกส�าหรับนิสิต 
แพทย์ชั้นปีที่ 6 ในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  
(หลักสูตรปรับปรุง 2545) ทั้งหมด 10 รายวิชา  
ได้แก่  

 - รายวิชา 3011636
  เอกซเรย์คอมพิวเตอร์และการตรวจด้วย
  คลื่นสะท้อนในสนามแม่เหล็ก 
 - รายวิชา 3011642
  รังสวีทิยาวนิจิฉยัพ้ืนฐานของระบบประสาท

 - รายวิชา 3011644
  รังสีวิทยาวินิจฉัยพื้นฐานของ
  ระบบกล้ามเนื้อโครงกระดูก
  - รายวิชา 3011646 
  รงัสวีทิยาวนิจิฉยัของระบบทางเดินหายใจ
  และระบบหัวใจหลอดเลือด
  - รายวิชา 3011648 
  การวินิจฉัยด้วยภาพของช่องท้อง
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 - รายวิชา 3011650
  รังสีรักษาทางคลินิกในวิทยามะเร็ง
 - รายวิชา 3011652
  การวินิจฉัยโรคด้วยวิทยาการ
  ทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ 
 - รายวิชา 3011654 
  การรักษาโรคด้วยวิทยาการ
  ทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์
 - รายวิชา 3011656 
  การใช้วิทยาการทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์
  ในโรคเด็ก
 - รายวิชา 3011658 
  คลื่นเสียงความถี่สูงในเวชปฏิบัติทั่วไป

ซ่ึงนิสิตชั้นปีที่ 6 รุ ่นแรกที่จะเลือกเรียนใน
รายวชิาเลอืกดงักล่าว จะเริม่เลอืกเรยีนทีปี่การศกึษา 
2551 แต่ในปี พ.ศ. 2550 ภาควิชารังสีวิทยา  
ได้จดัสมัมนาและเสนอให้มกีารปรบัปรงุเปล่ียนแปลง  
รายวชิาเลอืก ส�าหรบันสิติแพทย์ชัน้ปีที ่6 ซึง่มีทัง้หมด  
10 รายวิชา ในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2545 และ 
เปลี่ยนทั้งชื่อรายวิชาและรหัสรายวิชาให้เหลือเพียง  
7 รายวิชา โดยแยกตามสาขาวิชา ดังต่อไปนี้

สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย มี 5 รายวิชา ได้แก่
1. 3011660 
 คลื่นเสียงความถี่สูงในเวชปฏิบัติทั่วไป 
 Ultrasound in General Practice (US)

2.  3011662 
 รังสีวิทยาของระบบทางเดินหายใจและ
 ระบบหัวใจและหลอดเลือด
 Imaging of Respiratory and 
 Cardiovascular Systems 
 (Chest & Cardio)
3.  3011664 
 การวนิจิฉยัด้วยภาพของช่องท้องและแขนขา
 Diagnostic Imaging of the Abdomen 
 and Extremities (Body)
4.  3011666 
 รังสีวิทยาวินิจฉัยของระบบประสาท
 Neuroradiology (Neuro)
5.  3011668 
 รังสีร่วมรักษา 
 Interventional Radiology
 (Intervention)
สาขารงัสรีกัษาและมะเรง็วทิยา ม ี1 รายวชิา คอื 

รายวิชา Therapeutic Radiology and Oncology 
(รหัสรายวิชา 3011670)

สาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์ มี 1 รายวิชา คือ  
รายวชิา  Nuclear  Medicine  for  General  Practitioner  
(รหัสรายวิชา 3011672)

ดงันัน้ 7 รายวชิาใหม่นีไ้ด้มกีารใช้กบันสิติแพทย์ 
ชั้นปีที่ 6 ในปี พ.ศ. 2551 แทนหลักสูตรเดิม ซึ่งมี  
10 รายวิชา
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ในปีการศึกษา 2556 ภาควิชารังสีวิทยาได ้
มีการเปลี่ยนแปลงรายวิชาเลือกในสาขารังสีวิทยา  
วินิจฉัย โดยมีการรวมรายวิชาทั้งหมดอยู่ในรายวิชา 
เดยีว ยกเว้นรายวชิา Intervention Radiology และ 

หลกัสตูรประกาศนียบัตรบัณฑติชัน้สงู คอืหลกัสตูร 
แพทย์ประจ�าบ้านเรยีกว่า “หลกัสตูรประกาศนยีบัตร 
บัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิกสาขา 
วิชารังสีวิทยา” ซึ่งแบ่งย่อยเป็น 4 แขนงวิชา ได้แก่

  1. แขนงวิชารังสีวิทยาทั่วไป
  2. แขนงวิชารังสีวิทยาวินิจฉัย
  3. แขนงวิชารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา
  4. แขนงวิชาเวชศาสตร์นิวเคลียร์
หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตร 3 ปี โดยในปีแรก 

นิสิตหลังปริญญาจะต้องผ่านการศึกษาในสาขาย่อย  
ทัง้ 3 สาขาเหมอืนกนัท้ังหมด เพ่ือให้มพีืน้ฐานความรู ้

ภาควชิาฯ ยงัรับผดิชอบร่วมการเรยีนการสอนนสิติแพทย์ในระดบัปรคีลนิกิ (นสิติแพทย์ชัน้ปี 2 และปี 3) 
ในรายวิชา imaging correlation เช่น respiratory system, musculoskeletal system และ central  
nervous system

เปิดรายวิชาใหม่เป็นรังสีวิทยาพื้นฐานในเวชปฏิบัติ 
ทัว่ไป หรอื Essential in Diagnostic Radiology for  
General Practice (รหัสรายวิชา 3011676) 

  หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตส�าหรับนิสิตแพทย์ชั้นปรีคลินิก

  หลักสตูรประกาศนยีบตัรบณัฑิตชัน้สูงทางวทิยาศาสตรก์ารแพทยค์ลินกิสาขาวชิารงัสวีทิยา

ทางด้านรังสีวิทยาและรังสีชีววิทยา ในปลายปีที่ 1  
นิสิตหลังปริญญาจะต้องท�าการสอบวิชาที่ได้รับการ 
ศึกษาในระหว่างปีให้ผ่านเพื่อรับ “ประกาศนียบัตร  
บัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก” จากนั้น 
ในปีที่ 2 และ 3 นิสิตหลังปริญญาจะได้รับการศึกษา 
เน้นเฉพาะแขนงวิชาที่ตัวเองเลือกเรียน ส่วนแขนง 
รังสีวิทยาทั่วไป ก็จะต้องผ่านไปศึกษาในสาขา 
วิชาทั้ง 3 อย่างละเอียดมากขึ้น ในปลายปีที่ 3  
นิสิตหลังปริญญาจะต้องผ่านการสอบอีกคร้ังหนึ่ง 
เพื่อรับ “วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญในการประกอบวิชาชีพ 
เวชกรรม” ในแขนงวิชาที่ เรียน และจะได ้ รับ  

การพัฒนาการเรียนการสอนหลักสูตรการศึกษาหลังปริญญา
(Undergraduate Education)
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“ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร ์
การแพทย์คลินิก สาขารังสีวิทยา” จากจุฬาลงกรณ์ 
มหาวิทยาลัย 

หลกัสตูรประกาศนยีบตัรบณัฑติชัน้สงูได้มกีาร 
พัฒนาดังนี้

พ.ศ. 2515 มีการฝึกอบรมแพทย์ประจ�าบ้าน 
เป็นครั้งแรก 2 สาขา โดยเป็นสาขารังสีวิทยาทั่วไป  
2 คน และหลักสูตรสาขารังสีรักษาและเวชศาสตร ์
นวิเคลยีร์ 1 คน (เป็นหลกัสตูรร่วมของสาขารงัสรีกัษา 
และเวชศาสตร์นิวเคลียร์)

พ.ศ. 2518 เริ่มมีการฝึกอบรมแพทย์ประจ�า 
บ้านสาขารังสีวิทยาวินิจฉัย

พ.ศ. 2528 มีการยุบการฝึกอบรมหลักสูตร 
สาขารังสีรักษาและเวชศาสตร์นิวเคลียร์ 

พ.ศ. 2530 เริ่มมีการฝึกอบรมแพทย์ประจ�า 
บ้านสาขารังสีรักษา

พ.ศ. 2531 เริ่มมีการฝึกอบรมแพทย์ประจ�า 
บ้านสาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์

พ.ศ. 2536 แพทย์ประจ�าบ้านปีที่ 1 เรียน 
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์ 
การแพทย์คลนิกิ สาขารงัสวีทิยาของคณะแพทยศาสตร์  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พ.ศ. 2537 มีศักยภาพจ�านวนการฝึกอบรม 
แพทย์ประจ�าบ้าน สาขารังสีวิทยาจากแพทยสภา 
ส�าหรับ

-  สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย 12 ต�าแหน่ง
- สาขารังสีวิทยาทั่วไป 10 ต�าแหน่ง
- สาขารังสีรักษา 2 ต�าแหน่ง

- สาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์ 2 ต�าแหน่ง
พ.ศ. 2540 ลดจ�านวนศักยภาพจ�านวนการ 

ฝึกอบรมแพทย์ประจ�าบ้าน สาขารังสีวิทยาทั่วไป 
เหลือ 9 ต�าแหน่ง โดยโอนให้ภาควิชารังสีวิทยา  
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1 ต�าแหน่ง

พ.ศ. 2542 ลดจ�านวนศักยภาพจ�านวนการ 
ฝึกอบรมแพทย์ประจ�าบ้าน สาขารังสีวิทยาทั่วไป 
เหลือ 8 ต�าแหน่ง โดยโอนให้ภาควิชารังสีวิทยา  
มหาวิทยาลัยขอนแก่นอีก 1 ต�าแหน่ง

พ.ศ. 2546 เริ่มใช้หลักสูตรประกาศนียบัตร 
บณัฑติชัน้สงูทางวทิยาศาสตร์การแพทย์คลนิกิ สาขา 
รังสีวิทยาใน 2 แขนงวิชา คือ แขนงวิชารังสีวิทยา 
วินิจฉัยและแขนงวิชารังสีวิทยาทั่วไปกับแพทย์ 
ประจ�าบ้านปีที่ 2 และปีที่ 3 โดยแพทย์ประจ�าบ้าน 
ชั้นปีที่ 1 ยังเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรทาง 
วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขารังสีวิทยาดังเดิม

เริ่มใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 
ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขารังสีรักษา 
และหลักสูตรฯ สาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์ กับแพทย์ 
ประจ�าบ้านปีที่ 2 และปีที่ 3

พ.ศ. 2548 เพิ่มศักยภาพจ�านวนการฝึกอบรม  
แพทย์ประจ�าบ้าน สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา  
เป็น 4 ต�าแหน่ง

พ.ศ. 2550 ปรับปรุงหลักสูตรประกาศนียบัตร 
บณัฑติชัน้สงูทางวทิยาศาสตร์การแพทย์คลนิกิ สาขา  
วิชารังสีวิทยา สาขาวิชารังสีรักษา และสาขาวิชา 
เวชศาสตร์นิวเคลียร์ โดยรวมทั้ง 3 หลักสูตรให้เป็น 
หลกัสตูร ป.บณัฑติชัน้สงู สาขาวชิารงัสวีทิยา เหลอืเพยีง 
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หลักสูตรเดียว ซึ่งหลักสูตรดังกล่าวมี 4 แขนงวิชา  
ได้แก่ แขนงวิชารังสีวิทยาทั่วไป, แขนงวิชารังสีวิทยา  
วินิจฉัย, แขนงวิชารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา และ 
แขนงวิชาเวชศาสตร์นิวเคลียร์ (โดยยังคงใช้หลักสูตร 
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การ 
แพทย์คลินิก ส�าหรับแพทย์ประจ�าบ้านชั้นปีที่ 2 - 3  
และยังคงใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทาง 
วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก ส�าหรับแพทย์ประจ�า
บ้านชั้นปีที่ 1)

พ . ศ .  2 552  มี ก า รป รับปรุ ง หลั ก สู ต ร 
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร  ์
การแพทย์คลินิก สาขาวิชารังสีวิทยา (หลักสูตร 
ปรับปรุง 2552) โดยรวมรายวิชาของหลักสูตร  
ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
คลนิกิ สาขารงัสวีทิยาเข้าไว้ในหลกัสตูรประกาศนยีบัตร 
บัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก  
สาขารังสีวิทยา ดังนั้นแพทย์ประจ�าบ้านทั้ง 3 ชั้นปี  

ใช้หลักสูตรเดียวกันตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา
พ.ศ. 2556 ปรับปรุงหลักสูตรประกาศนียบัตร 

บณัฑติชัน้สงูทางวทิยาศาสตร์การแพทย์คลนิกิ สาขา 
วิชารังสีวิทยา (หลักสูตรปรับปรุง 2556) เพ่ือให้ 
สอดคล้องกบักรอบมาตรฐาน คุณวฒุริะดับอดุมศกึษา 
แห่งชาติ พ.ศ. 2552 (มคอ.2) ซึ่งหลักสูตรปรับปรุง 
ดงักล่าวม ี3 แขนง ได้แก่ แขนงวชิารงัสวีทิยาวนิจิฉยั,  
แขนงวิชารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา และแขนงวิชา 
เวชศาสตร์นิวเคลียร์ โดยยกเลิกการฝึกอบรมแขนง 
รังสีวิทยาทั่วไป 

พ.ศ. 2556 ในปีการศึกษา 2557 ภาควิชา 
รังสีวิทยาจะปิดรับการฝึกอบรมแพทย์ประจ�าบ้าน  
สาขารังสีวิทยาทั่วไป เพื่อให้สามารถรองรับกับงาน 
บริการทางการแพทย์ และสอดคล้องกับหลักสูตร 
ฝึกอบรมแพทย์ประจ�าบ้านสาขารังสีวิทยาวินิจฉัย  
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2556) จากเดิมที่รับได้ 12  
ต�าแหน่ง เพิ่มเป็น 24 ต�าแหน่ง

  หลักสูตรแพทย์ประจ�าบ้านต่อยอด (หลักสูตร 2 ปี) 
 โดยการรับรองของราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทยและแพทยสภา

หลักสูตรแพทย์ประจ�าบ้านต่อยอด

ในปี พ.ศ. 2548 ภาควิชารังสีวิทยาเปิดอบรม 
หลักสูตรแพทย์ประจ�าบ้านต่อยอดเพ่ือวุฒิบัตรแสดง 
ความรูค้วามช�านาญในการประกอบวชิาชพีเวชกรรม  
(หลักสูตร 2 ปี) โดยการรับรองของราชวิทยาลัย 
รงัสแีพทย์แห่งประเทศไทยเพ่ือเป็นการฟ้ืนฟวูชิาการ 

และเพิ่มความรู ้ใหม่ๆ แก่รังสีแพทย์ อนุสาขาที ่
เปิดสอนมี 4 อนุสาขา คือ

1. อนสุาขาภาพวนิจิฉยัชัน้สงู (Body imaging) 
 จ�านวน 2 คน  

2. อนุสาขาภาพวินิจฉัยระบบประสาท 
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 (Neuroimaging) จ�านวน 2 คน  
3. อนุสาขารังสีร่วมรักษาระบบประสาท
 (Neurointervention) จ�านวน 1 คน
4. อนุสาขารังสีร่วมรักษาของล�าตัว  

 (Body intervention) จ�านวน 1 คน
ในปี พ.ศ. 2553 มีการขอเพ่ิมศักยภาพ 

การเข้ารับการฝึกอบรมแพทย์ประจ�าบ้านต่อยอด 
อนุสาขารังสีร ่วมรักษาของล�าตัวจากเดิมรับได้  
1 คน เพิ่มเป็นจ�านวน 2 คน

ในปี พ.ศ. 2556 มีการขอเพ่ิมศักยภาพ 
การเข้ารับการฝึกอบรมแพทย์ประจ�าบ้านต่อยอด 
อนุสาขาภาพวินิจฉัยชั้นสูงจากเดิมรับได้ 2 คน  
เพิ่มเป็นจ�านวน 5 คน

พ.ศ. 2538 ฝ ่ายรังสีวิทยา โรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ ์  สภากาชาดไทย ได ้ด� า เนินการ 
ฝึกอบรมแพทย์ประจ�าบ ้านต ่อยอด โครงการ 
พัฒนาบุคลากรเพื่อการบริการทางการแพทย์ระดับ 
ตติยภูมิฯ (หลักสูตร 1 ปี) โดยการรับรองของ 
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยขณะนี้ 
มีหลักสูตรที่เปิดรับการฝึกอบรม รวม 9 สาขา  
โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.  สาขา Intervention Radiology 
 รับรุ่นแรก ปี พ.ศ. 2538 
 (ขณะนี้ยกเลิกการฝึกอบรมแล้ว)

  หลักสูตรแพทย์ประจ�าบ้านต่อยอด (หลักสูตร 1 ปี)
 โดยการรับรองของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

ดังนั้นในปัจจุบัน (ปี พ.ศ.2557) ภาควิชา 
รังสีวิทยาสามารถรับแพทย์ประจ�าบ้านต่อยอด 
ในแต่ละอนุสาขาได้ดังต่อไปนี้

1. อนุสาขาภาพวินิจฉัยชั้นสูง 
 จ�านวน 5 คน  
2. อนุสาขาภาพวินิจฉัยระบบประสาท
 จ�านวน 2 คน  
3. อนุสาขารังสีร่วมรักษาระบบประสาท  

 จ�านวน 1 คน
4. อนุสาขารังสีร่วมรักษาของล�าตัว
 จ�านวน 2 คน

2. สาขา Neuroradiology 
 รับรุ่นแรก ปี พ.ศ. 2539 
3. สาขา Abdominal Imaging 
 รับรุ่นแรก ปี พ.ศ. 2542 
4. สาขา Diagnostic Ultrasound 
 รับรุ่นแรก ปี พ.ศ. 2544 
5. สาขา Diagnostic CT and MRI Imaging
 รับรุ่นแรก ปี พ.ศ. 2544 
6. สาขา Intervention Neuroradiology 
 รับรุ่นแรก ปี พ.ศ. 2547 
 (ขณะนี้ยกเลิกการฝึกอบรมแล้ว)
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7. สาขา Breast Imaging
 รับรุ่นแรก ปี พ.ศ. 2553
8. สาขา Musculoskeletal Imaging
 รับรุ่นแรก ปี พ.ศ. 2555
9. สาขา Pediatrics Radiology 
 รับรุ่นแรก ปี พ.ศ. 2555

หลักสูตรแพทย์ประจ�าบ้านต่อยอดโครงการ
พัฒนาบุคลากรเพื่อการบริการทางการแพทย์ระดับ
ตติยภูมิฯ (หลักสูตร 1 ปี) ได้มีการพัฒนาดังนี้

พ.ศ. 2556 มีการขอจ�านวนการเข้ารับการฝึก 
อบรมแพทย์ประจ�าบ้านต่อยอดสาขา Breast Imaging  
จากเดิมรับได้ 1 คน เพิ่มเป็นจ�านวน 2 คน

    หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาฟิสิกส์การแพทย์ 

วิชาชีพฟิสิกส์การแพทย์เป็นสาขาที่ขาดแคลน 
สาขาหนึง่ เนือ่งจากเทคโนโลยทีางรงัสวีทิยาได้ พฒันา 
อย่างรวดเรว็และความต้องการนกัฟิสกิส์การแพทย์ม ี
ปรมิาณสงู เนือ่งจากมกีารดงึบคุลากรไปสูภ่าคเอกชน  
เช่น โรงพยาบาลเอกชนและบรษิทั รวมทัง้การปฏบัิตงิาน 
ในต่างประเทศ เป็นต้น ท�าให้จ�านวนนกัฟิสกิส์การแพทย์ 
ที่มีอยู่ในปัจจุบัน ไม่เพียงพอกับงานที่เพิ่มขึ้นทั้งใน 
โรงพยาบาลของมหาวิทยาลัย โรงพยาบาลของ 
กระทรวงสาธารณสุข และเพ่ือให้ทันต่อการวินิจฉัย 
และการรกัษาโรคด้วยรังส ีจงึจ�าเป็นต้องเตรยีมพร้อม 
ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ด้วยเหตุนี้จึงได ้
มีการจัดตั้งหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 
ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาฟิสิกส์ 
การแพทย์ ในปี พ.ศ. 2554 ซึ่งถือเป็นแห่งแรกใน 
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อผลิตนักฟิสิกส ์
การแพทย์ท่ีทันต่อเทคโนโลยีและมีประสบการณ์ 
เพียงพอท่ีจะปฏิบัติงานได้ด้วยตัวเอง เพื่อรองรับ 
การวินิจฉัยและการรักษาโรคด้วยเครื่องมือทางรังส ี

ที่ทันสมัย มีความเชี่ยวชาญในการใช ้ รังสีทาง 
การแพทย์ วางแผนจดัหาเครือ่งมือตรวจวดัมาตรฐาน 
ทางฟิสิกส์ของเครื่องมือ ควบคุมคุณภาพเครื่องมือ  
ควบคุมและดูแลความปลอดภัยจากรังสี จัดเตรียม 
ข้อมูลในการค�านวณปริมาณรังสี ท่ีผู ้ป ่วยได ้ รับ  
วดัค�านวณปรมิาณรงัสแีละวางแผนการรักษา ก�าหนด 
กระบวนการทีเ่หมาะสมในงานรงัสวีนิจิฉยั รงัสรีกัษา  
รวมถึงการใช้สารกัมมันตรังสีและสารเภสัชรังสี 
ทางการแพทย์ สามารถเป็นผู้น�าทีมงานทางฟิสิกส์ 
การแพทย์ในโรงพยาบาลต่างๆ สามารถท�าการวิจัย 
ในแขนงวิชาเหล่านั้นเพื่อพัฒนาองค์ความรู้อย่าง 
ต่อเนื่องได้และสามารถสร้างและน�างานวิจัยไป 
ประยุกต์ใช ้ได ้อย ่างเหมาะสม โดยเน้นความรู ้ 
คู่คุณธรรม และเป็นก�าลังส�าคัญในการพัฒนาระบบ 
สาธารณสุขของประเทศ

นับตั้งแต่ที่มีการเปิดหลักสูตรในปี พ.ศ. 2554  
มีนิสิตที่รับการฝึกอบรมจ�านวน 2 คน ในแขนงวิชา 
รังสีวิทยาวินิจฉัย ต่อมาในปี พ.ศ. 2555 มีจ�านวน 
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นิสิตที่รับการฝึกอบรมจ�านวน 1 คน ในแขนงวิชา  
รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา และจะมีนิสิตที่จบจาก 
หลักสูตรนี้เป็นรายแรกในปี พ.ศ. 2556 ซึ่งจุดเด่น 
ของหลักสูตรคือ การได้รับความร่วมมือจากทบวง 
การพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ โดยการส่ง 
ผู้เชี่ยวชาญเพ่ือช่วยเหลือด้านการเรียนการสอนและ 
การประเมินนิสิต จึงท�าให้หลักสูตรนี้เป็นที่ยอมรับ 
ในระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมถึง 
ในระดับนานาชาติ

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาจะถูกพิจารณาจาก 
การส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาวิทยาศาสตร  
มหาบณัฑิต สาขาวชิาฟิสกิส์การแพทย์ ฉายาเวชศาสตร์  

วิทยาศาสตร์รังสี หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ซึ่งคณะ 
กรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณา เห็นสมควรให้ 
มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษาได้

เนือ่งจากการศกึษาวชิาวทิยาศาสตร์การแพทย์ 
ทางคลินิก มีการฝึกอบรมและปฏิบัติงานต่อเนื่อง 
ตลอดทั้งปี ไม่อาจจัดการศึกษาตามระบบทวิภาคได้  
จึงให้นิสิตลงทะเบียนเป็นรายปีโดยมีเวลาการศึกษา 
ไม่ต�่ากว่า 30 สัปดาห์ต่อปี โดยนิสิตจะฝึกทักษะ 
ภายใต้ค�าแนะน�าของอาจารย์ที่ปรึกษาตลอด 2 ป ี
การศึกษา นับตั้งแต่เดือนมิถุนายน - พฤษภาคมของ 
แต่ละปีการศึกษา

จ�านวนนิสิต
ปีการศึกษา

2554 2555 2556 2557 2558

  นิสิตใหม่ 4 4 4 4 4

  นิสิตเก่า - 4 4 4 4

  รวม 4 8 8 8 8

  ส�าเร็จการศึกษา - - 4 4 4
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tomography) และอื่นๆ หลักสูตรมุ่งเน้นในเรื่อง 
ปริมาณรังสีที่ผู ้ป่วยได้รับให้สอดคล้องกับคุณภาพ 
ของภาพรังสีที่พอเหมาะ (optimization) ตลอดจน 
การสร้างเกณฑ์วิธี (protocol) ที่เหมาะสมกับ 
ผู้ป่วยและเครื่องมือสร้างภาพ เช่น เครื่องเอกซเรย ์
คอมพิวเตอร์และเครื่องเอกซเรย์ทางรังสีร่วมรักษา 
ที่ให้ปริมาณรังสีสูงแก่ผู้ป่วย นอกจากนี้นิสิตจะต้อง 
ควบคุมคุณภาพของเครื่องมือต่างๆ ในระดับฟิสิกส์  
การแพทย์ ก่อนลงมือเก็บข้อมูลส�าหรับงานวิจัย

ปัจจุบันหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาฉายาเวชศาสตร์ ผลิตมหาบัณฑิตจ�านวน  
43 คน ไปปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลของมหาวิทยาลัย 
ต่างๆ กระทรวงสาธารณสุข ตลอดจนโรงพยาบาล  
เอกชน และเป็นที่ยอมรับในวงการฟิสิกส์การแพทย์ 
และรังสีวิทยาทั้ งในประเทศและต ่างประเทศ  
โดยเฉพาะในกลุ่มอาเซียน โดยมีนิสิตจากประเทศ 
อาเซียนศึกษาในหลักสูตรแล้ว 4 คน และมีการเรียน 
การสอนเป็นภาษาอังกฤษในปัจจุบัน

ในปี พ.ศ. 2545 เริ่มเปิดหลักสูตรวิทยาศาสตร 
มหาบัณฑิต สาขาวิชาฉายาเวชศาสตร์ (วท.ม. สาขา 
วชิาฉายาเวชศาสตร์) มกี�าลงัการผลตินสิติ 6 คนต่อปี  
โดยเป็นความร่วมมอืกบัภาควชิานวิเคลียร์เทคโนโลยี  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
และได้รับความสนับสนุนจากทบวงพลังงานปรมาณ ู
ระหว่างประเทศ (IAEA) โดยการส่งผูเ้ช่ียวชาญในการ 
ประเมินและพัฒนาหลักสูตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา 
ฉายาเวชศาสตร์เป็นหลักสูตร 2 ปีที่นิสิตปริญญาโท  
จะได้เรียนรู้ถึงหลักการขั้นพ้ืนฐานถึงขั้นสูงเกี่ยวกับ 
เทคโนโลยีการสร้างภาพทางการแพทย์ ทั้งทางด้าน 
เทคนิคและการใช้ในทางคลินิกซึ่งมีพัฒนาการที ่
ก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว เช่น Digital radiology (DR), 
Computed tomography (CT), Magnetic  
resonance imaging (MRI), SPECT (Single Photon 
Emission Computed Tomography), PET - CT  
(Positron Emission Tomography - Computed  

      หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฉายาเวชศาสตร์ 
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ภาควชิารงัสวีทิยามกีารแต่งตัง้คณะอนกุรรมการ 
ส่งเสริมการวิจัย เพื่อให้การด�าเนินงานด้านการวิจัย 
ของภาควิชารังสีวิทยาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
และมีประสิทธิภาพ โดยประกาศไว้เมื่อวันที่ 1  
ตุลาคม พ.ศ. 2552 และวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.  
2555 (ฉบับแก้ไขปรับปรุง) โดยคณะอนุกรรมการฯ  
มกีารจดั ประชมุเพ่ือบริหารงานให้เป็นไปตามแผนงาน 
วิจัยของภาควิชาฯ โดยมีการจัดประชุมทุก 2 เดือน

ภาควิชารังสีวิทยา มีหลักเกณฑ์ให้นิสิตระดับ 
บัณฑิตศึกษา (นิสิตปริญญาโท แพทย์ประจ�าบ้าน)  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แพทย์ประจ�าบ้านต่อ 
ยอดหลักสูตร 2 ปี โดยการรับรองของราชวิทยาลัย 
รังสีแพทย์แห ่งประเทศไทยต้องท�าวิจัยทุกคน  
โดยใช้เกณฑ์มาตรฐานของราชวิทยาลัยรังสีแพทย ์
แห่งประเทศไทยส�าหรับแพทย์ประจ�าบ้านและ 
แพทย์ประจ�าบ้านต่อยอด ส่วนนิสิตระดับปริญญาโท 
ทุกคนต้องท�ารายงานวิทยานิพนธ์ โดยใช้หลักเกณฑ ์
การท�าวิทยานิพนธ์ของบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์  
มหาวิทยาลัย และงานวิจัยทุกเร่ืองต้องผ่านการ 
ประเมินจากคณาจารย์และอนุกรรมการส่งเสริม 
การวจิยัของภาควชิารงัสวีทิยาและผ่านคณะกรรมการ 
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ของคณะแพทยศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก่อนเสมอ

ภาควิชารังสีวิทยามีการก�าหนดรายวิชา  

Research อยู่ในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต 
ชั้นสูง เพื่อให้นิสิตมีประสบการณ์และมีส่วนร่วม 
ด้านงานวิจัย และมีการจัด Research Club เพื่อให้ 
นิสิตเสนอโครงร่างงานวิจัยของตนเอง และมีการ 
เชิญอาจารย์จากภายในและภายนอกภาควิชามา 
ร่วมแสดงความคิดเห็น ชี้แนะ และประเมินผล 
ในการน�าเสนอโครงร่างงานวิจัย

ภาควิชารังสีวิทยาได ้รับเงินทุนสนับสนุน 
จากกองทุนรัชดาภิเษกสมโภช ฝ ่ายวิจัย คณะ 
แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อส่งเสริม 
และพฒันางานวจิยัของบคุลากรภายในภาควชิา โดย
ได้น�าเงินทุนฯ มาจัดท�าโครงการ Decentralization 
ซึ่งเป็นโครงการเพื่อเพิ่มผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสาร 
วชิาการระดบันานาชาตขิองบคุลากรภายในภาควิชาฯ 
เป็นจ�านวนเงิน 400,000 บาท ตั้งแต่เดือนเมษายน  
2554 - กันยายน 2556 โดยมีการตั้งเป้าหมายการ 
ตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ  
อย่างน้อย 13 เรือ่ง / ปี โดยในปี พ.ศ. 2554 มจี�านวน 
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 
ระดับชาติจ�านวน 8 เรื่อง และในวารสารวิชาการ 
ระดับนานาชาติจ�านวน 17 เรื่อง ในปี พ.ศ. 2555  
มีจ�านวนผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร 
วิชาการระดับชาติจ�านวน 5 เรื่อง และในวารสาร 
วิชาการระดับนานาชาติจ�านวน 16 เรื่อง 

ด้านการวิจัย
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1. วิรุฬห์ ขาวปริสุทธิ์. The Bucky Film of  
the Chest. กรุงเทพมหานคร: บริษัท ร. ประมวลกิจ  
จ�ากัด; 2515.

2. วริฬุห์ ขาวปรสิทุธิ.์ Diagnosis of Bacterial  
Pneumonia. กรงุเทพมหานคร: โรงพมิพ์อักษรสมัย;  
2519.

3. กัลยา เจียรประดิษฐ์. รังสีวินิจฉัย Skull &  
Spines. กรุงเทพมหานคร: ส�านักพิมพ์จุฬาลงกรณ์ 
มหาวิทยาลัย; 2522.

4. นิตยา สุวรรณเวลา, จรัส สุวรรณเวลา.  
รังสีวิทยาของศีรษะ. กรุงเทพมหานคร: ส�านักพิมพ์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2526.

ผลงานด้านหนังสือของภาควิชารังสีวิทยา

ภาครังสีวิทยามีผลงานด้านหนังสือด้วยความร่วมมือจากคณาจารย์ดังนี้

ด้านการบริการวิชาการและการบริการทางการแพทย์

ภาควิชารังสีวิทยาได้ด�าเนินการจัดการฝึก 
อบรมทางวชิาการให้แก่บคุลากรทางการแพทย์ทัง้ใน  
และต่างประเทศ ทั้งในรูปแบบของการอบรมเฉพาะ 
บุคคลและการประชุมทางวิชาการ

นอกจากนี้ยังมีการให้บริการทางวิชาการ 
เพื่อการเรียนรู้แก่ประชาชน เช่น ให้สัมภาษณ์ทาง  

รายการโทรทัศน์เกี่ยวกับโรคมะเร็งทางเดินอาหาร  
การให้สัมภาษณ์ทางรายการโทรทัศน์และวิทยุ  
เกี่ยวกับสารกัมมันตรังสีโดยเฉพาะในช่วงที่มีปัญหา 
เกี่ยวกับสถานการณ์เตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ภายใน  
โรงไฟฟ้าฟูกูชิมา ประเทศญี่ปุ่น เมื่อปี พ.ศ. 2554

5. วิรุฬห์ ขาวปริสุทธิ์. การวินิจฉัยโดยมะเร็ง 
ปอดโดยเอกซเรย์. กรุงเทพมหานคร: ส�านักพิมพ ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2526.

6. มีชัย ศรีใส, บุญเที่ยง ศีติสาร. มหกายวิภาค 
ศาสตร์ประยกุต์ Applied Gross Anatomy เล่มที ่2 
ศีรษะและคอ Head & Neck. กรุงเทพมหานคร:  
สินประสิทธิ์การพิมพ์; 2527.

7. วิรุฬห์ ขาวปริสุทธิ์, กรรณิการ์ เบ็ญจพงษ์,  
วิศิษฐ์ เบ็ญจพงษ์. Atlas of Chest X-ray Imaging  
in the Diagnosis of Pulmonary Tuberculosis  
and Paragonimiasis. กรุงเทพมหานคร 2538.
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8. วริฬุห์ ขาวปรสิทุธิ.์ หลกัการวนิจิฉยัโรคปอด 
โดยเอกซเรย์ (ส�าหรับนิสิตแพทย์และแพทย์ทั่วไป).  
2nd ed. กรุงเทพมหานคร 2539.

9. วริฬุห์ ขาวปรสิทุธิ.์ 100 Chest X-ray Diag-
nosis Points (Spot Diagnosis) กรุงเทพมหานคร:  
โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย 
จ�ากัด; 2539.

10. วิรุฬห์ ขาวปริสุทธิ์. หลักการวินิจฉัยโรค 
ปอดโดยเอกซเรย์ (ส�าหรับนิสิตแพทย์และแพทย์ 
ทั่วไป). 3rd ed. กรุงเทพมหานคร 2542.

11. มาคุ ้มครอง โปษยะจินดา. การตรวจ
รักษาโรคของต่อมไทรอยด์ด้วยสารกัมมันตรังสี. 
กรุงเทพมหานคร: บริษัทจรัลสนิทวงศ์การพิมพ์  
จ�ากัด; 2551.

12. สมใจ หวังศุภชาติ, ปานฤทัย ตรีนวรัตน์, 
มนตร์รวี ทุมโฆสิต. เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ของ 
หลอดเลือด. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์แห ่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2552.

13. ดรุณี บุญยืนเวทวัฒน์. ต�าราวินิจฉัยโรค
เต้านม. กรุงเทพมหานคร: Focal image printing 
group Co., Ltd; 2554.

14. สมใจ หวังศุภชาติ, ลัดดาวัลย์ วัชระคุปต์, 
มนตร์รวี ทุมโฆสิต. Body MRI: เทคนิคและการ
วินิจฉัย. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย; 2554.
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ด้านการท�านุบ�ารุงศิลปะและวัฒนธรรม

ภาควชิา/ฝ่ายรังสวีทิยาได้ให้ความส�าคญักบังาน 
ด้านท�านบุ�ารุงศิลปะและวฒันธรรม ได้แก่ การจดังาน 

เกษียณอายุราชการแก่บุคลากร การจัดงานมุทิตาจิตแด่ 

อาจารย์อาวุโสเนื่องในโอกาสครบ 72 ปี และ 84 ปี  
พิธีไหว้ครู โรงเรียนรังสีเทคนิคเพื่อเป็นการแสดง 
ความกตัญญูต่ออาจารย์อาวุโส นอกจากนี้ภาควิชา/ 
ฝ่ายรงัสวีทิยายงัจดัให้มโีครงการท�าวตัรเช้าพฒันาจติ 
สู ่ชีวิตที่พ ้นทุกข ์โดยมีการจัดงานขึ้นทุกวันพุธ 
เวลา 07.00 - 08.30 น. ณ อาคารล้วน - เพิ่มพูล 

ว่องวานิช ชั้น 1 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ป่วยและ 
ญาติได้รับประโยชน์ระหว่างรอแพทย์ตรวจและเพื่อ
เพิ่มพูนประสบการณ์ทางศีลธรรมจริยธรรมแก่ผู้ป่วย
และญาติ 

ภาควชิา/ฝ่ายวชิารงัสวีทิยาจดัให้มีการไปกราบ 
อวยพรปีใหม่แก่ผู ้มีอุปการคุณต่อภาควิชา/ฝ่าย 
รังสีวิทยาและมีการจัดท�าบุญประจ�าปีถวายแด  ่
พระองค์เจ้าอภันตรีปชาเนื่องในวันสิ้นพระชนม์ใน 
วันที่ 18 กุมภาพันธ์เป็นประจ�าทุกปี 

พิธีไหว้ครูโรงเรียนรังสีเทคนิค พ.ศ. 2547
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งานด้านประกันคุณภาพ

จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.  
2542 ได้ก�าหนดให้มีการจัดการการศึกษาที่มุ่งเน้น  
คุณภาพและมาตรฐาน โดยก�าหนดให้มี “ระบบการ 
ประกนัคณุภาพการศึกษาภายนอก” และ “ระบบการ 
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน” เพื่อใช้เป็นกลไก 
ในการผดุงรักษาคุณภาพและมาตรฐานของสถาบัน 
อุดมศึกษา 

การประกันคุณภาพการศึกษาภายในนั้น  
เป็นการสร้างระบบและกลไกในการพัฒนาติดตาม  
ตรวจสอบและประเมินการด�าเนินงานของภาควิชา 
ให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมาย และระดับคุณภาพ  
ตามมาตรฐานที่ก�าหนดโดยสถานศึกษา โดยคณะ 
แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก�าหนดให้มี 
ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในและให้ถือว่า 
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็นส่วนหนึ่ง  
ของกระบวนการการบรหิารการศกึษาทีต้่องด�าเนนิการ 
อย่างต่อเนื่อง มีการจัดท�ารายงานประจ�าปีเป็น  
รายงานประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของ 
ภาควิชา เสนอต่อคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์  
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา ซึ่งผลการพิจารณาจะ 
น�าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  

และเพือ่รองรบัการประกนัคุณภาพการศึกษาภายนอก
ตลอดเวลาที่ผ ่านมา ภาควิชารังสีวิทยาให้ 

ความส�าคัญกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  
โดยปฏิบัติตามมาตรฐานการประเมินตนเองตาม 
ระบบประกันคุณภาพหลักสูตรของจุฬาลงกรณ์  
มหาวิทยาลัย หรือ Chulalongkorn University- 
Curriculum Quality Assurance (CU-CQA)  
เป็นอย่างดีเสมอมา ภาควิชารังสีวิทยามีระบบและ 
กลไกในการด�าเนินงานด้านประกันคุณภาพหลักสูตร 
การศึกษาของภาควิชา โดยมีคณะกรรมการประกัน 
คณุภาพการศกึษาภายในของภาควชิา ซึง่ประกอบด้วย 
ผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชาฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ประธานหลักสูตร ป.บัณฑิตชั้นสูงฯ สาขา 
รังสีวิทยา และ วทม. สาขาวิชาฉายาเวชศาสตร์  
รวมถึงคณะกรรมการประจ�าหลักสูตรและคณาจารย์ 
ในภาควิชาร่วมกันบริหารจัดการและด�าเนินการ 
จัดการเรียนการสอนเพื่อให ้ เป ็นไปตามเกณฑ  ์
มาตรฐานที่ก�าหนด โดยมีส่วนส�าคัญเป็นไปตาม 
ผลการประเมินตามตัวชี้วัดของส�านักงานคณะ
กรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ประกอบด้วย  
9 องค์ประกอบ ได้แก่

งานด้านประกันคุณภาพ  (Quality Assurance: QA)
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องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ 
 และแผนด�าเนินการ
องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต
องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย
องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม
องค์ประกอบที ่6 การท�านบุ�ารงุศลิปะและวฒันธรรม
องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ
องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไก
 การประกันคุณภาพ

หลังจากนั้นได ้น�าผลการปรับปรุงตามข้อ 
เสนอแนะของผลการประเมินปีที่ผ่านมาและสรุปผล 
การประเมินตามหัวข้อต่างๆ ดังนี้

1. ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้
 ตามองค์ประกอบคุณภาพ
2. ผลการประเมินตนเองตาม
 องค์ประกอบคุณภาพ

3. ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน
 การอุดมศึกษา
4. ผลการประเมินตนเองตามมุมมอง
 ด้านการบริหารจัดการ
5. ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน
 สถาบันอุดมศึกษา

 ภาควิชารังสีวิทยามีการจัดท�ารายงานการ 
ประกนัคุณภาพการศึกษาภายในประจ�าปีเป็นประจ�า  
ทกุปี และเข้ารบัการตรวจประเมนิคณุภาพการศกึษา 
จากคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยคณะแพทยศาสตร์  
ทุกปี ตลอดเวลาที่ผ่านมา ภาควิชารังสีวิทยาได้รับ 
ผลการตรวจประเมินจากคณะกรรมการการตรวจ 
ประเมินอยู ่ในระดับที่ดีมาตลอด ซึ่งทั้งนี้เป็นผล 
มาจากความร่วมมือมุ่งม่ันและทุ่มเทในการท�างาน 
อย่างตั้งใจของคณาจารย ์และบุคลากรในภาค 
วิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ 
มหาวทิยาลยั /ฝ่ายรงัสวีทิยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์  
สภากาชาดไทยทุกท่าน 
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การบริการทางสุขภาพเพ่ือการรักษาโรคใน 
โรงพยาบาลได้มีการน�าเทคโนโลยีท่ีก้าวหน้ามาใช้  
อย่างมาก ซึ่งให้ผลดีในการรักษาพยาบาล แต่สิ่งที่ 
ส�าคัญยิ่งกว่านั่นคือการพัฒนาคุณภาพการรักษา  
ความปลอดภยัของผูม้ารบับรกิาร การท�างานร่วมของ 
ทมีสหสาขาวชิาชพี และการก�ากบัดแูลรกัษาคณุภาพ 
อย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้เกิดการให้บริการที่มีคุณภาพ 
แก่ผู้มารับการบริการ ลดเหตุการณ์ท่ีไม่พึงประสงค์ 
ลดความไม่พึงพอใจ ลดความขัดแย้ง ลดความเสี่ยง 
ความสูญเปล่าต่างๆ รวมถึงมีกลไกเพื่อส่งเสริมและ 
กระตุ้นการพฒันาคณุภาพของโรงพยาบาลและบรกิาร 

สาขารังสีวิทยาวินิจฉัยได้มีการพัฒนาคุณภาพ 
บริการตามมาตรฐานการรับรองคุณภาพบริการ  
ของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ฉบับฉลองการครอง 
สิริราชสมบัติ 60 ปีของสถาบันพัฒนาและรับรอง  
คุณภาพโรงพยาบาลและความต้องการในการพัฒนา 
องค์กรของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์โดยเฉพาะ โดยมี 
โครงการต่างๆ เกิดขึ้นและประสบความส�าเร็จหลาย 
โครงการ ได้แก่

งานประกันคุณภาพด้านมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ 
(Hospital Accreditation: HA)

สขุภาพทีไ่ด้ผล และปรบัเปลีย่นให้เข้ากบัสถานการณ์
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ได้มีการพัฒนาอย่าง 

ต่อเนื่องเพื่อมวลชนมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2457 ตลอด  
ระยะเวลาที่ผ่านมา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เป็นที่ 
ยอมรับจากประชาชนทั้งชาวไทยและต่างชาติ  
ทั้งยังได้รับการรับรองจากสถาบันพัฒนาและรับรอง 
คณุภาพโรงพยาบาลอย่างต่อเนือ่งตัง้แต่ปี พ.ศ. 2547  
จวบจนกระทั่งถึงปัจจุบัน

ผลงานงานประกันคุณภาพด้านมาตรฐาน 
โรงพยาบาลและบริการสุขภาพของฝ่ายรังสีวิทยา  
สามารถแบ่งได้ตามสาขาต่างๆ ดังนี้

  สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย

• โครงการศกึษาเปรยีบเทยีบอตัราการถ่ายภาพ 
รังสีซ�้า เมื่อมีการน�าเทคโนโลยีใหม่เข ้าทดแทน 
ในการท�างาน (Screen - film VS computed  
radiography system) 

• โครงการการลดระยะเวลาการรอคอยการ 
บริการถ่ายภาพรังสีทั่วไปและการให้บริการรังสี  
ร่วมรักษาแก่ผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในหอผู้ป่วยด้วย 
การน�ากระบวนการของ Lean เข้าช่วยปรับปรุงและ  
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พัฒนางานการให้บริการ ซ่ึงผลลัพธ์ที่ได้สามารถลด 
ระยะเวลาการรับบริการให้แก่ผู้ป่วยและญาติ อีกทั้ง  
ยังเป็นการสร้างกระบวนการท�างานร่วมกันกับทีม 
สหสาขาวชิาชพี (รังสแีพทย์ นกัรังสเีทคนคิการแพทย์ 
พยาบาลเฉพาะทางด ้านรังสี เจ ้าหน้าที่ธุรการ  

เจ้าหน้าท่ีห้องปฏิบัติการ รวมถึงเจ้าหน้าที่การเงิน)  
และหน่วยงานอืน่ เช่น ห้องปฏบิตักิารทางพยาธวิทิยา  
ห้องบัตร เป็นต้น

•  โครงการลดระยะเวลาคิวการรอคอยการ 
นัดตรวจวินิจฉัยด้วยการถ่ายภาพรังสีของเต้านม  
การตรวจด้วยเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ การตรวจด้วย 
คล่ืนเสียงความถี่สูงและการตรวจด้วยเครื่องตรวจ  
คลื่นสะท้อนในสนามแม่เหล็ก เพื่อให้การบริการ 
ผู้ป่วยเป็นไปด้วยความรวดเร็ว ทันต่อการรักษาโรค 
ของแพทย์ผู้ส่งตรวจ

• โครงการติดตามผู้ป่วยที่เกิดการแพ้สารทึบ 
รังสีที่บ้านทางโทรศัพท์ภายใน 72 ชั่วโมง เพื่อให้ 
ผู้ป่วยปลอดภัย คลายวิตกกังวล เนื่องจากผู้ป่วย 
ที่แพ้สารทึบรังสีควรได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด  
และต่อเนื่อง 

• โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อรองรับ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic 
Community, AEC)

• โครงการพัฒนาพฤติกรรมบริการและการ
พัฒนาบุคลิกภาพแก่เจ้าหน้าที่ทุกระดับประจ�าทุกปี

• โครงการส่งเสริมให้อาจารย์รังสีแพทย์และ 
แพทย์ประจ�าบ้านใช้ระบบ Picture Archiving  
Communication System (PACS) เพื่อการอ่าน 
และแปลผลภาพวินิจฉัยอย ่างทั่วถึง สามารถ 
เปรียบเทียบภาพวินิจฉัยและอ่านผลได้โดยไม่ต้อง 
รอฟิล์มเก่า ด้วยการจัดระบบภูมิสถาปัตย์ใหม่ให้เอื้อ 
ต่อการท�างาน เพื่อลดอัตราการรอคอยผลการตรวจ 
ที่มีจ�านวนภาพมากในแต่ละการตรวจของแพทย์ - 
พยาบาลในคลินิกตรวจโรคต่างๆ และการสนับสนุน 
ให้เกิดการใช้งาน PACS & Radiology Information  
System (RIS) report ให้มากขึ้น และน�าไปสู่การ 
ลดการพิมพ์ภาพลงแผ่นฟิล์มด้วย อันเป็นส่วนหนึ่ง 
ของนโยบาย Filmless Hospital

อนึ่ง สาขารังสีวิทยาวินิจฉัยได้จัดท�าแผ่นพับ 
เพื่อเป็นการบริการให้ความรู้แก่ประชาชน ผู้ป่วย  
และญาติ รวมถึงได้จัดท�าโครงการสร้างสื่อวีดิทัศน ์
เพื่อเผยแพร่และแนะน�าผู ้ป ่วยในการปฏิบัติตัว 
ก่อนเข้ารับบริการการตรวจทางรังสีวิทยาวินิจฉัย 
และรังสีร่วมรักษา
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สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา ฝ่ายรังสีวิทยา  
โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ ได้น�าเทคโนโลยแีละเทคนคิ 
การรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคมะเร็งท่ีทันสมัยมาใช ้
ร่วมกับพัฒนาบุคลากรและการพัฒนาคุณภาพการ 
ให้บริการเพื่อให้ผู ้ป่วยโรคมะเร็งได้รับการรักษา 
พยาบาลที่มีคุณภาพดีที่สุด 

ส�าหรับด้านการพัฒนาคุณภาพการรักษา 
พยาบาล ได้มีการท�าวิจัยของแพทย์อย่างต่อเนื่อง  
มีการพัฒนารูปแบบการดูแลรักษาพยาบาลเป็นทีม 
โดยจัดตั้ง Patient Care Team (PCT) รังสีรักษา 
และมะเร็งวิทยาขึ้น เพ่ือพัฒนาคุณภาพการรักษา 
พยาบาลผู้ป่วยโรคมะเร็งโดยสหสาขาวิชาชีพ มี  
Tumor Clinic Conference และ Quality Round 
การประกันคุณภาพของเครื่องฉายรังสีและการ 
ตรวจสอบคุณภาพการฉายรังสี  เ พ่ือลดความ 
คลาดเคลื่อนของต�าแหน่งการฉายรังสี การประกัน 
คุณภาพทางการพยาบาล โครงการพัฒนาคุณภาพ 
ทางการพยาบาล ตลอดจนการน�าผลงานวิจัยมา 
ใช้เพื่อป้องกันและลดภาวะแทรกซ้อนต่างๆ แก่ผู้ใช้ 
บริการรวมทั้งการท�าวิจัยทางการพยาบาล เช่น

- การดูแลรักษาผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกโดย 
จัดต้ัง Care Management Team ขึ้น ได้พัฒนา  

ปรับปรุง Care Map ในการดูแลผู้ป่วยมะเร็งปาก 
มดลูก และจดัท�าสมุดค�าแนะน�าการปฏบิตัติวัส�าหรบั 
ผู้ป่วย นอกจากนี้ยังมีสื่อวีดิทัศน์แนะน�าการปฏิบัต ิ
ตวัในผูป่้วยมะเรง็ปากมดลกูทีไ่ด้รบัการรกัษา ด้วยการ 
สอดใส่แร่อิริเดียม ด้านการรักษาได้พัฒนาการใช้ 
เครื่องตรวจคลื่นสะท้อนในสนามแม่เหล็กเพื่อจ�าลอง 
การฉายรังสี (MRI Simulator) และใช้วางแผนการ 
รักษาแบบ 3 มิติในการใส่แร่ Ir192 (Image based  
brachytherapy) ตลอดจนการปรบัปรงุระบบบริการ 
โดยการใช้แนวคิด Lean ในเรื่องลดระยะเวลาการ 
รอรับการรักษาด้วยการฉายรังสีในผู ้ป ่วยมะเร็ง 
ปากมดลกูโดยการประสานงานกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง 
เพื่อแก้ไขปัญหาร่วมกัน เช่น พยาธิแพทย์โดยขอผล 
ชิน้เนือ้ของผูป่้วยใน 1 สปัดาห์และให้นกัรงัสกีารแพทย์ 
ปรับเวลาการท�างานโดยไม่พักเที่ยงเพื่อให้สามารถ 
ฉายรงัสแีก่ผูป่้วยจ�านวนเพิม่ขึน้ นอกจากนี ้เจ้าหน้าที่ 
ที่ท�าการนัดผู้ป่วยฉายรังสีจะท�าการติดตามผู้ป่วย 
ใหม่เพื่อยืนยันการฉายรังสีภายใน 7 วัน หรือจัดหา 
ผู้ป่วยใหม่ทดแทนกรณีที่มีผู ้ป่วยเลื่อนนัดการฉาย 
รังสี ท�าให้สามารถลดระยะเวลาในการรอรายงานผล 
ชิน้เนือ้ของผูป่้วยมะเรง็ปากมดลกูจาก 2 สปัดาห์ เป็น  
1 สัปดาห์ และลดระยะเวลารอเข้ารับการรักษา ด้วย 

  สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา
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การฉายรังสีจาก 1 เดือนเป็น 2 สัปดาห์ ผู้ป่วยมะเร็ง 
ปากมดลูกได้รับการรักษาครบถ้วน ตามแผนการ 
รักษาในระยะเวลาท่ีก�าหนดและมีภาวะแทรกซ้อน 
จากการรักษาในระดับไม่รุนแรง (ระดับ 1 - 2)

• ส�าหรับการดูแลรักษาผู ้ป ่วยมะเร็งหลัง 
โพรงจมกู ได้มกีารประสานความร่วมมอืของสหสาขา 
วิชาชีพ ตั้งแต่การท�า ENT Conference ระหว่าง 
รังสีแพทย์และแพทย์เฉพาะทางด้านหู คอ จมูก  
ฝ่ายทนัตกรรมจดัท�าวดีทิศัน์เรือ่งข้อควรปฏบิตัใินการ 
ดูแลทันตสุขภาพในผู้ป่วยที่ได้รับรังสีรักษาบริเวณ 
ช่องปากและใบหน้าเพือ่ป้องกนัฟันผ ุสาขารงัสรีกัษา 
และมะเร็งวิทยา ได้น�าเครื่องฉายรังสีและเทคนิค 
การฉายรังสีที่ทันสมัยมาใช้ในการรักษา ตลอดจนน�า  
Evidence Based Practice (EBP) การป้องกนัการเกดิ 
Oral Mucositis มาใช้ดูแลผู้ป่วย พัฒนาปรับปรุง 
รูปแบบการใช้น�้าลายเทียม โดยการใช้สเปรย์และ 
จัดหา Biotine Gel เพือ่ลดภาวะน�้าลายแห้งจากการ 
ฉายรังสีในผู้ป่วยมะเร็งหลังโพรงจมูก และโครงการ 
ส่งเสรมิภาวะโภชนาการในผูป่้วยมะเรง็ท�าให้ผูป่้วยเกดิ 
ภาวะแทรกซ้อนจากการฉายรังสีบริเวณศีรษะและ 
ล�าคอลดลง มคีณุภาพชวีติทีด่ขีึน้และได้รบัการรกัษา 

ครบถ้วนตามแผนการรักษาในระยะเวลาที่ก�าหนด
• ด้านการพฒันาการดแูลผูป่้วยระยะสดุท้ายได้ 

มีการจดัท�า Family Conference การจัดท�าโครงการ 
ลดความปวดในผูป่้วยมะเรง็ โครงการธรรมะข้างเตยีง  
โครงการจิตแจ่มใสใจใกล้ธรรม โครงการธรรมะ 
พาสุขใจ โครงการดนตรีบ�าบัด โครงการศิลปบ�าบัด  
โครงการโยคะเพื่อผู้ป่วยโรคมะเร็ง โครงการปีใหม่ 
เพื่อผู้ป่วยมะเร็ง โครงการดูแลผู้จากไปอย่างสวยงาม  
โครงการเวลาที่เหลือเพื่อเธอและครอบครัว (ดูแล 
ผูจ้ากไปห่วงใยผูอ้ยูห่ลงั) และพฒันากระบวนการดูแล 
ผูป่้วยมะเรง็ระยะสดุท้ายตามหลกัศาสนาพทุธ ครสิต์  
อิสลาม เพื่อให้ผู ้ป่วยระยะสุดท้ายและครอบครัว 
ได้รับการตอบสนองทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สังคม  
และจิตวิญญาณ ผู้ป่วยจากไปอย่างสมศักด์ิศรีของ 
ความเป็นมนุษย์ และเพื่อเตรียมรับผู้ป่วยต่างชาติ  
เมื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ตลอดจนเป็นสถานที่ 
ศกึษาดงูานของบคุลากรภายในและภายนอกประเทศ 

ด้านการบรกิารให้ความรูแ้ก่ประชาชนได้จดัท�า  
website (www.chulacancer.net) จัดท�าหนังสือ  
“รูจ้กั รูเ้รือ่ง รูร้กัษาโรคมะเรง็” แจกให้แก่ผูใ้ช้บรกิาร 
ที่ไม่สามารถเข้าถึงเทคโนโลยี
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  สาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์

สาขาเวชศาสตร์นวิเคลยีร์ได้ให้บรกิารการตรวจ 
และรกัษาผูป่้วยด้วยวธิทีางเวชศาสตร์นวิเคลยีร์อย่าง 
มีมาตรฐานและมีคุณภาพอย่างเสมอมา นอกเหนือ 
จากการให้บริการท่ีมีคุณภาพอย่างต่อเนื่องแล้ว  
สาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์ยังได้ด�าเนินกิจกรรมต่างๆ 
ดังต่อไปนี้ให้แก่ผู้ป่วยและผู้มารับบริการ เพื่อให้เกิด 
การบริการที่มีคุณภาพดียิ่งขึ้น

1. กจิกรรมลดระยะเวลารอคอยเตยีงของผูป่้วย 
มะเร็งต่อมไทรอยด์ท่ีต้องเข้ารับการรักษาด้วยสาร  
รังสีไอโอดีน (I-131) ท�าให้ผู้ป่วยสามารถเข้ารับการ 
รักษาได้รวดเร็วขึ้น

2. สาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์ มีการท�าการ 
วิจัยอย่างสม�่าเสมอตลอดมา และได้น�าผลงานวิจัย 
มาใช้ในการพัฒนาการรักษาและการดูแลผู้ป่วย เช่น 
การน�าผลงานวจิยัเรือ่ง “ Dose calculation using 4  
hour I-131 uptake for retreatment radioiodine  
therapy of patient with Graves’ disease”  
มาใช้ในการค�านวณปริมาณสารรังสีไอโอดีน (I-131)  
ในผู้ป่วยภาวะต่อมไทรอยด์เป็นพิษชนิด Graves  
ท�าให้ลดระยะเวลาในการตรวจรักษาลงจากเดิมที่ 
ผูป่้วยต้องมาเข้ารบัการตรวจและรักษาเป็นเวลา 2 วนั 
ท�าให้เหลือแค่ 1 วัน ส่งผลให้ผู้ป่วยสะดวก ประหยัด
เวลา รวมทัง้ประหยดัค่าใช้จ่ายในการเดนิทางมากขึน้  

ซึ่งเป็นประโยชน์มากส�าหรับผู้ป่วยที่เดินทางมาจาก 
ต่างจังหวัด 

3. กจิกรรมการจดัหา “เกลอืไม่มีสารไอโอดนี”  
ให้แก่ผู ้ป ่วยมะเร็งต ่อมไทรอยด์และภาวะต่อม  
ไทรอยด์เป็นพิษที่จะต้องได้รับการรักษาด้วยสารรังสี 
ไอโอดีน (I-131) กิจกรรมดังกล่าวนี้ ท�าให้ผู้ป่วยมี 
ความสะดวกในการเตรียมตัวก่อนเข้ารับการรักษา 
มากขึ้น 

4. กิจกรรมการจัดท�าวีดิทัศน์เพื่อให้ความรู้ 
แก่ผู้ป่วยเรื่อง “การปฏิบัติตนของผู้ป่วยภาวะต่อม  
ไทรอยด์เป็นพิษภายหลังการรักษาด้วยสารรังสี 
ไอโอดีน”

5. กิจกรรมการจัดท�าบอร์ดให้ความรู้แก่ผู้ป่วย 
ที่ เข ้ามารับบริการที่สาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร ์  
ณ ชั้น 1 อาคารโปษยานนท์ 

6. กิจกรรมการเผยแพร่ความรู้ทางเวชศาสตร ์
นิวเคลียร์ผ่านทางแผ่นพับ เช่น จัดท�าแผ่นพับเรื่อง  
มารู้จักเวชศาสตร์นิวเคลียร์กันเถอะ คอพอกเป็นพิษ  
การตรวจด้วยเครื่อง PET/CT เป็นต้น

7. กิจกรรมการเผยแพร่ความรู้ทางเวชศาสตร ์
นิวเคลียร์ผ่านทางเว็บไซต์ของภาควิชา (http:// 
radiology.md.chula.ac.th/) เช่น การเผยแพร ่
ความรู้เกี่ยวกับ PET/CT 
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1. ห้องเรียน 2. ห้องปฏิบัติการ

โครงสร้างทางกายภาพ

• ห้องเรียน 1, 2, 3 อาคารอภันตรีปชา ช้ัน 5
• ห้องวิทยภัณฑ์ อาคารอภันตรีปชา ชั้น 5
• หัองบรรยายตวันสุรวงศ์
 อาคารจุลจักรพงษ์ ชั้น 2
•  ห้องบรรยายโปษยะจินดา
 อาคารโปษยานนท์ ชั้น 3
• อาคารอับดุลราฮิม ชั้น 2
• อาคารล้วน - เพิ่มพูล ว่องวานิช ชั้นใต้ดิน

• อาคาร ภปร. ชั้น 4
• อาคาร สก. ชั้น 4
• อาคารสวัสดิ์ - ล้อม โอสถานุเคราะห์ ชั้น 1
• อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ - สุพิณ
• อาคารอภันตรีปชา
• อาคารจุลจักรพงษ์
• อาคารเอลิสะเบธ จักรพงษ์
• อาคารอับดุลราฮิม
• อาคารล้วน - เพิ่มพูล ว่องวานิช
• อาคารโปษยานนท์
• อาคาร 14 ชั้น
• อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์
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บุคลากรของภาควิชา/ฝ่ายรังสีวิทยา

	 	 ด้านบุคลากร	(ข้อมูล	ณ	เดือนพฤษภาคม	2557)

	 	 ภาควิชา/ฝ่ายรังสีวิทยา	คณะแพทยศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์	
	 สภากาชาดไทย	มีบุคลากรทั้งสิ้น	254	คน	ดังนี้

 สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย		
	 	 -	อาจารย์สังกัดคณะแพทยศาสตร์		 	 จ�านวน	 	 13	 คน
	 	 -	อาจารย์สังกัดสภากาชาดไทย	 	 จ�านวน	 	 12	 คน	
	 	 -	เจ้าหน้าที่คณะแพทยศาสตร์			 	 จ�านวน	 	 -	 คน	
	 	 -	เจ้าหน้าที่สังกัดสภากาชาดไทย		 	 จ�านวน	 	 130	 คน

 สาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์ 
	 	 -	อาจารย์สังกัดคณะแพทยศาสตร์		 	 จ�านวน	 	 7	 คน	
	 	 -	อาจารย์สังกัดสภากาชาดไทย		 	 จ�านวน	 	 -	 คน
		 	 -	เจ้าหน้าที่สังกัดคณะแพทยศาสตร์			 จ�านวน	 	 2	 คน	
	 	 -	เจ้าหน้าที่สังกัดสภากาชาดไทย   จ�านวน	 	 28	 คน

 สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา
	 	 -	อาจารย์สังกัดคณะแพทยศาสตร์		 	 จ�านวน		 	 8	 คน
	 	 -	อาจารย์สังกัดสภากาชาดไทย		 	 จ�านวน		 	 5	 คน
	 	 -	เจ้าหน้าที่สังกัดคณะแพทยศาสตร์			 จ�านวน		 	 2	 คน	
	 	 -	เจ้าหน้าที่สังกัดสภากาชาดไทย		 	 จ�านวน		 	 42	 คน	

 ภาควิชารังสีวิทยา
	 	 -	เจ้าหน้าที่สังกัดคณะแพทยศาสตร์			 จ�านวน		 	 5	 คน	
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	 	 รายชื่ออาจารย์ในอดีตของภาควิชารังสีวิทยา

สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย
	 1.		ศาสตราจารย์กิตติคุณ	แพทย์หญิง	คุณตวัน	สุรวงศ์	บุนนาค	 (พ.ศ.	2490 - 2512)
	 2.		รองศาสตราจารย์	นายแพทย์วิรุฬห์	ขาวปริสุทธิ์	 (พ.ศ.	2498 - 2533)
	 3.		รองศาสตราจารย์	แพทย์หญิงกัลยา	เจียรประดิษฐ์	 (พ.ศ.	2500 - 2532)
	 4.	รองศาสตราจารย์	นายแพทย์ศีลวัต	อรรถจินดา	 (พ.ศ.	2500 - 2525)
	 5.		รองศาสตราจารย์	นายแพทย์บุญเที่ยง	ศีติสาร	 (พ.ศ.	2504 - 2537)
	 6.	ศาสตราจารย์กิตติคุณ	แพทย์หญิง	คุณหญิงนิตยา	สุวรรณเวลา		 (พ.ศ.	2509 - 2542)
	 7.		รองศาสตราจารย์	แพทย์หญิง	คุณหญิงเกษร	วัชรพงศ์	 (พ.ศ.	2511 - 2541)
	 8.		ผู้ช่วยศาสตราจารย์	นายแพทย์เฉลียว	ปิยะชน	 (พ.ศ.	2512 - 2521)
	 9.		รองศาสตราจารย์	แพทย์หญิงสุดี	ชมเดช	 (พ.ศ.	2514 - 2542)
	 10.		อาจารย์	แพทย์หญิงกานดา	ศักดิ์ศรชัย	 (พ.ศ.	2521 - 2524)
	 11.	รองศาสตราจารย์	แพทย์หญิงสมใจ	หวังศุภชาติ	 (พ.ศ.	2522 - 2554)
	 12.	รองศาสตราจารย์	แพทย์หญิงลัดดาวัลย์	วัชรคุปต์	 (พ.ศ.	2525 - 2555)
	 13.	ศาสตราจารย์	แพทย์หญิงดรุณี	บุญยืนเวทวัฒน์	 (พ.ศ.	2526 - 2555)
	 14.	อาจารย์	แพทย์หญิงอุไรวรรณ	ชยุติไพรวัลย์	 (พ.ศ.	2531 - 2534)
	 15.	รองศาสตราจารย์	แพทย์หญิงจิรพร	เหล่าธรรมทัศน์	 (พ.ศ.	2534 - 2535)
	 16.	รองศาสตราจารย์	นายแพทย์เพิ่มยศ	โกศลพันธุ์	 (พ.ศ.	2535 - 2555)
	 17.	อาจารย์	นายแพทย์สนธยา	เจริญทวี		 (พ.ศ.	2535 - 2539)
	 18.	อาจารย์	แพทย์หญิงประภาศรี	เอี่ยมทอง	 (พ.ศ.	2536 - 2538)
	 19.	อาจารย์	แพทย์หญิงบุญญาภรณ์	วสุรัตน์	 (พ.ศ.	2538 - 2545)
	 20.	อาจารย์	แพทย์หญิงลินดา	บราวน์	 (พ.ศ.	2539 - 2547)
	 21.	อาจารย์	นายแพทย์อรรควัชร์	จันทร์ฉาย	 (พ.ศ.	2539 - 2548)
	 22.	อาจารย์	แพทย์หญิงศิริพร	ลลิตอนันต์พงศ์		 (พ.ศ.	2540 - 2548)
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	 23.	อาจารย์	แพทย์หญิงวิภา	เสาสูง	(รัตนอมรไพจิตร)	 (พ.ศ.	2545 - 2552)
	 24.	อาจารย์	แพทย์หญิงพัชราจิรี	ภาคอรรถ		 (พ.ศ.	2545 - 2547)
	 25.	อาจารย์	แพทย์หญิงภัทราภรณ์	เชาวนะปัญจะ		 (พ.ศ.	2546 - 2549)
	 26.	อาจารย์	นายแพทย์ไพโรจน์	ฤกษ์พัฒนาพิพัฒน์	 (พ.ศ.	2547 - 2549)
	 27.	อาจารย์	นายแพทย์พัฒนา	หวังอายัตวณิชย์	 (พ.ศ.	2552 - 2554)

สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา
	 1.	ศาสตราจารย์กิตติคุณ	แพทย์หญิงพิศมัย	อร่ามศรี	 (พ.ศ.	2493 - 2530)
	 2.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	นายแพทย์ภิญโญ	ก�าภู	ณ	อยุธยา	 (พ.ศ.	2502 - 2532)
	 3.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	แพทย์หญิงสุรีย์	ฐิตะฐาน	 (พ.ศ.	2507 - 2539)
	 4.	รองศาสตราจารย์จงจินต์	ภัทรมนตรี	 (พ.ศ.	2508 - 2545)
	 5.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	แพทย์หญิงประภัสสร	รัชตะปิติ	 (พ.ศ.	2511 - 2541)
	 6.	อาจารย์	แพทย์หญิงวรรณวดี	ร่มไทรทอง	 (พ.ศ.	2514 - 2523)
	 7.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	นายแพทย์ประยุทธ์	โรจน์พรประดิษฐ์	 (พ.ศ.	2524 - 2554)
	 8.	รองศาสตราจารย์	นายแพทย์ประเสริฐ	เลิศสงวนสินชัย	 (พ.ศ.	2530 - 2549)
	 9.	อาจารย์	นายแพทย์เทวินทร์	โชติธนประสิทธิ์	 (พ.ศ.	2541 - 2545)	

สาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์
	 1.	รองศาสตราจารย์	นายแพทย์วิชัย	โปษยะจินดา		 (พ.ศ.	2505 - 2538)
	 2.	ศาสตราจารย์กิตติคุณ	แพทย์หญิงมาคุ้มครอง	โปษยะจินดา	 (พ.ศ.	2507 - 2537)
	 3.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	นายแพทย์สมนึก	จีระเศรษฐ์	 (พ.ศ.	2509 - 2540)
	 4.	รองศาสตราจารย์	แพทย์หญิงวัชรี	บัวชุม	 (พ.ศ.	2513 - 2543)
	 5.	อาจารย์	นายแพทย์สุพจน์	บุญวิสุทธิ์	 (พ.ศ.	2519 - 2546)
	 6.	อาจารย์	แพทย์หญิงภัทรมน	วาศวิท	 (พ.ศ.	2551 - 2555)
  
สาขารังสีรักษาและเวชศาสตร์นิวเคลียร์
	 1.	รองศาสตราจารย์	นายแพทย์ทวีป	นพรัตน์	 (พ.ศ.	2496 - 2530)
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	 	รายชื่ออาจารย์ปัจจุบัน

สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย		

สังกัดคณะแพทยศาสตร์
	 1.	รองศาสตราจารย์	นายแพทย์เกียรติ	อาจหาญศิริ	
	 2.	รองศาสตราจารย์	แพทย์หญิงสุกัลยา	เลิศล�้า
	 3.	รองศาสตราจารย์	แพทย์หญิงอัจฉรา	มหายศนันท์
	 4.	รองศาสตราจารย์	แพทย์หญิงปานฤทัย	ตรีนวรัตน์
	 5.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	นายแพทย์จาตุรนต์	ตันติวัตนะ
	 6.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	แพทย์หญิงนิทรา	ปิยะวิเศษพัฒน์	
	 7.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	แพทย์หญิงมนตร์รวี	ทุมโฆสิต
	 8.		อาจารย์	แพทย์หญิงน�้าผึ้ง	น�าการุณอรุณโรจน์	
	 9.		อาจารย์	แพทย์หญิงปวันรัตน์	กระนกภิรักษ์	 	
	 10.		อาจารย์	แพทย์หญิงจตุพร	ชยะกุลคีรี	
	 11.		อาจารย์	แพทย์หญิงณัฐพร	ตั่นเผ่าพงษ์
	 12.		อาจารย์	แพทย์หญิงณัชชา	ปิ่นเจริญ	
	 13.	อาจารย์	แพทย์หญิงเนตรศิริ	ด�ารงพิศุทธิกุล
  
สังกัดสภากาชาดไทย
	 1.		อาจารย์	นายแพทย์บัณฑิต	เจ้าปฐมกุล	 	
	 2.		อาจารย์	แพทย์หญิงบุษกร	วชิรานุภาพ
	 3.		อาจารย์	แพทย์หญิงเจนจีรา	ปรึกษาดี	 	
	 4.		อาจารย์	แพทย์หญิงเกวลี	ศศิวิมลพันธุ์	 	
	 5.		อาจารย์	แพทย์หญิงปิยพร	บุญศิริค�าชัย	
	 6.	อาจารย์	แพทย์หญิงศศิธร	เพชรจรัลไพศาล	
	 7.		อาจารย์	แพทย์หญิงพิมพ์จันทร์	จักกาบาตร์	(สูยะนันทน์)
	 8.		อาจารย์	แพทย์หญิงณัชวาล	จิตตภิรมย์ศักดิ์	(สิทธิแพทย์)	
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	 9.	อาจารย์	นายแพทย์ธีรศักดิ์	ผิวปลั่ง
	 10.	อาจารย์	นายแพทย์ธีรชัย	ชัยทัศนีย์
	 11.	อาจารย์	แพทย์หญิงสมชนินทร์	พิพัฒน์ผจง
	 12.		อาจารย์	แพทย์หญิงฐิตินันท์	จุลฤกษ์

อาจารย์พิเศษ
	 1.	ศาสตราจารย์	แพทย์หญิงดรุณี	บุญยืนเวทวัฒน์
	 2.	รองศาสตราจารย์	นายแพทย์เพิ่มยศ	โกศลพันธุ์
	 3.	รองศาสตราจารย์	แพทย์หญิงสมใจ	หวังศุภชาติ
	 4.	รองศาสตราจารย์	แพทย์หญิงลัดดาวัลย์	วัชระคุปต์	
	 5.	อาจารย์	นายแพทย์เอกวรรณ	ชันซื่อ
	 6.	อาจารย์	แพทย์หญิงลักษณะพรรณ	เจริญวิศาล
	 7.	อาจารย์	แพทย์หญิงทิวาพร	จันทร์เจริญ
	 8.	อาจารย์	แพทย์หญิงสุทธาทิพย์	เจริญประเสริฐ
	 9.	อาจารย์	แพทย์หญิงวราภรณ์	อิสสระพานิชกิจ
	 10.	อาจารย์	แพทย์หญิงรังสิมา	ศรีตุลานนท์
	 11.	อาจารย์	นายแพทย์อรรควัชร์	จันทร์ฉาย
	 12.	อาจารย์	แพทย์หญิงพัชราจิรี	ภาคอรรถ
	 13.	อาจารย์	แพทย์หญิงภัทราภรณ์	เชาวนะปัญจะ
	 14.	อาจารย์	แพทย์หญิงอุไรวรรณ	ชยุติไพรวัลย์
	 15.	อาจารย์	แพทย์หญิงกมลธรรม	พูลภิญโญ
	 16.	อาจารย์	แพทย์หญิงไพวัลย์	กิจศิริกุล	
	 17.	อาจารย์	นายแพทย์นัทภูมิ	กาญจนาภรณ์
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สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา

สังกัดคณะแพทยศาสตร์
	 1.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	นายแพทย์ชลเกียรติ	ขอประเสริฐ
	 2.	รองศาสตราจารย์ศิวลี	สุริยาปี	 	
	 3.		รองศาสตราจารย์	นายแพทย์ชวลิต	เลิศบุษยานุกูล	 	
	 4.		รองศาสตราจารย์	แพทย์หญิงกาญจนา	โชติเลอศักดิ์	 	 	
	 5.		ผู้ช่วยศาสตราจารย์	นายแพทย์นพดล	อัศวเมธา	
	 6.	อาจารย์	นายแพทย์จักรพงษ์	จักกาบาตร์	
	 7.	อาจารย์	แพทย์หญิงณปภัช	อมรวิเชษฐ์

สังกัดสภากาชาดไทย
	 1.	อาจารย์	นายแพทย์ทัศน์พงศ์	รายยวา	 	
	 2.	อาจารย์	แพทย์หญิงกิตต์วดี	ศักดิ์ศรชัย
	 3.	อาจารย์	แพทย์หญิงดนิตา	กานต์นฤนิมิต	
	 4.	อาจารย์	นายแพทย์เพชร	อลิสานันท์
	 5.	อาจารย์	แพทย์หญิงอนุสสรา	ประยงค์รัตน์

อาจารย์พิเศษ
	 1.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	นายแพทย์ประยุทธ์	โรจน์พรประดิษฐ์
	 2.	รองศาสตราจารย์	นายแพทย์ประเสริฐ	เลิศสงวนสินชัย
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สาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์

สังกัดคณะแพทยศาสตร์
	 1.	รองศาสตราจารย์	นายแพทย์ธวัชชัย	ชัยวัฒนรัตน์
	 2.	รองศาสตราจารย์	ดร.อัญชลี	กฤษณจินดา
	 3.	รองศาสตราจารย์	แพทย์หญิงสุภัทรพร	เทพมงคล
	 4.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	แพทย์หญิงคนึงนิจ	กิ่งเพชร
	 5.	อาจารย์	แพทย์หญิงศศิธร	ศิริสาลิโภชน์
	 6.		อาจารย์	แพทย์หญิงอุษณี		วุทราพงษ์วัฒนา
	 7.	อาจารย์	ดร.กิตติวัฒน์	ค�าวัน

อาจารย์พิเศษ
	 1.	ศาสตราจารย์กิตติคุณ	แพทย์หญิงมาคุ้มครอง	โปษยะจินดา
	 2.	อาจารย์	นายแพทย์สุพจน์	บุญวิสุทธิ์
	 3.	อาจารย์	แพทย์หญิงภัทรมน	วาศวิท	
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รายชื่อผู้ที่จบการศึกษาจากภาควิชา/ฝ่ายรังสีวิทยา
คณะแพทยศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์	สภากาชาดไทย

รายชื่อแพทย์ประจ�าบ้าน	ตั้งแต่	รุ่น	1	-	รุ่นที่	42	ภาควิชารังสีวิทยา	คณะแพทยศาสตร์	
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	และฝ่ายรังสีวิทยา	โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์	สภากาชาดไทย

	 รุ่นที่	3
	 (1	มิถุนายน	2517	-	31	พฤษภาคม	2520)

สาขารังสีวิทยาทั่วไป
	 1.	แพทย์หญิงอัฐณีวรรณ	ชวนเกริกกุล			 	
	 	 (วงศ์สถาพร)

	 รุ่นที่	4
	 (1	มิถุนายน	2518	-	31	พฤษภาคม	2521)

สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย
	 1.	แพทย์หญิงกานดา	ศักดิ์ศรชัย	(ผลสวัสดิ์)

	 รุ่นที่	5	
	 (1	มิถุนายน	2519	-	31	พฤษภาคม	2522)

สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย
	 1.	แพทย์หญิงสมใจ	หวังศุภชาติ	

	 รุ่นที่	1	
 (1	มิถุนายน	2515	-	31	พฤษภาคม	2518)

สาขารังสีวิทยาทั่วไป
	 1.	แพทย์หญิงแฉล้ม	เศรษวานิช	(ดวงจันทร์)
	 2.	แพทย์หญิงปัทมา	(ศุภรัตน์)	พิบูลธนสาร
สาขารังสีรักษาและเวชศาสตร์นิวเคลียร์
	 1.	แพทย์หญิงลักษณา	โพชนุกูล

	 รุ่นที่	2
	 (1	มิถุนายน	2516	-	31	พฤษภาคม	2519)

สาขารังสีวิทยาทั่วไป
	 1.	แพทย์หญิงวิไลวรรณ	ยอดศรี	
	 			(ขวัญบุญบ�าเพ็ญ)
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	 รุ่นที่	6	
(1	มิถุนายน	2520	-	31	พฤษภาคม	2523)

สาขารังสีวิทยาทั่วไป
	 1.	นายแพทย์จิตเจริญ	ไชยาค�า
สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย
	 1.	นายแพทย์เพิ่มยศ	โกศลพันธุ์	

	 รุ่นที่	7	
	 (1	มิถุนายน	2521	-	31	พฤษภาคม	2524)

สาขารังสีวิทยาทั่วไป
	 1.	แพทย์หญิงลัดดาวัลย์	วัชระคุปต์	
	 			(วิฑิตวัฒนกุล)	
	 2.	แพทย์หญิงเอมอร	ไม้เรียง	(ทองเชื้อ)
สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย
	 1.	แพทย์หญิงวิไลวรรณ	วิจารณ์กัยกิจ
	 2.	แพทย์หญิงลักษณะพรรณ	เจริญวิศาล
						(เจริญคุปต์)

	 รุ่นที่	8
	 (1	มิถุนายน	2522	-	31	พฤษภาคม	2525)

สาขารังสีวิทยาทั่วไป
	 1.	นายแพทย์ประยุทธ์	โรจน์พรประดิษฐ์
	 2.	นายแพทย์พงษ์เดช	พงษ์สุวรรณ
	 3.	แพทย์หญิงวราภรณ์	อิสสระพานิชกิจ

สาขารังสีรักษาและเวชศาสตร์นิวเคลียร์
	 1.	นายแพทย์นพดล	อัศวเมธา

	 รุ่นที่	9	
	 (1	มิถุนายน	2523	-	31	พฤษภาคม	2526)

สาขารังสีวิทยาทั่วไป
	 1.	แพทย์หญิงขนิษฐา	สรวงยานนท์	
							(ว่องวุฒิพรชัย)
	 2.	แพทย์หญิงโลจนา	ตันติยาทร	(อรรจนรัตน์)
	 3.	แพทย์หญิงสุชาดา	ฮุนพงษ์สิมานนท์
							(เพรียบจริยวัฒน์)
สาขารังสีรักษาและเวชศาสตร์นิวเคลียร์
	 1.	นายแพทย์วรชัย		 ตั้งวรพงศ์ชัย

	 รุ่นที่	10	
	 (1	มิถุนายน	2524	-	31	พฤษภาคม	2527)

สาขารังสีวิทยาทั่วไป
	 1.	นายแพทย์ประชา	พลังวชิรา	(ถึงแก่กรรม)

	 รุ่นที่	11
	 (1	มิถุนายน	2525	-	31	พฤษภาคม	2528)

สาขารังสีวิทยาทั่วไป
	 1.	แพทย์หญิงกรรณิการ์	นิติเนาวรัตน์
	 2.	แพทย์หญิงสุกัลยา	เลิศล�้า
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	 3.	นายแพทย์ยุทธนา	แสงสุดา
	 4.	แพทย์หญิงจันทร์เต็ม	เก่งสกุล
	 5.	แพทย์หญิงสุพัฒน์พันธุ์	ว่องพิบูลย์	
	 			(ตัณฑ์ไพโรจน์)
	 6.	แพทย์หญิงรังสิมา	ศรีตุลานนท์	(ปฐมกุลมัย)
	 7.	แพทย์หญิงอุไรวรรณ	ชยุติไพรวัลย์
สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย
	 1.	นายแพทย์วัลลภ	เหล่าไพบูลย์
สาขารังสีรักษาและเวชศาสตร์นิวเคลียร์
	 1.	นายแพทย์วรพล	อนันตวรณิชย์	(ถึงแก่กรรม)
	 2.	นายแพทย์วโรดม	บุญวิสุทธิ์

	 รุ่นที่	12	
	 (1	มิถุนายน	2526	-	31	พฤษภาคม	2529)

สาขารังสีวิทยาทั่วไป
	 1.	แพทย์หญิงจ�านงค์	แก้วทับทิม
	 2.	นายแพทย์ดนยั	บณุยะประภศัร	(ถงึแก่กรรม)
	 3.	นายแพทย์ประเสริฐ	เลิศสงวนสินชัย
	 4.	แพทย์หญิงสุจิตรา	ทองมาก	(อุ่นจิตรเลิศ)
	 5.	นายแพทย์ปิยะ	ประทีปเสน

	 รุ่นที่	13
	 (1	มิถุนายน	2527	-	31	พฤษภาคม	2530)

สาขารังสีวิทยาทั่วไป
	 1.	แพทย์หญิงชมพูนุท	ดวงมณี	(จรัสกุลางกูร)
	 2.	แพทย์หญิงวลีวัณย์	เชื้อพาณิชย์

	 3.	นายแพทย์แสงชัย	เจียมสวัสดิ์พันธ์
	 			(ถึงแก่กรรม)
	 4.	นายแพทย์พงษ์ศักดิ์	ลีละพงศ์ประสุต
สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย
	 1.	แพทย์หญิงเบญจพร	ชัยชนะสุวัฒน์

	 รุ่นที่	14
	 (1	มิถุนายน	2528	-	31	พฤษภาคม	2531)

สาขารังสีวิทยาทั่วไป
	 1.	แพทย์หญิงปานฤทัย	ตรีนวรัตน์	(ลีละวงศ์)
	 2.	แพทย์หญิงปาริชาติ	เอี่ยมวรนิรันดร์
	 3.	แพทย์หญิงเปรมฤดี	ชื่นกลิ่น
	 4.	นายแพทย์สมเกียรติ	เมธีวีรวงศ์
	 5.	แพทย์หญิงสายสุนี	ภูมิวิชชุเวช
	 6.	นายแพทย์เกียรติ	อาจหาญศิริ
	 7.	นายแพทย์ศักดิ์พิศิษฏ์	วงศ์ปิยะบวร

	 รุ่นที่	15
	 (1	มิถุนายน	2529	-	31	พฤษภาคม	2532)

สาขารังสีวิทยาทั่วไป
	 1.	นายแพทย์วันชาติ	เล้าประเสริฐ
	 2.	แพทย์หญิงศรีประภา	เนตรนิยม	
	 			(พิพัฒน์ไชยศิริ)
	 3.	แพทย์หญิงผกาภรณ์	ศิริมาศ	(ศรีทองสุก)
	 4.	แพทย์หญิงสุรางค์	อาจวิริยะกุล
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	 รุ่นที่	16	
(1	มิถุนายน	2530	-	31	พฤษภาคม	2533)

สาขารังสีวิทยาทั่วไป
	 1.	แพทย์หญิงจันทร์ทิพย์	ตรีรัตนกุลวงศ์
	 2.	แพทย์หญิงเพชรวรรณ	พึ่งรัศมี
สาขารังสีรักษา
	 1.	นายแพทย์เต็มศักดิ์	พึ่งรัศมี
สาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์
	 1.	นายแพทย์ธวัชชัย	ชัยวัฒนรัตน์
	 2.	นายแพทย์ณรงค์ชัย	ศรีอัศวอมร

	 รุ่นที่	17
(1	มิถุนายน	2531	-	31	พฤษภาคม	2534)

สาขารังสีวิทยาทั่วไป
	 1.	แพทย์หญิงศิริลักษณ์	เก่งสุรการ
สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย
	 1.	แพทย์หญิงลินดา	บราวน์
สาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์
	 1.	นายแพทย์สามารถ	ราชดารา

	 รุ่นที่	18
(1	มิถุนายน	2532	-	31	พฤษภาคม	2535)

สาขารังสีวิทยาทั่วไป
	 1.	แพทย์หญิงศรัณยา	ทระเทพ	(วรรคาวิสันต์)
	 2.	แพทย์หญิงเย็นจิต	ชัยประเสริฐ
	 3.	แพทย์หญิงสุภาพ	ธีระวิรุฬห์
	 4.	นายแพทย์ชลิต	จิตเจือจุน
สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย
	 1.	นายแพทย์ภาณุมาศ	เหลืองไพบูลย์
	 2.	แพทย์หญิงแววดาว	เตชะวัฒนากุล	
	 			(ถึงแก่กรรม)
สาขารังสีรักษา
	 1.	แพทย์หญิงพรรณวิภา	ผลชีวิน

	 รุ่นที่	19
(1	มิถุนายน	2533	-	31	พฤษภาคม	2536)

สาขารังสีวิทยาทั่วไป
	 1.	แพทย์หญิงศรสุภา	ลิ้มเจริญ
	 2.	แพทย์หญิงวารุณี	สถาปัตยวงศ์
	 3.	แพทย์หญิงเพ็ญแข	หงส์ธรรมนูญ
สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย
	 1.	แพทย์หญิงประภาศรี	เอี่ยมทอง
	 2.	แพทย์หญิงบุญญาภรณ์	วสุรัตน์	
	 			(องค์พิพัฒนกุล)
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สาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์
	 1.	แพทย์หญิงศศิธร	ศิริสาลิโภชน์	(อภัยวงศ์)

	 รุ่นที่	20	
(1	มิถุนายน	2534	-	31	พฤษภาคม	2537)

สาขารังสีวิทยาทั่วไป
	 1.	แพทย์หญิงอภิลักษณ์	ประดิษฐ์สมานนท์
	 2.	แพทย์หญิงนิภา	วงศ์วิชิตกุล
	 3.	แพทย์หญิงเสาวณีย์	ศรีรัตนพงษ์
	 4.	แพทย์หญิงอุทิศ	ตันตนาวงศ์
	 5.	นายแพทย์จาตุรนต์	ตันติวัตนะ
	 6.	แพทย์หญิงอุษา	วงศ์จตุพร
	 7.	แพทย์หญิงอัมผกา	ลิมปนวุฒิ
สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย
	 1.	นายแพทย์สุทธิรัตน์	รอดจันทร์
	 2.	นายแพทย์สุทธิพงษ์	จงจิระศิริ
	 3.	แพทย์หญิงคมดาว	บุญชิต
สาขารังสีรักษา
	 1.	นายแพทย์ชลเกียรติ	ขอประเสริฐ
สาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์
	 1.	นายแพทย์จรูญศักดิ์	สมบูรณ์พร

	 รุ่นที่	21	
(1	มิถุนายน	2535	-	31	พฤษภาคม	2538)

สาขารังสีวิทยาทั่วไป
	 1.	แพทย์หญิงพรเพ็ญ	วงศ์วิสุทธิกุล
	 2.	แพทย์หญิงสิริรัตน์	คภะสุวรรณ
	 3.	นายแพทย์สนธยา	เจริญทวี
	 4.	แพทย์หญิงพูลทรัพย์	วงศ์วีระเกียรติ
	 5.	แพทย์หญิงรัชนันทน์	ตติยนันทพร
	 6.	แพทย์หญิงศิริพร	ลลิตอนันต์พงศ์	(อิ่นแก้ว)
	 7.	นายแพทย์อรรควัชร์	จันทร์ฉาย
สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย
	 1.	แพทย์หญิงนารีรัตน์	ไทยอาจ
	 2.	แพทย์หญิงอัจฉรา	มหายศนันท์
	 			(กู้กุลประสงค์)
สาขารังสีรักษา
	 1.	แพทย์หญิงกาญจนา	โชติเลอศักดิ์	
	 			(อภินันทกูล)

	 รุ่นที่	22
(1	มิถุนายน	2536	-	31	พฤษภาคม	2539)

สาขารังสีวิทยาทั่วไป
	 1.	แพทย์หญิงภรา	อุรุโสภณ
	 2.	แพทย์หญิงภมรมาศ	รัตสิรยากร
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สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย
	 1.	นายแพทย์เกรียงศักดิ์	จันทร์แสนวิไล
	 2.	แพทย์หญิงวัชรา	วรวัฒนากุล
สาขารังสีรักษา
	 1.	นายแพทย์วัชราวุธ	มะลิกุล
สาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์
	 1.	นายแพทย์เฉลิมชัย	อภิญญานุรักษ์

	 รุ่นที่	23
(1	มิถุนายน	2537	-	31	พฤษภาคม	2540)

สาขารังสีวิทยาทั่วไป
	 1.	แพทย์หญิงดาริน	ศักดิ์วัฒนเวคิน
	 2.	แพทย์หญิงอารยา	บุญยะลีพรรณ
	 3.	แพทย์หญิงสุภาพร	จงเชี่ยวช�านาญ
สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย
	 1.	นายแพทย์ภคเดชน์	(เจษฎา)	มหัจฉริยวงศ์
	 2.	แพทย์หญิงวัชชิรา	ดวงแก้ว
	 3.	แพทย์หญิงวรางคณา	อาจศิริ
	 4.	แพทย์หญิงลินจง	พันธ์ชนะ
	 5.	แพทย์หญิงน�้าทิพย์	หมั่นพลศรี
	 6.	นายแพทย์บัณฑิต	เจ้าปฐมกุล
	 7.	นายแพทย์เศกสรร	จิตวิเศษ
	 8.	แพทย์หญิงอรฤดี	โหจันทร์
	 9.	แพทย์หญิงมะณี	เลขวิริยะกุล
	 10.	นายแพทย์วรานนท์	บุญชนานันทกูด

สาขารังสีรักษา
	 1.	นายแพทย์พงศธร	ศุภอรรถกร
สาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์
	 1.	แพทย์หญิงสุภัทรพร	เทพมงคล
	 			(สิกขาบัณฑิต)

	 รุ่นที่	24
(1	มิถุนายน	2538	-	31	พฤษภาคม	2541)

สาขารังสีวิทยาทั่วไป
	 1.	นายแพทย์สมชาติ	กุลสัมพันธ์ทิพย์
	 2.	นายแพทย์สิทธิพร	ศศิวรรณพงศ์
สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย
	 1.	แพทย์หญิงนวลรัตน์	คงทรัพย์
	 2.	นายแพทย์วีระ	สิริประเสริฐ
	 3.	นายแพทย์สุประสิทธิ์	จรูญวัฒนเลาหะ
	 4.	แพทย์หญิงอรพินท์	มุกดาดิลก
	 5.	นายแพทย์อภิชาต	ประถมบุตร
	 6.	นายแพทย์สุธี	ศรีสัมฤทธิ์
	 7.	แพทย์หญิงพริ้มเพรา	อิศรางกูร	ณ	อยุธยา
	 8.	แพทย์หญิงสิริรัตน์	ไม้หอม

	 รุ่นที่	25
(1	มิถุนายน	2539	-	31	พฤษภาคม	2542)

สาขารังสีวิทยาทั่วไป
	 1.	แพทย์หญิงวายุพา	ประภาศิริสุลี
	 2.	นายแพทย์อนุสรณ์	ติระรัตน์ชัยเลิศ
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สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย
	 1.	แพทย์หญิงกุลธิดา	สกลชัยพงศ์
	 2.	แพทย์หญิงนิทรา	ปิยะวิเศษพัฒน์
	 3.	นายแพทย์พิเชฐ	เลิศวิวัฒน์ตระกูล
	 4.	นายแพทย์วิทยา	ประสิทธิ์วรนันท์
	 5.	แพทย์หญิงพัชรี	เลาประสพวัฒนา
	 6.	แพทย์หญิงวิภาวัลย์	กีรติกสิกร
	 7.	แพทย์หญิงแสงอุษา	ตวงสุวรรณ
	 8.	แพทย์หญิงดรุณี	แซ่เตียว
	 9.	แพทย์หญิงศุภลักษณ์	ปลอดเปลี่ยว

	 รุ่นที่	26
(1	มิถุนายน	2540	-	31	พฤษภาคม	2543)

สาขารังสีวิทยาทั่วไป
	 1.	แพทย์หญิงธัญญา	จีระสมบูรณ์ยิ่ง
	 2.	แพทย์หญิงสุชารัฐ	วรุตตมะ	(อร่ามศรี)
สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย
	 1.	แพทย์หญิงทิวาพร	บุษรากุล	(จันทร์เจริญ)
	 2.	นายแพทย์สงบ	อมรเลิศวิมาน
	 3.	แพทย์หญิงขนิษฐา	อร่ามศรี	(ศรีสมทรัพย์)
	 4.	แพทย์หญิงชัญญา	วิไล
	 5.	นายแพทย์รัฐวัชร์	อริยรัฐรังสี
	 			(นายแพทย์ทัศนะ	นิรัติศัยสกุล)	
	 6.	แพทย์หญิงสุภาพร	ธีรพันธ์ธุวัฒน์
	 7.	แพทย์หญิงจันทร์ทิพย์	แสงธรรมรัตน์
	 8.	แพทย์หญิงบุษบา	จิรัปปภา

	 9.	แพทย์หญิงเพชรรัตน์	ทรวงแก้ว
	 10.	นายแพทย์ภูวิทู	สังข์ทอง
สาขารังสีรักษา
	 1.	แพทย์หญิงอภิรดี	ศรีสุเทพ
สาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์
	 1.	แพทย์หญิงชนิสา	โชติพานิช
	 2.	แพทย์หญิงคนึงนิจ	กิ่งเพชร

	 รุ่นที่	27
(1	มิถุนายน	2541	-	31	พฤษภาคม	2544)

สาขารังสีวิทยาทั่วไป
	 1.	นายแพทย์อนิรุทร	พงษ์พัชราธรเทพ
	 2.	นายแพทย์วรชาติ	ศักดิ์ศิรินุกูล
	 3.	แพทย์หญิงอภิญญา	บูรณโอสถ
	 			(ชัยสุริยเทพกุล)
สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย
	 1.	แพทย์หญิงจินตวรี	ศรีสมบูรณ์	(ญาโณทัย)
	 2.	แพทย์หญิงวัลภา	เลาหะสราญ	(จริงจิตร)
	 3.	แพทย์หญิงดวงดาว	สหกิจรุ่งเรือง
	 4.	แพทย์หญิงพัชราจิรี	ภาคอรรถ	(อรรถจินดา)
	 5.	แพทย์หญิงพิมพินี	เสตสุบรรณ
	 6.	แพทย์หญิงเบญญาภรณ์	ติระรัตน์ชัยเลิศ
	 			(ตันตนาตระกูล)
	 7.	แพทย์หญิงรัชนี	เลิศสิริโชค
	 8.	แพทย์หญิงวิภา	อมรรัตนไพจิตร
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สาขารังสีรักษา
	 1.	นายแพทย์เทวินทร์	โชติธนประสิทธิ์
สาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์
	 1.	แพทย์หญิงกฤษณา	ร้อยศรี

	 รุ่นที่	28
(1	มิถุนายน	2542	-	31	พฤษภาคม	2545)

สาขารังสีวิทยาทั่วไป
	 1.	แพทย์หญิงอภิรดี	ทรงจ�ารัส
	 2.	แพทย์หญิงจันทร์นารา	สุขล้วน
	 3.	แพทย์หญิงนิธิมา	ศรีเกต
	 4.	แพทย์หญิงภิรมย์ศิริ	คูสกุล	(ก�าภู	ณ	อยุธยา)
สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย
	 1.	แพทย์หญิงช่อเพชร	พัฒนสารกิจ
	 2.	แพทย์หญิงพัชริยา	ธัญประสาท
	 3.	แพทย์หญิงสุนิสา	หังสพฤกษ์
	 4.	นายแพทย์อภินันทน์	สุวรรณรักษ์
สาขารังสีรักษา
	 1.	นายแพทย์ชวลิต	เลิศบุษยานุกูล

	 รุ่นที่	29
(1	มิถุนายน	2543	-	31	พฤษภาคม	2546)

สาขารังสีวิทยาทั่วไป
	 1.	นายแพทย์นัทภูมิ	กาญจนาภรณ์

สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย
	 1.	แพทย์หญิงปริยานุช	โพธิ์ขอม	(อติบูรณกูล)
	 2.	แพทย์หญิงนิศารัตน์	ชคัตตรยาพงษ์	(วิเศษ)
	 3.	แพทย์หญิงพัธนี	โอเจริญ
	 4.	แพทย์หญิงน�้าผึ้ง	น�าการุณอรุณโรจน์
	 5.	แพทย์หญิงภัทราภรณ์	เชาวนะปัญจะ	
สาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์
	 1.	นายแพทย์ธีรพล	เปรมประภา

	 รุ่นที่	30
(1	มิถุนายน	2544	-	31	พฤษภาคม	2547)

สาขารังสีวิทยาทั่วไป
	 1.	แพทย์หญิงภัทราภรณ์	สุวรรณาลัย
สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย
	 1.	แพทย์หญิงกนกพร	ชุติวงศ์ธนะพัฒน์
	 2.	แพทย์หญิงสมมนัส	น�าสนธิ	
	 			(นิลเพชร์พลอย)
สาขารังสีรักษา
	 1.	แพทย์หญิงสรัญยา	ฬาพานิช
สาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์
	 1.	แพทย์หญิงธัญญลักษณ์	ศรีวงษา

	 รุ่นที่	31
(1	มิถุนายน	2545	-	31	พฤษภาคม	2548)

สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย
	 1.	แพทย์หญิงกรรณิกา	วัฒนกุล
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	 2.	แพทย์หญิงบุษกร	วชิรานุภาพ
	 3.	แพทย์หญิงปวันรัตน์	กระนกภิรักษ์
	 4.	แพทย์หญิงพัชรี	เจริญรัตน์
	 5.	นายแพทย์ธรรณวัฐ	วัฒนาเศรษฐ์
	 			(นายแพทย์เอกพล	เศรษฐ์สกล)
	 6.	แพทย์หญิงมนตร์รวี	ทุมโฆสิต
สาขารังสีรักษา
	 1.	นายแพทย์จิรศักดิ์	สุขาบูรณ์
	 2.	แพทย์หญิงมาริสา	จูฑะเตมีย์
สาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์
	 1.	แพทย์หญิงปิยรัตน์	ภาคลักษณ์

	 รุ่นที่	32
(1	มิถุนายน	2546	-	31	พฤษภาคม	2549)

สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย
	 1.	แพทย์หญิงเมลิสสา	พันธุ์เมธิศร์
	 2.	แพทย์หญิงเจนจีรา	ปรึกษาดี
	 3.	แพทย์หญิงปิยพร	บุญศิริค�าชัย
	 4.	นายแพทย์กชกฤษณ์	เวทวงษ์

	 รุ่นที่	33
(1	มิถุนายน	2547	-	31	พฤษภาคม	2550)

สาขารังสีวิทยาทั่วไป
	 1.	นายแพทย์การุณ	เสรีบวรธนศักดิ์
	 2.	นายแพทย์อนุชา	ทาขุลี	(ถึงแก่กรรม)

สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย
	 1.	นายแพทย์กานต์	แตงเที่ยง
	 2.	แพทย์หญิงจักรินทร์	คล่องพิทยาพงษ์
	 3.	นายแพทย์จารุวัฒน์	ขุนรัตน์
	 4.	แพทย์หญิงณัชชา	ปิ่นเจริญ
	 5.	นายแพทย์ธีรพันธ์	บุตรแผ้ว
	 6.	แพทย์หญิงนฤมล	เชาว์สุวรรณกิจ
	 7.	แพทย์หญิงมยุรี	กิตติจารุขจร
	 8.	นายแพทย์วิเชษฐ์	ปิยะวงศ์
	 9.	แพทย์หญิงเกวลี	ศศิวิมลพันธุ์
	 10.	แพทย์หญิงจตุพร	ชยะกุลคีรี
	 11.	แพทย์หญิงยุวลักษณ์	สานโอฬาร
	 12.	แพทย์หญิงณัฐพร	ตั่นเผ่าพงษ์
สาขารังสีรักษา
	 1.	นายแพทย์ธนาพันธุ์	พีรวงศ์
	 2.	แพทย์หญิงคณิศา	รองศรีแย้ม

	 รุ่นที่	34
(1	มิถุนายน	2548	-	31	พฤษภาคม	2551)

สาขารังสีวิทยาทั่วไป
	 1.	นายแพทย์ทรงเกียรติ	ฐานะวร	
	 2.	แพทย์หญิงวารุณี	พูลสวัสดิ์	 	
สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย
	 1.	แพทย์หญิงกุลลณา	ตันติประวรรณ	
	 2.	แพทย์หญิงขนิษฐา	กิตติศาสตรา
	 3.	แพทย์หญิงดลภัทร	พิสิฐจ�านง
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	 4.	แพทย์หญิงนรินทร	อู่ทรัพย์	
	 5.	แพทย์หญิงนันทิดา	สุสัณฐิตพงษ์	
	 6.	แพทย์หญิงบุญฑรี	วาณิชวัฒนร�าลึก
	 7.	แพทย์หญิงปรารถนา	ชาติกานนท์
	 8.	แพทย์หญิงศศิธร	เพชรจรัลไพศาล	
	 9.	แพทย์หญิงสรญา	ลีลาสกุลธรรม	
	 10.	นายแพทย์สุกฤษฏิ์	ศรีอาริยะเมตตา	
	 11.	แพทย์หญิงสุภัค	ชุติไพจิตร
	 12.	แพทย์หญิงวิภาวี	รุ่งอร่ามศิลป์	
	 					(รักชอบ)	 	
สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา
	 1.	นายแพทย์จักรพงษ์	จักกาบาตร์
	 2.	แพทย์หญิงดรุณี	ทองหวั่น	 	
	 3.	นายแพทย์ทัศน์พงศ์	รายยวา	 	
สาขาวิชาเวชศาสตร์นิวเคลียร์
	 1.	แพทย์หญิงภัทรมน	วาศวิท

	 รุ่นที่	35
(1	มิถุนายน	2549	-	31	พฤษภาคม	2552)

สาขารังสีวิทยาทั่วไป
	 1.	นายแพทย์ก่อพงศ์	ผดุงสะอาด	
	 2.	พญ.นันทิดา	ปราบนุชวงษ์	
	 3.	ร.ท.หญิง	ศุภวรรณ	ลิ้มสุวรรณ	
สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย
	 1.	แพทย์หญิงจุฑามาศ	เดชภิรัตนมงคล	

	 2.	แพทย์หญิงชุติมา	ไพบูลย์	
	 3.	แพทย์หญิงเนตรศิริ	ด�ารงพิศุทธิกุล	
	 4.	นายแพทย์พัฒนา	หวังอายัตวณิชย์	
	 5.	นายแพทย์พิษณุรักษ์	อินละคร	
	 6.	แพทย์หญิงภัณฑิรา	ตั้งศุภวัฒนกิจ	
	 7.	แพทย์หญิงวรรณฤดี	โลหิตวิเศษ	
	 8.	แพทย์หญิงวัฒนี	สาระทัศนานันท์	
	 9.	นายแพทย์ศิริชัย	บุญชิต	
	 10.	นายแพทย์สุรเชษฏ์	สิริพงษ์สกุล	
	 11.	แพทย์หญิงอโนมา	ชุณหภัทรกุล	
	 12.	แพทย์หญิงเอกอนงค์	วรกิตสิทธิสาธร	
สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา
	 1.	นายแพทย์จเร	เกียรติศิริชัย	
	 2.	แพทย์หญิงดนยา	แสงวารี	
	 3.	แพทย์หญิงพิมพ์พรรณ	ปานบุญ	
	 4.	นายแพทย์ยสเนติ์	ค�าปลิว
สาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์
	 1.	นายแพทย์วนา	แสงสระศรี	
	 2.	นายแพทย์รัชพงษ์	พิพัฒรัตนะ

	 รุ่นที่	36	
(1	มิถุนายน	2550	-	31	พฤษภาคม	2553)

สาขารังสีวิทยาทั่วไป
	 1.	นายแพทย์ฐานิศวร์	ศักดิ์ศิรินุกูล	
	 2.	แพทย์หญิงธันยวีร์	นันทเจริญพร	
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	 3.	แพทย์หญิงวิรัมภา	ละแมนชัย	
	 4.	นายแพทย์อนุสรณ์	น�าศรีเจริญกุล
สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย
	 1.	แพทย์หญิงณัชวาล	จิตตภิรมย์ศักดิ์
	 			(สิทธิแพทย์)	
	 2.	นายแพทย์ธีรศักดิ์	ผิวปลั่ง	
	 3.	นายแพทย์ปฏิวัติ	ทักษิณาวิสุทธิ์	
	 4.	แพทย์หญิงพิมพ์จันทร์	จักกาบาตร์
	 			(สูยะนันทน์)	
	 5.	แพทย์หญิงพิมพ์ลดา	เชียสวัสดิ์	
	 6.	แพทย์หญิงจิณห์นิภา	(รวมพอ)	เชาว์ด�ารงค์	
	 7.	แพทย์หญิงสายไหม	สีตะพงศ์	
	 8.	นายแพทย์เสกสรรค์	กิตติวนกุล	
	 9.	นายแพทย์อดิสรณ์	บุญฤทธิ์
	 10.	นายแพทย์อมเรศ	ตาลเศวต
	 11.	นายแพทย์เอกสิทธิ์	สว่างจิตเมตตา
	 12.	แพทย์หญิงพรทิพย์	ตันติวิทยากุล
สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา
	 1.	แพทย์หญิงดนิดา	กานต์นฤนิมิต	
	 2.	แพทย์หญิงณปภัช	อมรวิเชษฐ์	
	 3.	แพทย์หญิงอรวรรณ	ค�าเจริญคุณ	
	 4.	แพทย์หญิงอัจจิมา	ผ่องฉวี

	 รุ่นที่	37
(1	มิถุนายน	2551	-	31	พฤษภาคม	2554)

สาขารังสีวิทยาทั่วไป
	 1.	แพทย์หญิงคนัมพร	ศรีหนา	
	 2.	แพทย์หญิงจิลนาร์	เจริญช่าง		
	 3.	แพทย์หญิงมุทิตา	สกลนุรักษ์
	 4.	แพทย์หญิงยศวดี	มงคลเดช	
	 5.	นายแพทย์สุพพัต	อิทธิเมฆินทร์	
สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย
	 1.	แพทย์หญิงจาลัต	บูสะมัญ
	 2.	แพทย์หญิงชุติมันต์	อุดมพรมงคล
	 3.	นายแพทย์ณัฐพงศ์	เลิศลาภวศิน	
	 4.	นายแพทย์ธีรชัย	ชัยทัศนีย์	
	 5.	แพทย์หญิงนัทยา	จันทราพิรัตน์	
	 6.	แพทย์หญิงนันธิศกานต์	จันทร์เพ็ญ	
	 7.	แพทย์หญิงน�้าฝน	ยิ่งยง	
	 8.	แพทย์หญิงมาฆะมาศ	จงจรูญรังสรรค์
	 9.	แพทย์หญิงวรัชญา	วิศทเวทย์	
	 10.	แพทย์หญิงวรางคณา	ศรีสุด	
	 11.	แพทย์หญิงสุมาพร	มักคุ้น	
	 12.	แพทย์หญิงอรอัจฉรา	โตพันธานนท์	
สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา
	 1.	แพทย์หญิงกิตต์วดี	ศักดิ์ศรชัย	
	 2.	แพทย์หญิงพนิต	ชีวรัตนพงษ์	
	 3.	แพทย์หญิงพัชราภรณ์	ศิริปโชติ	
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สาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์
	 1.	แพทย์หญิงอัญชิสา	คุณาวุฒิ	

	 รุ่นที่	38
(1	มิถุนายน	2552	-	31	พฤษภาคม	2555)

สาขารังสีวิทยาทั่วไป
	 1.	นายแพทย์จริง	เจริญวิศาล	
	 2.	แพทย์หญิงธัญญารัตน์	วัฒนเศรษฐสิริ
	 3.	นายแพทย์บัณฑิต	นวนพรัตน์สกุล	
	 4.	แพทย์หญิงปนัดดา	ยศทัพ	
	 5.	แพทย์หญิงสมชนินท์	พิพัฒน์ผจง	
	 6.	นายแพทย์คมสัน	เอกอัจฉริยา	
	 7.	นายแพทย์สราเวช	พงศ์รัตนามาน	
สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย
	 1.	แพทย์หญิงเกศสุดา	จักรชัยรุ่งเรือง	
	 2.	แพทย์หญิงจินดารัตน์	สิมะบวรสุทธิ์	
	 3.	แพทย์หญิงธนิศา	ทองใบ	
	 4.	แพทย์หญิงนันทนา	อัศวเรขา	
	 5.	แพทย์หญิงปิยะวรรณ	เกียรติรุ่งเรืองดี	
	 6.	แพทย์หญิงพัชรี	หงษ์สมาทิพย์	
	 7.	แพทย์หญิงพิมพร	อนันตอัณณพ	
	 8.	แพทย์หญิงวิชุนันท์	กันชัย	
	 9.	แพทย์หญิงศรัญญา	ลีลาประศาสน์	
	 10.	แพทย์หญิงสุชาสินี	ช�านิบรรณการ	
	 11.	แพทย์หญิงสุภาดา	ปรักกมกุล	
	 12.	แพทย์หญิงอธิชา	อริยะชัยพาณิชย์		

สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา
	 1.	แพทย์หญิงศิริกันยา	จงเสถียรธรรม	
	 2.	นายแพทย์เพชร	อลิสานันท์
	 3.	นายแพทย์ปฐวี	โชติทวีศักดิ์

	 รุ่นที่	39
(1	มิถุนายน	2553	-	31	พฤษภาคม	2556)

สาขารังสีวิทยาทั่วไป
	 1.	นายแพทย์ศุทธพล	ศรีศุภร
	 2.	แพทย์หญิงวศินี	พนมเสริฐ
	 3.	แพทย์หญิงนวพร	กฤตยล
	 4.	แพทย์หญิงนาริฐา	กิจจรัส
	 5.	แพทย์หญิงศศิกาญจน์	ส่งทวีทรัพย์
	 6.	แพทย์หญิงนิภาพรรณ	นรการเทียนสิน
	 7.	แพทย์หญิงวุฒิชัย	เตชะมนูญ
สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย
	 1.	นายแพทย์วิวัฒน์	ทิสยากร
	 2.	แพทย์หญิงณัฐกาญจน์	จันทร์เจ๊ก
	 3.	แพทย์หญิงนภัส	มณีนัย
	 4.	แพทย์หญิงจิตนาถ	ตันติศิริวิทย์
	 5.	แพทย์หญิงชนันภรณ์	ลีก�าเนิดไทย
	 6.	แพทย์หญิงปาลิตา	หรรษกุล
	 7.	แพทย์หญิงวิยะดา	สุภาดุล
	 8.	แพทย์หญิงศิริพัชร์	แซ่จึง
	 9.	นายแพทย์ชินพจน์	ยงพิทยาพงศ์
	 10.	นายแพทย์ทศชฐร	สุจริตวงศานนท์
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	 11.	แพทย์หญิงธนัชพิมพ์	สุภาภรณ์ประดับ
	 12.	แพทย์หญิงศรัณยา	งามรัศมีวงศ์
สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา
	 1.	นายแพทย์ศุทธิชัย	พจนานุภาพ
	 2.	แพทย์หญิงอนุสสรา	ประยงค์รัตน์
	 3.	แพทย์หญิงนฤมล	ทองทิพย์
สาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์
	 1.	แพทย์หญิงเมธินี	ฉันทาดิศัย

	 รุ่นที่	40
(1	มิถุนายน	2554	-	31	พฤษภาคม	2557)

สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย
	 1.	แพทย์หญิงปัณณพร	อุบลวิโรจน์
	 2.	แพทย์หญิงปวีณา	ประเทืองสุขเลิศ
	 3.	แพทย์หญิงชินาภา	จริยเศรษฐวงศ์
	 4.	แพทย์หญิงพันพัชร์	โตสุโขวงศ์
	 5.	แพทย์หญิงวราลี	วาณิชตันติกุล
	 6.	แพทย์หญิงนันทพร	พิทักษ์เวช
	 7.	แพทย์หญิงวศินี	กาญจนนิยต
	 8.	แพทย์หญิงพรอนงค์	อริยจินดา
	 9.	นายแพทย์อธิป	เตรียมโพธิ์
	 10.	แพทย์หญิงกนกพร	ตั้งตรัยรัตนกุล
	 11.	แพทย์หญิงสวรินทร์	เอี้ยวฉาย
	 12.	นายแพทย์วิธวินท์	ศักดาเพชรศิริ
สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา
	 1.	แพทย์หญิงสวนีย์	นิรันดร์ศิริผล
	 2.	แพทย์หญิงกีรติกานต์	บุญญาวรรณ

	 รุ่นที่	41
(1	มิถุนายน	2555	-	31	พฤษภาคม	2558)

สาขารังสีวิทยาทั่วไป
	 1.	แพทย์หญิงวริสรา	กิตติวรพงษ์กิจ
	 2.	นายแพทย์วันกานต์	บุญล้อม
สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย
	 1.	แพทย์หญิงนิศานาถ	ภิสัชเพ็ญ
	 2.	นายแพทย์กฤษณะ	คูวิจิตรจารุ
	 3.	แพทย์หญิงกานต์สินี	สพันธุพงศ์
	 4.	แพทย์หญิงรังสินี	กาญจนอ�าพล
	 5.	นายแพทย์วีระวิทย์	เรืองศิรินุสรณ์
	 6.	นายแพทย์คณินธร	เอื้อเสริมพงศ์
	 7.	แพทย์หญิงกิติรัตน์	รัตนถาวรกิติ
	 8.	แพทย์หญิงณัฐฐิณี	ลีลากนก
	 9.	แพทย์หญิงวริยา	จินตนาภักดี
	 10.	แพทย์หญิงนิศาชล	ชะตางาม
	 11.	แพทย์หญิง	ดร.อัญชุกร	ริจิรวนิช
สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา
	 1.	แพทย์หญิงชนม์นิภา	นันทวิทยา
	 2.	แพทย์หญิงณัชชา	เสนาวิน
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	 รุ่นที่	42
(1	มิถุนายน	2556	-	31	พฤษภาคม	2559)

สาขารังสีวิทยาทั่วไป
	 1.	แพทย์หญิงมาลินี	เชื้อสะอาด	
	 2.	นายแพทย์ธิติ	ทองส่งโสม	
	 3.	แพทย์หญิงพอใจ	เตชะนิธิสวัสดิ์	
	 4.	แพทย์หญิงพรปวีณ์	วงษ์โพธิ์ผล	
	 5.	แพทย์หญิงจุฑาภรณ์	สุระเวช	
	 6.	นายแพทย์กฤตนนท์	เลิศอุตสาหกูล
สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย
	 1.	แพทย์หญิงปาริญา	ละแมนชัย	
	 2.	แพทย์หญิงพลอยพรรณ	วัฒนากาล	
	 3.	แพทย์หญิงชนากานต์	สุวานิช	
	 4.	แพทย์หญิงภัทริน	บูรพาสมบูรณ์	
	 5.	แพทย์หญิงอรนลิน	บุญศิริศักดิ์	

	 6.	แพทย์หญิงพัดชา	เชื้อสาธุชน	
	 7.	แพทย์หญิงกฤตยา	เงยวิจิตร	
	 8.	แพทย์หญิงทิพย์สุมล	ตั้งศรีวงศ์	
	 9.	นายแพทย์พงศกร	เอื้อวงศ์ประยูร	
	10.	นายแพทย์กิตติพล	เหลืองจารุธร	
	11.	แพทย์หญิงญาณิณ	ชัยศุภมงคลลาภ	
	12.	แพทย์หญิงณริสรา	ลิมป์นินาท	
สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา
	 1.	นายแพทย์ธีรกุล	จิโรจน์มนตรี	
	 2.	แพทย์หญิงปรางระวี	แสงจันทร์	
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อนุสาขาภาพวินิจฉัยชั้นสูง	
1	มิถุนายน	2548	-	31	พฤษภาคม	2550
	 1.	แพทย์หญิงบุษกร	วชิรานุภาพ
1	มิถุนายน	2549	-	31	พฤษภาคม	2551
	 1.	นายแพทย์อนุสรณ์	ติระรัตน์ชัยเลิศ
1	มิถุนายน	2552	-	31	พฤษภาคม	2554
	 1.	แพทย์หญิงวัฒนี	สาระทัศนานันท์	
1	มิถุนายน	2553	-	31	พฤษภาคม	2555
	 1.	นายแพทย์ธีรศักดิ์	ผิวปลั่ง
	 2.	แพทย์หญิงช่อลดา	ไพศาลพฤกษ์กุล	
1	มิถุนายน	2554	-	31	พฤษภาคม	2556
	 1.	แพทย์หญิงฐิตินันท์	จุลฤกษ์	
	 2.	แพทย์หญิงนนทิกา	บุญตันกัน	
1	มิถุนายน	2555	-	31	พฤษภาคม	2557
	 1.	แพทย์หญิงอธิชา	อริยะชัยพาณิชย์	
	 2.	แพทย์หญิงธนิศา	ทองใบ	
1	มิถุนายน	2556	-	31	พฤษภาคม	2558
	 1.	แพทย์หญิงนิภาพรรณ	นรการเทียนสิน		
	 2.	แพทย์หญิงพัชรี	หงส์สมาทิพย์		

อนุสาขาภาพวินิจฉัยระบบประสาท	
1	มิถุนายน	2553	-	31	พฤษภาคม	2555
	 1.	แพทย์หญิงณัชวาล	จิตตภิรมย์ศักดิ์
	 			(สิทธิแพทย์)

	 	 รายชื่อแพทย์ประจ�าบ้านต่อยอดภาควิชา/ฝ่ายรังสีวิทยา
	 	 คณะแพทยศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์	สภากาชาดไทย

1	มิถุนายน	2554	-	31	พฤษภาคม	2556
	 1.	นายแพทย์ธีรชัย	ชัยทัศนีย์
1	มิถุนายน	2555	-	31	พฤษภาคม	2557
	 1.	แพทย์หญิงสุภาดา	ปรักกมกุล	
	 2.	แพทย์หญิงเกศสุดา	จักรชัยรุ่งเรือง	
1	มิถุนายน	2556	-	31	พฤษภาคม	2558
	 1.	แพทย์หญิงวิยะดา	สุภาดุล	

อนุสาขารังสีร่วมรักษาของล�าตัว	
1	มิถุนายน	2548	-	31	พฤษภาคม	2550
	 1.	แพทย์หญิงปวันรัตน์	กระนกภิรักษ์
1	มิถุนายน	2551	-	31	พฤษภาคม	2552
	 1.	นายแพทย์จารุวัฒน์	ขุนรัตน์
1	มิถุนายน	2552	-	31	พฤษภาคม	2554
	 1.		แพทย์หญิงเอกอนงค์	วรกิตวิทธิสาธร
1	มิถุนายน	2553	-	31	พฤษภาคม	2555
	 1.	นายแพทย์พิษณุรักษ์	อินละคร
	 2.	แพทย์หญิงจิตราภรณ์	วงศ์วิวัฒน์ไชย	
1	มิถุนายน	2554	-	31	พฤษภาคม	2556
	 1.	แพทย์หญิงนันธิศกานต์	จันทร์เพ็ญ	
	 2.	นายแพทย์ธเนศ	ขัตติพัฒนาพงษ์	
1	มิถุนายน	2555	-	31	พฤษภาคม	2557
	 1.	นายแพทย์จริง	เจริญวิศาล	
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	 2.	แพทย์หญิงธัญญารัตน์	วัฒนเศรษฐสิริ
1	มิถุนายน	2556	-	31	พฤษภาคม	2558
	 1.	นายแพทย์วิวัฒน์	ทิสยากร		
	 2.	นายแพทย์ชินพจน์	ยงพิทยาพงศ์	

สาขา	Abdominal	Imaging	
1	มิถุนายน	2542	-	31	พฤษภาคม	2543
	 1.	แพทย์หญิงนิทรา	ปิยะวิเศษพัฒน์
1	มิถุนายน	2554	-	31	พฤษภาคม	2555
	 1.	นาวาอากาศเอกหญิง	แพทย์หญิงภมรมาศ	
	 			รัตสิรยากร
1	มิถุนายน	2555	-	31	พฤษภาคม	2556
	 1.	นายแพทย์การุณ	เสรีบวรธนศักดิ์

สาขา	Intervention	Radiology	
3	กรกฎาคม	2538	-	31	พฤษภาคม	2539
	 1.	นายแพทย์อรรควัชร์	จันทร์ฉาย	
1	มิถุนายน	2542	-	31	พฤษภาคม	2543
	 1.	นายแพทย์อนุสรณ์	ติระรัตน์ชัยเลิศ	
1	มิถุนายน	2546	-	31	พฤษภาคม	2547
	 1.	แพทย์หญิงนิสารัตน์	ชคัตตรยาพงษ์	
	 			(วิเศษ)
สาขา	Intervention	Neuroradiology	
1	มิถุนายน	2547	-	31	พฤษภาคม	2548
	 1.	นายแพทย์บัญชา	ชีวะอิสระกุล

สาขา	Neuroradiology	
1	มิถุนายน	2539	-	31	พฤษภาคม	2540
	 1.	แพทย์หญิงศิริพร	ลลิตอนันต์พงศ์
1	มิถุนายน	2542	-	31	พฤษภาคม	2543
	 1.	นายแพทย์วิทยา	ประสิทธิ์วรนันท์
1	มิถุนายน	2550	-	31	พฤษภาคม	2551
	 1.	นายแพทย์สมชาติ	กุลสัมพันธ์ทิพย์
1	มิถุนายน	2554	-	31	พฤษภาคม	2555
	 1.	แพทย์หญิงภรา	อุรุโสภณ
1	มิถุนายน	2556	-	31	พฤษภาคม	2557
	 1.	แพทย์หญิงจาลัต	บูสะมัญ	

สาขา	Diagnostic	Ultrasound
1	มิถุนายน	2542	-	31	พฤษภาคม	2543
	 1.	แพทย์หญิงพัชรี	เลาประสพวัฒนา
1	มิถุนายน	2544	-	31	พฤษภาคม	2545
	 1.	แพทย์หญิงวิภา	อมรรัตนไพจิตร

สาขา	Diagnostic	CT	and	MRI	Imaging
1	มิถุนายน	2542	-	31	พฤษภาคม	2543
	 1.	แพทย์หญิงเสาวณีย์	ศรีรัตนพงษ์
1	มิถุนายน	2544	-	31	พฤษภาคม	2545
	 1.	แพทย์หญิงจินตวรี	ญาโณทัย
1	มิถุนายน	2547	-	31	พฤษภาคม	2548
	 1.	แพทย์หญิงสุชารัฐ	วรุตตมะ	(อร่ามศรี)
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1	มิถุนายน	2553	-	31	พฤษภาคม	2554
	 1.	นายแพทย์ธีระพล	วิจิตรโสภา
1	มิถุนายน	2555	-	31	พฤษภาคม	2556
	 1.	นายแพทย์สราเวช	พงศ์รัตนามาน
1	มิถุนายน	2556	-	31	พฤษภาคม	2557
	 1.	แพทย์หญิงอัญชลิกา	สหายา

สาขา	Breast	Imaging
1	มิถุนายน	2553	-	31	พฤษภาคม	2554
	 1.	แพทย์หญิงพิมพ์จันทร์	จักกาบาตร์
	 			(สูยะนันทน์)
1	มิถุนายน	2555	-	31	พฤษภาคม	2556
	 1.	แพทย์หญิงสมชนินทร์	พิพัฒน์ผจง
1	มิถุนายน	2556	-	31	พฤษภาคม	2557
	 1.	แพทย์หญิงปาลิตา	หรรษกุล		
	 2.	แพทย์หญิงศรัณยา	งามรัศมีวงศ์		

สาขา	Musculoskeletal	Imaging
1	มิถุนายน	2555	-	31	พฤษภาคม	2556
	 1.	แพทย์หญิงจินดารัตน์	สิมะบวรสุทธิ์
1	มิถุนายน	2556	-	31	พฤษภาคม	2557
	 1.	แพทย์หญิงมนชยา	ไพสินสมบูรณ์

สาขา	Pediatrics
1	มิถุนายน	2555	-	31	พฤษภาคม	2556
	 1.	นายแพทย์สุทธิพร	ค�าพันธุ์นิพ
1	มิถุนายน	2556	-	31	พฤษภาคม	2557
	 1.	แพทย์หญิงนงลักษณ์	อ้อยมั่งมูล
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	 	 	 ภาควิชา/ฝ่ายรังสีวิทยาประกอบด้วย	3	สาขา 
ได้แก่	 สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย	 สาขารังสีรักษาและ 
มะเร็งวิทยา	และสาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์	ทั้ง	3	สาขา 
ได้พัฒนาตนเองตามเทคโนโลยีท่ีมีการพัฒนาอย่าง
รวดเร็วจากระบบแอนะล็อกในอดีตเป็นระบบดิจิทัล
ในปัจจุบัน



ประวัติสาขาต่างๆ

บทที ่2



จุดเริ่มต้นของงานทางด้านสาขารังสีวิทยา 
วินิจ ฉัย ได ้ถือก� า เนิดขึ้นพร ้อมกับการก ่อตั้ ง 
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม  
พ.ศ. 2457 โดยภาควิชา/ฝ่ายรังสีวิทยามีชื่อเริ่มแรก 
ว่า “แพนกไฟฟ้าและราดิอุม” ต่อมาในปี พ.ศ. 2477 
จึงได้เปลี่ยนชื่อเป็น “หมวดแสงรัศมี” และในปี  
พ.ศ. 2490 ได ้มีการก ่อตั้งคณะแพทยศาสตร ์  
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์  
จึงได้เปล่ียนชื่อจาก “หมวดแสงรัศมี” เป็น “แผนก 
รังสีวิทยา” 

ในปี พ.ศ. 2510 ภายหลงัจากท่ีคณะแพทยศาสตร์ 
ได้โอนเข้าสังกัดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ม ี
การจัดต้ังภาควชิารังสวีทิยาขึน้เพ่ือดแูลด้านการเรยีน 
การสอน จึงใช้ชื่อเป็นภาควิชา/แผนกรังสีวิทยา  
โดยในขณะนั้นสาขารังสีวิทยาวินิจฉัยเป ็นหนึ่ง 
ในสามหน่วยงานของภาควิชา/แผนกรังสีวิทยา  
นั่นคืออยู่ภายใต้การบริหารขององค์กร 2 องค์กร 
ร่วมกัน คือภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งมีหน้าท่ีในการดูแล 

เรื่องการเรียนการสอนของนิสิตแพทย์และงานวิจัย  
และแผนกรังสีวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์  
สภากาชาดไทย ซึ่งมีหน้าที่ในการดูแลเรื่องงานด้าน 
การบริการผู้ป่วยที่เข้ามารับการรักษาที่โรงพยาบาล 
จุฬาลงกรณ์ โดยทั้งสององค์กรมีส�านักงานอยู ่ที่ 
อาคารสวัสดิ์ - ล้อม โอสถานุเคราะห์ โรงพยาบาล 
จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จนถึงปัจจุบันนี้

ในปี พ.ศ. 2528 ได้มีการเปลี่ยนแปลงจาก  
“หน่วยรังสีวินิจฉัย” เป็น “สาขารังสีวินิจฉัย”  
ซึง่ต่อมาเมือ่มกีารขยายงานทางด้านการตรวจวินจิฉัย 
ด้วยภาพชนิดที่ไม่ใช้รังสีเอกซ์ (เช่น การตรวจด้วย 
อัลตราซาวนด์ การตรวจด้วยเครื่องสร้างภาพด้วย 
คลื่นสะท ้อนในสนามแม ่ เหล็ก) และด ้านรังสี 
ร่วมรักษา (Interventional Radiology) จึงได้มีการ 
เปลี่ยนชื่อหน่วยงานเป็น “สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย”  
ตามหลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจ�าบ้านของ 
แพทยสภา

ประวัติสาขารังสีวิทยาวินิจฉัย
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เ มื่ อ สภ าก าช าด ไทยและ โร งพย าบาล 
จุฬาลงกรณ์ได้มีการปรับโครงสร้างโดยให้ปรับ  
“แผนก” เป็น “ฝ่ายรังสีวิทยา” ในปี พ.ศ. 2540  
สาขารังสีวิทยาวินิจฉัยจึงเป็นสาขาหนึ่งในฝ่าย 
รังสีวิทยาจวบจนกระทั่งถึงปัจจุบัน

สาขารังสีวิทยาวินิจฉัยนับเป ็นสาขาหนึ่ง 
ทางการแพทย์ท่ีมีความก้าวหน้าอยู ่ตลอดเวลา 
และมีความเป็นไปอย่างรวดเร็ว อีกทั้งยังมีความ 
หลากหลายของเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจวินิจฉัย  
โดยได ้รับความไว ้วางใจจากแพทย์สาขาต่างๆ  
ที่ท�างานร่วมกัน ด้วยเหตุนี้จึงท�าให้สาขารังสีวิทยา 

วินิจฉัยเป็นสาขาที่มีจ�านวนผู ้ป ่วยเข้ามารับการ 
บรกิารเพิม่ขึน้ทกุปี ในส่วนของงานทางด้านการเรยีน 
การสอนก็ได ้มีการปรับปรุงให้ทันสมัยอยู ่ เสมอ 
เช่นกนั เพือ่ให้ก้าวทนักบัเทคโนโลยทีีม่คีวามก้าวหน้า 
อยู่ตลอดเวลา

ส�าหรบังานของสาขารงัสวีทิยาวนิจิฉยัสามารถ 
แบ่งได้ดังนี้

1. งานด้านบริการผู้ป่วย
2. งานด้านการเรียนการสอน
3. งานด้านการเผยแพร่ด้านวชิาการและงานวิจัย 

เครื่องเอกซเรย์ที่ทันสมัย
ในยุคเริ่มต้นของโรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์
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การตรวจทางรังสีวิทยาวินิจฉัยในปัจจุบัน 
ถือได้ว่ามีความหลากหลายค่อนข้างสูง ซึ่งการตรวจ  
แต่ละอย่างในสาขารังสีวิทยาวินิจฉัยมักมีพัฒนาการ 
มาจากเทคโนโลยีที่มีความก้าวหน้าอยู่ตลอดเวลา  
ทั้งนี้ สามารถสรุปงานบริการของสาขารังสีวิทยา 
วินิจฉัยตามหัวข้อดังต่อไปนี้

	 1.	งานด้านการถ่ายภาพเอกซเรย์ทั่วไป

สาขารังสีวิทยาวินิจฉัยเริ่มต้นการตรวจทาง 
เอกซเรย์ โดยการใช้เครือ่งเอกซเรย์ทีใ่ช้หลอดเอกซเรย์ 
ชนิด “Gas tube” และต่อมาก็มีเครื่องเอกซเรย์ชนิด  

“Bucky” จากนั้นเครื่องถ่ายภาพเอกซเรย์ได้มีการ 
พฒันาหลอดเอกซเรย์ทีม่ปีระสทิธภิาพมากข้ึน รวมถึง 
ระบบรบัภาพทีพ่ฒันาจากระบบ screen-film มาเป็น 
ระบบ computed radiography (CR) ในยี่ห้อและ 
รุ่นต่างๆ (เช่น Fuji รุ่น FCR 5000, FCR XG 5000,  
FCR XU-D1 และ Agfa รุ่น CR 25.0, CR 75.0) และ  
digital radiography (DR) ในยีห้่อและรุน่ต่างๆ (เช่น  
Canon รุ่น CXDI 40 G, รุ่น CXDI 50 C, Siemens  
รุ่น AXIOM Aristos, Philips รุ่น Digital Diagnost,  
CareStream Health รุ่น DRX-1, Konica รุ่น Aero  
DR, Shimadzu รุ่น Radspeed DR และ Samsung  
รุ่น XGEO GC 80) ตามล�าดับในปัจจุบัน ซึ่งงาน 

	งานบริการผู้ป่วย

ห้องแสงรัศมี
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การถ่ายภาพรังสีทั่วไปนี้ หมายรวมถึงการถ่ายภาพ 
รังสีทั่วไปชนิดเคลื่อนท่ี (Mobile Radiograph)  
ซึ่งเครื่องมือชนิดนี้ก็มีวิวัฒนาการมาจากระบบ 
แอนะล็อกเป็นระบบดิจิทัล พร้อมๆ กับเครื่องชนิด 
ติดตั้งกับที่ (Fixed Radiographic Unit) เช่นกัน

ส�าหรับระบบการสร้างภาพเอกซเรย์ของสาขา 
รังสีวิทยาวินิจฉัย มีการพัฒนาจากการใช้งานระบบ 
ล้างฟิล์มด้วยมือ (manual film processor) มาเป็น 
ระบบล้างฟิล์มอตัโนมตั ิ(automatic film processor) 
ซึ่งมีทั้งระบบที่ต้องใช้ห้องมืด (เช่น Kodak รุ่น M35,  
M6B, 5000 RA และ 3M รุ่น XP-515) และระบบ 

day light automatic film processor (เช่น Kodak  
รุ่น ML-700 Plus) ต่อมาภายหลังระบบการพิมพ์ 
ภาพลงฟิล์มมีววิฒันาการเป็นระบบพมิพ์ภาพลงฟิล์ม 
ด้วยแสงเลเซอร์ (laser wet or laser dry film and  
printer เช่น Fuji รุ่น FL-IMD, Konica รุ่น LI-10A,  
Agfa รุ่น LR 2100, Kodak รุ่น 2180 LP, Kodak  
รุ่น DryView 8900, Fuji รุ่น Drypix 4000 และ 
รุ่น Drypix 7000, Konica รุ่น DryPro 751 และ 
รุ่น DryPro 793) และระบบพิมพ์ภาพลงฟิล์มด้วย 
ความร้อน (thermal dry film and printer เช่น  
Agfa รุน่ DryStar 5500) ซึง่ทัง้สองระบบนีจ้ะใช้ควบคู ่

เครื่อง Digital Radiography (DR) 
ยี่ห้อ Samsung รุ่น XGEO GC80 
ที่อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ ชั้น 1, 2
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กบัระบบการถ่ายภาพทีเ่ป็นระบบดจิทิลัทัง้ระบบ CR  
และ DR 

การพัฒนาจากระบบแอนะล็อกไปเป็นระบบ 
ดิจิทัล นับได้ว่าเป็นรูปแบบการพัฒนาที่มีประโยชน์ 
โดยตรงกับผู ้รับและผู ้ให้บริการ กล่าวคือ ท�าให้ 
ระยะเวลาในการรอคอยภาพและผลการตรวจลดลง 

สามารถลดการถ่ายภาพรังสีซ�้าอันเน่ืองมาจาก 
การให้ปริมาณรังสีมากหรือน้อยเกินไปได้ สามารถ 
ลดการใช้สารเคมใีนการสร้างภาพซึง่ท�าให้สิง่แวดล้อม 
ดีขึ้น อีกทั้งยังสามารถบริหารจัดการข้อมูลได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

การตรวจทางด้าน Fluoroscopy เป็นการ 
ตรวจเอกซเรย์ท่ีใช ้ดูการเคล่ือนไหวของอวัยวะ 
ต่างๆ ภายในร่างกาย และเมื่อใช้ร่วมกับการใช้สาร 
ทึบรังสีก็จะสามารถมองเห็นพยาธิสภาพต่างๆ  
ภายในร่างกายได้ดียิ่งขึ้น เช่น ระบบทางเดินอาหาร  
ซึ่งสาขารังสีวิทยาวินิจฉัยได้ใช้ระบบ Spot film  
device ยี่ห้อ Siemens เป็นแห่งแรกในประเทศไทย  
โดยระบบรบัภาพในยคุแรกๆ นัน้ จะใช้การดภูาพจาก  
intensifying screen โดยตรง ต่อมาได้มีการพัฒนา 
เป็นระบบ image intensifier ทีต่่อเชือ่มเข้ากบัระบบ 
จอโทรทัศน์ (Shimadzu รุ่น UD-150L, IDR-700/ 
IA-16 VM, Siemens รุ่น Sireskop Sx, Sireskop 
5-45 และ Toshiba รุ่น KXO-80N/ EPS-30/  
DTA-400) หลังจากนั้นชุด image intensifier  
ได้มีการพัฒนาให้ต่อเชื่อมเข้ากับอุปกรณ์รับและ  
แปลงสัญญาณภาพเป็นระบบดิจิทัล ซึ่งได้แก่ระบบ  

CCD (Charge couple devices เช่น Toshiba  
รุ่น Kalare ที่อาคาร สก. ชั้น 4 และ Siemens รุ่น  
AXOIM Luminos TF ทีอ่าคาร ภปร. ชัน้ 4) ในปัจจบุนั 
ระบบรับภาพที่น�ามาใช้งานการตรวจ Fluoroscopy  
บางส่วนในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ได้เปลี่ยนมาใช้  
flat panel detector (Philips รุ่น Multi Diagnost  
ที่อาคาร ภปร. ชั้น 4 และที่อาคาร 14 ชั้น และ  
Siemens AXOIM Luminos Agile ที่อาคาร 
ภูมิสิริมังคลานุสรณ์ชั้น 2) เสียเป็นส่วนใหญ่แล้ว

ส�าหรับงานทางด้าน IVP เดิมตั้งอยู่ที่อาคาร 
นราธิปพงศ ์ประพันธ ์  -  สุพิณ ชั้น 1 โดยมี  1  
ห้องตรวจ ประกอบด้วย เตียงตรวจจ�านวน 2 เตียง  
เครื่องเอกซเรย์ในขณะนั้นใช้ยี่ห้อ Philips ซึ่งห้องนี ้
ตดิอยูก่บัห้อง Tomography ซึง่มเีครือ่ง Tomogram 
ยี่ห้อ Philips ห้องตรวจ IVP นี้อยู ่ติดกับอาคาร 
อภันตรีปชาเดิม ซึ่งมีห้องอ่านฟิล์มใหญ่และห้อง 

	 2.	งานด้าน	Fluoroscopy	และงานทางด้าน	IVP	(Intravenous	Pyelography	
	 	 หรือ	Excretory	Urography)
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การตรวจ intravenous pyelography 
และ fluoroscopy ในยุคเริ่มต้น

เอกซเรย์ผู ้ป่วยใน ซึ่งในขณะนั้นเราเรียกกันอย่าง 
คุ้นเคยว่า ห้องเบอร์ 3-เบอร์ 5 และภายหลังได้ 
มีการสร้างอาคารอภันตรีปชาขึ้นใหม่ จึงได้ย้าย 
การตรวจ IVP ผู้ป่วยในไปยังอาคารสวัสดิ์ - ล้อม  
โอสถานุเคราะห์ ชั้น 1 (บริเวณท่ีตั้งเครื่อง PET-CT  
ในปัจจุบัน) และย้ายการตรวจ IVP ผู้ป่วยนอกไปยัง 

การตรวจทางรังสีวิทยาวินิจฉัย
ในปัจจุบันถือได้ว่ามีความหลากหลาย
ค่อนข้างสูง	ซึ่งการตรวจแต่ละอย่าง

ในสาขารังสีวิทยาวินิจฉัย	มักมี
พัฒนาการมาจากเทคโนโลยี

ที่มีความก้าวหน้าอยู่ตลอดเวลา
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อาคาร ภปร. ชัน้ 4 ต่อมาเม่ือมีการปรบัปรงุพืน้ทีข่อง
การตรวจ IVP ผู้ป่วยในเพือ่ทีจ่ะตดิตัง้เครือ่ง PET-CT  
จึงได้ย้ายการตรวจ IVP ผู้ป่วยในไปตรวจร่วมกับการ 
ตรวจ IVP ผู้ป่วยนอกที่อาคาร ภปร. ชั้น 4 นับแต่นั้น 
เป็นต้นมา 

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ได ้ เริ่มการตรวจ 
เอกซเรย์หลอดเลือดแดงด้วยการฉีดสารทึบรังส ี
ครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2494 ต่อมาในปี พ.ศ. 2495  
ศาสตราจารย์ นายแพทย์สมาน มันตราภรณ์ ได้เริ่ม 
การตรวจเอกซเรย์ความผิดปกติของหัวใจโดยการ 
สวนหัวใจเป็นครั้งแรก และในเวลาอีก 4 ปีถัดมา 
ได้ท�าการตรวจ Aortography เป็นครั้งแรกใน 
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์โดยวิธี translumbar  
puncture ซ่ึงการตรวจในช่วงต่อมาก็เริ่มมีความ 
หลากหลายมากขึ้น มีการตรวจวินิจฉัยหลอดเลือด  
portal system โดยวิธี Percutaneous splenic  
portography การตรวจ Cerebral angiography  
และ Pneumoencephalography 

เมื่อมีการก ่อสร ้างอาคารสวัสดิ์  -  ล ้อม  

เครื่องตรวจ fluoroscopy ในปัจจุบัน 
ซึ่งเป็นระบบดิจิทัล

	 3.	งานด้านเอกซเรย์หลอดเลือดและรังสีร่วมรักษา

โอสถานเุคราะห์ แล้วเสรจ็ในปี พ.ศ. 2506 การตรวจ 
เอกซเรย์หลอดเลือดแดงที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์  
จึงได้ย้ายมาท�าที่ห้อง Fluoroscopy อาคารสวัสดิ์  
- ล้อม โอสถานุเคราะห์ ชั้นล่าง และเริ่มการตรวจ 
หลอดเลือดแดงและหลอดเลือดด�าโดยแทงเข็ม 
และใช้สายสวนผ่านเข้าทาง Femoral artery และ  
Femoral vein เหมือนดังเช ่นที่ ใช ้ในปัจจุบัน  
โดยใช้เครื่องเอกซเรย์ร่วมกับการใช้เครื่องถ่ายภาพ 
ชนิด Cassette Film Changer ยี่ห้อ Siemens  
ซึ่งเป็นแผ่นฟิล์มบรรจุใน Cassette เหล็กแผ่น 
สี่ เหลี่ยมผืนผ ้าที่มีความหนาประมาณ 1 ซม.  
วางซ้อนๆ กันประมาณ 10 แผ่น โดยแบ่งออกเป็น  
2 ส่วนคือ ส่วนที่ Cassette ยังไม่ถูกล�าแสงเอกซ ์
และส่วนที่สองจะรองรับ Cassette ที่ถูกล�าแสง 
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เอกซ์แล้ว และเมื่อท�าการเอกซเรย์รูปแรกแล้วแผ่น  
Cassette ก็จะเลื่อนไปและแผ่นใหม่ก็จะขึ้นมาแทน  
เครือ่งเอกซเรย์กจ็ะถ่ายภาพเป็นเช่นนีจ้นครบจ�านวน  
Cassette ที่ใส่ไว้ แล้วน�าฟิล์มใน Cassette ไปล้าง 
ในห้องมืด ท้ังนี้ ผู ้ป่วยท่ีได้รับการตรวจเอกซเรย์ 
หลอดเลือดแดงในช่วงแรกๆ ยังมีจ�านวนไม่มากนัก 

ต่อมาเมือ่มกีารเปิดอาคารนราธปิพงศ์ประพนัธ์  
- สุพิณ ก็ได้ใช้บริเวณอาคารชั้นล่างเป็นห้องท�าการ 
ตรวจเอกซเรย์หลอดเลอืดแดงและหวัใจ โดยแบ่งเวลา 
การท�างานกล่าวคือ ในช่วงเช้าถึงเที่ยงจะเป็นการ 
ท�าการตรวจเอกซเรย์หัวใจโดยอายุรแพทย์หัวใจ  
และช่วงบ่ายถึงเย็นจะเป็นการตรวจเอกซเรย์หลอด 
เลือดแดงโดยรังสีแพทย์ โดยมีเจ้าหน้าที่รังสีเทคนิค 

เป็นผู้ช่วยแพทย์ทั้งสองสาขา ภาพเอกซเรย์ของการ 
ตรวจเอกซเรย์หัวใจมีลักษณะเป็น Roll film หรือ 
เรียกว่า Cine film (16 มม. และ 35 มม. ในเวลา 
ต่อมา) ซึ่งผู ้ช่วยถ่ายภาพประจ�าแผนกรังสีวิทยา 
จะเป็นผู้ล้างและกรอเป็นม้วน เพื่อน�าไปฉายกับจอ 
ในเวลาที่มี Conference ของหน่วยโรคหัวใจ แผนก 
อายรุศาสตร์ ซึง่ในขณะนัน้ได้เริม่มีการตรวจเอกซเรย์ 
หัวใจในเด็กเล็ก ส�าหรับในช่วงบ่ายจะเป็นการตรวจ 
เอกซเรย์หลอดเลือดแดงของแผนกรังสีวิทยา โดยมี 
รังสีแพทย์ 1 คนและแพทย์ประจ�าบ้านหรือแพทย ์
ฝึกหัด (Intern เจ้าของไข้) เป็นผู้ช่วย และมีพนักงาน 
รังสีเทคนิค 1 คน และคนงาน 1 คน ส�าหรับเครื่อง 
เอกซเรย์ทีใ่ช้ในตอนนัน้คอืเครือ่งยีห้่อ Siemens โดย 

เครื่องเอกซเรย์หลอดเลือดแบบ
ใช้ร่วมกับกล่องบรรจุเปลี่ยนฟิล์ม 
(cassette film changer)
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มีเครื่อง AOT (AngiOTable) เป็นส่วนประกอบใน 
การตรวจเอกซเรย์หลอดเลือดแดง และมีการท�างาน 
เป็นแบบ Cut Film Changer โดยจะมกีล่องสีเ่หลีย่ม 
ด้านในเป็นตะแกรงลวดส�าหรับใส่ฟิล์มที่ยังไม่ได้ 
ถูกล�าแสงเอกซ์ เรียกว่า Supply Magazine และ 
กล่องส�าหรับรับฟิล์มที่ถูกล�าแสงเอกซ์แล้ว เรียกว่า  
Receiving Magazine ซึ่งสามารถบรรจุฟิล์มได้ถึง  

30 แผ่น และจะมีแผงควบคุมส�าหรับตั้งโปรแกรม 
ในการถ่ายภาพเอกซเรย์ให้พอดีกับการว่ิงของฟิล์ม  
ประกอบกับลักษณะของเครื่องเป็นแบบ Bi-Plane  
จึงสามารถท�าได้ทั้งหลอดเลือดในสมอง หลอดเลือด 
ในหัวใจ หลอดเลือดในช่องท้อง และหลอดเลือดที่ 
แขนและขา โดยในขณะนัน้การตรวจจะท�าเฉพาะการ 
ตรวจวนิจิฉยัเพยีงอย่างเดยีว ขณะเดยีวกนัในบางคร้ัง 

เครื่องเอกซเรย์หลอดเลือดชนิด Flat Panel Detector 
(Philips รุ่น Allura Xper FD 20/20) ที่จะติดตั้งที่อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ ชั้น 7
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ก็มีการตรวจเอกซเรย์หลอดเลือดสมองแบบ Direct  
Puncture โดยมีศัลยแพทย์ระบบประสาทเป็นผู้ท�า  
ซ่ึงอาจนดัท�าตามปกตหิรอืในกรณผีูป่้วยฉกุเฉนิ ต่อมา 
ได้มีเครื่องเอกซเรย์หลอดเลือดยี่ห้อ Shimadzu  
เพิ่มขึ้นอีก 1 เครื่อง ซึ่งประกอบด้วย C-arm และ 
Puck Film Changer และถ่ายภาพเป็น cine ได ้
จึงใช้เครื่องนี้ส�าหรับการตรวจหลอดเลือดหัวใจ 

เครื่อง CT-DSA Hybrid (Toshiba รุ่น IVR-CT) เป็นเครื่องเอกซเรย์หลอดเลือดที่ท�างานประสานกับเครื่องเอกซเรย์
คอมพิวเตอร์ในการท�าหัตถการทางรังสีร่วมรักษาที่จะติดตั้งที่อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ ชั้น 7

เพยีงอย่างเดยีว ส่วนเครือ่ง Siemens กจ็ะท�าการตรวจ 
อื่นๆ ที่ไม่ใช่การตรวจหลอดเลือดหัวใจ แต่อย่างไร 
ก็ตาม การตรวจจะท�าเฉพาะการตรวจวินิจฉัยเพียง 
อย่างเดียวเท่านั้น

ส�าหรบัรงัสร่ีวมรกัษาทางหลอดเลอืด (Vascular 
Interventional Radiology) มีจุดเริ่มต้นมาจาก 
การท�าเวิร์คชอปของ Dr. Yashiro จากประเทศญี่ปุ่น  
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ซึ่งเป็นแพทย์ผู้ช�านาญการท�า Transcatheter Oily  
Chemoembolization (TOCE) ส�าหรับการท�า 
รังสีร่วมรักษาชนิดอื่นก็ได้เกิดขึ้นตามมา เช่น การท�า  
Percutaneous Drainage (PCD) Percutaneous  
Transhepat ic Bi l iary Drainage (PTBD)  
Percutaneous nephrostomy (PCN) ท�าให  ้
ในช่วงนั้นมีจ�านวนผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้น นอกจากนั้น 
ก็ยังมีการรักษาหลอดเลือดฉีกขาดจากการบาดเจ็บ 
โดยใช้ Gelfoam หรือรักษาการไอเป็นเลือดโดยการ 
ใช้ Gelfoam หรือ Polyvinyl Alcohol ซึ่งเป็น 
สารทีท่�าให้หยดุการร่ัวของหลอดเลอืดท่ีมีปัญหา

ในปี พ.ศ. 2535 ได้มีการติดตั้งเครื่องเอกซเรย์ 

หลอดเลอืดระบบ Digital Subtraction Angiography 
and Stepping DSA ยี่ห้อ GE รุ่น Advantx ซึ่ง 
นับเป็นเครื่องแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และใน 
ขณะนั้นถือได้ว่าเป็นเครื่องที่มีความทันสมัย โดยมี  
monitor ภายในห้องปฏิบัติการ และมี monitor ที่ 
ห้องควบคุม ซึ่งเครื่องนี้สามารถลบภาพกระดูกออก 
เพื่อให้ภาพแสดงออกมาเฉพาะหลอดเลือด และใน 
ช่วงนี้มีการท�ารังสีร่วมรักษาเพิ่มมากขึ้น จึงได้มีการ 
จัดเวิร์คชอปการสาธิตการรักษาผู้ป่วยด้วยวิธีรังส ี
ร่วมรักษาทั้งในส่วน neurovascular และ body  
vascular intervention โดยแพทย์ผู้เช่ียวชาญจาก 
หลากหลายประเทศ 

5 Max ACE เป็นสายสวนหลอดเลือดหลัก (Guiding Catheter) ที่ใช้ในทางด้านรังสีร่วมรักษาระบบประสาท 
ซึ่งมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง .060″ มีประโยชน์และมีประสิทธิภาพในการใช้ร่วมกับอุปกรณ์เพื่อดูดลิ่มเลือด
และการวางอุปกรณ์ขดลวด (coil)
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ในปี พ.ศ. 2540 ได้มีการติดตั้งเครื่องเอกซเรย์ 
หลอดเลือดระบบดิจิทัลชนิดระนาบเดี่ยว (Single 
Plane Digital Subtraction Angiographic  
Machine: Siemens รุ่น Polystar) เพื่อทดแทน 
เครื่องเอกซเรย์ หลอดเลือดของระบบหัวใจซึ่งหน่วย 
อายุรกรรมหัวใจและหลอดเลือดได้แยกออกไปตั้งที่ 
ศูนย์โรคหัวใจ อาคาร สก. ชั้น 5

ในปี พ.ศ. 2543 ได้มีการติดตั้งเครื่องเอกซเรย์ 
หลอดเลือดระบบดิจิทัลชนิด 2 ระนาบ (Biplane  
Digital Subtraction Angiographic Machine:  
Siemens รุ ่น Neurostar) เพื่อทดแทนเครื่อง  
Siemens ที่ใช้กับ AOT เดิมซึ่งใช้งานมานานกว่า  
30 ปี

หน่วยเอกซเรย์หลอดเลือดและรังสีร่วมรักษา 
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ได้เร่ิมน�า Detachable  
Coil Embolization มาใช้ในการรักษา Cerebral  
Aneurysm เมื่อปี พ.ศ. 2543 และ r-TPA ในการ 
รักษา Stroke ในปี พ.ศ. 2544 ตามล�าดับ

ในปี พ.ศ. 2551 ทางหน่วยได้ติดตั้งเครื่อง 
เอกซเรย์หลอดเลือดระบบดิจิทัลชนิดระนาบเดี่ยว  
ชนิดตัวรับภาพแบน (Philips รุ ่น Allura Xper  
FD20) ทดแทนเครือ่ง GE ซึง่ได้ใช้งานมานานมากกว่า  
16 ปี โดยเครื่องนี้สามารถท�าการตรวจหลอดเลือด 
และสร้างภาพแบบ 3 มิติได้ (3D Rotational  
Angiography)

ในปี พ.ศ. 2553 หน่วยเอกซเรย์หลอดเลือด 
และรังสีร่วมรักษาและหน่วยประสาทศัลยศาสตร์  

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ได้เริ่มน�า Mechanical 
Thrombectomy Device มาใช้ในการรักษา 
หลอดเลือดอุดตัน Flow Diverting Device มาใช้ใน 
การรักษาหลอดเลือดโป่งพอง และ Ethylene Vinyl  
Alcohol มาใช้ในการรักษาโรคหลอดเลือดแดงด�า 
ผดิปกต ิโดยมผีลการรกัษาดใีกล้เคยีงกบัรายงานจาก
ต่างประเทศ

ในปี พ.ศ. 2554 ได้มีการจัดซื้อเครื่องเอกซเรย์ 
หลอดเลือดระบบดิจิทัลชนิดระนาบเดี่ยว (Siemens 
รุ ่น Artis Zee) เพื่อทดแทนเครื่อง Siemens  
รุ่น Polystar ซึ่งได้ใช้งานมานานมากกว่า 14 ปี 

ในปัจจุบันหน่วยเอกซเรย์หลอดเลือดและ 
รังสีร ่วมรักษามีงานบริการตรวจรักษา งานวิจัย  
และการเรียนการสอนอย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งแผนการ 
ด�าเนินงานของหน่วยเอกซเรย์หลอดเลือดและรังส ี
ร่วมรักษาในปี พ.ศ. 2557 นั้น จะมีการเคลื่อนย้าย 
หน่วยงานไปยังอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ ช้ัน 7  
พร้อมกับขนย้ายเครื่องที่ยังอยู ่ในสภาพดีขึ้นไป 
ปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องเอกซเรย์หลอดเลือด 
ชนิด Flat Panel Detector ยี่ห้อ Philips รุ่น  
Allura Xper FD 20 ซึง่เป็นชนดิระนาบเดีย่ว เป็นรุน่  
Allura Xper FD 20/20 ซึ่งเป็นชนิดสองระนาบ  
และจัดซื้อเครื่อง CT-DSA Hybrid (Toshiba  
รุ่น IVR-CT) เพิ่มเติม ซึ่งจะท�าให้หน่วยงานดังกล่าว  
มีเครื่องเอกซเรย์หลอดเลือดทั้งหมด 4 เครื่อง พร้อม 
ด้วยเครื่องอัลตราซาวนด์ในการตรวจ Ultrasound  
Guided Biopsy 
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หน่วยเอกซเรย์กุมาร สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย  
ได้ถูกก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2509 โดยตั้งอยู่ที่อาคาร  
จิรกิติ ชั้นล่าง เพ่ือการตรวจวินิจฉัยโรคทางด้าน 
เด็กโดยเฉพาะ โดยในระยะเริ่มแรกการตรวจ 
วินิจฉัยจะเน้นไปทางด้านการตรวจเอกซเรย์ทั่วไป  
(ยี่ห้อ Philips รุ่น ED 125) และการตรวจทางด้าน  
Fluoroscopy (ยีห้่อ Siemens) ท้ังนี ้หน่วยเอกซเรย์ 
กุมารได้มีบทบาทส�าคัญในการตรวจเด็กฝาแฝดทิวา  
ราตรี (ฝาแฝดปูเป้) ซึ่งเป็นฝาแฝดท่ีมีล�าตัวติดกัน 
โดยการตรวจเอกซเรย์หลอดเลือดเพ่ือใช้ช่วยในการ 

วางแผนการผ่าตัดเด็กฝาแฝดคู่นี้ได้โดยปลอดภัย  
ต่อมาในปี พ.ศ. 2538 หน่วยเอกซเรย์กุมารได้ย้าย 
จากอาคารจิรกิติมายังอาคาร สก. ชั้น 4 นอกจากนี้ 
ยังได้มีการปรับปรุงเครื่องมือการถ่ายภาพเอกซเรย ์
ทั่วไปเป็นยี่ห้อ Siemens รุ่น Multix และเคร่ือง  
Fluoroscopy เป็นยี่ห้อ Siemens รุ่น Sirekop  
5 - 45 แล้วได้มกีารน�าการตรวจทางด้านอลัตราซาวนด์ 
มาใช้ในการวินิจฉัย รวมถึงการใช้ Color Doppler  
Imaging มาใช้ในการตรวจหลอดเลอืด (ยีห้่อ Acuson  
รุ่น Sequioa, Philips รุ่น iU 22, GE รุ่น Logiq E9)  

	 4.	หน่วยเอกซเรย์กุมาร

หน่วยเอกซเรย์กุมาร อาคาร สก. ชั้น 4
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ในปัจจุบันหน่วยเอกซเรย์กุมารได้มีการขยายและ 
พัฒนางานอย่างต่อเนื่องโดยครอบคลุมถึงการตรวจ 
ด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์และเครื่องตรวจ 
คลืน่สะท้อนในสนามแม่เหลก็ ส่วนการตรวจทางด้าน  
Fluoroscopy ได้พัฒนามาเป็นระบบ Digital  
Fluoroscopy (Toshiba รุ ่น Kalare) และมี 

ระบบ Pulse Fluoroscopy เพื่อใช้ในการลด 
ปรมิาณรงัสทีีผู่ป่้วยเดก็จะได้รบั และในปี พ.ศ. 2556  
ได้ทดแทนเครื่องเอกซเรย์ทั่วไปจากระบบแอนะล็อก 
(Siemens รุ ่น Multix) มาเป ็นระบบดิจิทัล  
(Shimadzu รุ่น Radspeed DR)

	 5.	หน่วยอัลตราซาวนด์

หน่วยอัลตราซาวนด์เร่ิมมีการก่อตั้งครั้งแรก 
ในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โดยมีรองศาสตราจารย์  
แพทย์หญิง คุณหญิงเกษร วัชรพงศ์ เป็นผู ้ริเริ่ม 
ก่อต้ังหน่วยนี้ขึ้นมาเมื่อปี พ.ศ. 2523 มีสถานที่ตั้ง 
อยูท่ีอ่าคารจลุจกัรพงษ์ ชัน้ 2 ซึง่เครือ่งอลัตราซาวนด์ 
ในขณะนัน้เป็นเคร่ืองอลัตราซาวนด์แบบ Static ยีห้่อ  
Pho/Sonic®-SM Alpha model ต่อมาหน่วย 
อัลตราซาวนด์ได้ย้ายมาท่ีอาคารสวสัดิ ์- ล้อม โอสถา- 
นุเคราะห์ ชั้น 1 (ต�าแหน่งห้องธุรการในปัจจุบัน)  
ซึ่งเครื่องอัลตราซาวนด์ที่ใช้ในขณะนั้นคือเครื่อง 
อัลตราซาวนด์ยี่ห้อ Aloka รุ่น SSD 256, SSD 280  
ต่อมาเมือ่มกีารก่อสร้างอาคารล้วน - เพิม่พลู ว่องวานชิ  
แล้วเสร็จในช่วงปี พ.ศ. 2531 - 2532 หน่วยอัลตรา- 
ซาวนด์จึงได้แบ่งการให้บริการผู้ป่วยเป็น 2 จุด คือ  
ทีอ่าคาร ภปร. ชัน้ 4 ส�าหรบัการให้บริการผู้ป่วยนอก 

หน่วยอัลตราซาวนด์ อาคารสวัสดิ ์- ล้อม โอสถานุเคราะห์ ชั้น 1
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ด้วยเครือ่งอัลตราซาวนด์ยีห้่อ Aloka รุน่ SSD 5000,  
SSD 1000 Philips รุ่น HDI 5000 Acuson รุ่น  
Sequioa 512 และในปัจจุบันเครื่องอัลตราซาวนด ์
ที่ใช้ในการตรวจผู้ป่วยนอกคือ Philips รุ่น iU 22  
จ�านวน 3 เครือ่ง และ GE รุน่ Logiq 9 อกีจุดหนึง่คือที ่
อาคารล้วน - เพิ่มพูล ว่องวานิช ชั้น 2 โดยใช้เครื่อง 
ร่วมกบัหน่วยเอกซเรย์เต้านม โดยเน้นการตรวจผู้ป่วยใน 
และผู้ป่วยที่มาตรวจอัลตราซาวนด์ระบบหลอดเลือด 
ชนิดสี โดยเครื่องอัลตราซาวนด์ที่ใช้ตรวจคือเครื่อง 
อัลตราซาวนด์ยี่ห้อ GE รุ่น Logiq 9, Voluson 730  
Expert ย่ีห้อ Aloka รุ่น SSD 7000 และยีห้่อ Philips  
รุน่ HDI 5000 SonoCT ต่อมาในปี พ.ศ. 2549 หน่วย 
อัลตราซาวนด์ (เฉพาะการตรวจผู้ป่วยในและผู้ป่วย 
ที่มาตรวจอัลตราซาวนด์ระบบหลอดเลือดชนิดสี)  
ได้ย้ายทีท่�าการไปทีอ่าคารสวสัดิ ์- ล้อม โอสถานเุคราะห์  
ชั้น 1 (ติดกับห้อง PET-CT) จนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้  
ซึ่งเครื่องอัลตราซาวนด์ท่ีใช้อยู่ในขณะนี้คือ เครื่อง 
อัลตราซาวนด์ยีห้่อ GE รุ่น Logiq 9 จ�านวน 2 เครือ่ง,  
Logiq E9 จ�านวน 1 เคร่ือง และยี่ห้อ Philips รุ่น  

iU22 ส�าหรบัการตรวจผูป่้วยฉกุเฉนินอกเวลาราชการ  
การตรวจทางด้านอัลตราซาวนด์เป็นการตรวจโดย 
อาศัยคลื่นเสียงความถี่สูง โดยอาศัยหัวตรวจที่สัมผัส 
กับผิวหนังบนร่างกายโดยไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อ 
ร่างกายและไม่ท�าให้รู ้สึกเจ็บ จึงนับเป็นการตรวจ 
ทางด้านวนิจิฉัยทีเ่ป็นทีน่ยิมวธิหีนึง่ ส�าหรบัการตรวจ 
ทางด้านอัลตราซาวนด์สามารถใช้ตรวจอวัยวะต่างๆ 
ได้แก่ อวัยวะในช่องท้อง เต้านม สมองในเด็กแรก 
เกิด ระบบข้อและกล้ามเนื้อ นอกจากนี้การตรวจ 
ทางอัลตราซาวนด์ยังได้ถูกพัฒนาเพื่อน�ามาใช้ตรวจ 
กับหลอดเลือดในร่างกายที่เรียกว่า Color Doppler  
Imaging ปัจจุบันนี้การตรวจทางด้านอัลตราซาวนด์  
มีการพฒันาการตรวจทีห่ลากหลายมากขึน้ไปอกี เช่น  
Power Doppler Imaging ที่เหมาะกับการตรวจดู 
การเคลือ่นไหวทีม่คีวามเรว็ต�า่โดยเฉพาะในการศกึษา 
หลอดเลือด การตรวจ Elastography ท่ีใช้ในการดู  
stiffness ของเนือ้เยือ่ (ยีห้่อ GE รุน่ Logiq 9, Philips  
รุ่น iU22 และ Supersonic รุ่น Aixplorer) ในการ 
ดูว่าเป็นเนื้อเยื่อปกติหรือผิดปกติ

เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ได้เริ่มมีการใช้ 
ครั้งแรกในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ในปี พ.ศ. 2524  
โดยเป็นเครื่องแรกของโรงพยาบาลรัฐซึ่งเป็นเครื่อง  
Conventional CT แบบ Third Generation  

(GE 8800) ตั้งอยู่ที่อาคารจุลจักรพงษ์ ชั้น 1 และใน 
ปี พ.ศ. 2531 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ได้รับการ 
บริจาคเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์แบบ Third  
Generation อกี 1 เครือ่งจากรฐับาลญ่ีปุ่น (Toshiba  

	 6.	การตรวจทางด้านเอกซเรย์คอมพิวเตอร์	(CT)
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เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์
ยีห้่อ Siemens รุน่ SOMATOM Definition  
Flash ที่อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ ชั้น 2

TCT-400) ซึ่งนับเป็นเครื่องที่ 2 ในปี พ.ศ. 2536  
ได้มกีารจดัซือ้เครือ่ง Conventional CT แบบ Third  
Generation (GE Sytec 4000) เพื่อทดแทนเครื่อง 
แรก (GE 8800) และเมื่อมีการพัฒนาเครื่องเอกซเรย์ 
คอมพิวเตอร์จาก Conventional CT เป็น Spiral  
CT สาขารังสีวิทยาวินิจฉัยจึงท�าการติดตั้งครั้งแรก 
เมื่อปี พ.ศ. 2540 (Siemens SOMATOM Plus 4)  
ต่อมาในปี พ.ศ. 2546 สาขารงัสวีทิยาวินจิฉยัได้พฒันา 
งานทางด้านเอกซเรย์คอมพิวเตอร์อย่างต่อเนื่องตาม 

เทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วโดยเปลี่ยนเคร่ือง 
ที่มีอยู ่เป็นเครื่อง Multidetector CT จ�านวน  
2 เครื่อง เป็นชนิด 4 detector-rows และ 16  
detec to r - rows  ( S i emens  SOMATOM  
Sensation 4 , Siemens SOMATOM Sensation 16) 
เพื่อทดแทนเครื่องเดิม ซึ่งท�าให้สามารถเริ่มการ 
ตรวจที่มีความหลากหลายมากขึ้น ได้แก่ การตรวจ 
เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ของหัวใจและหลอดเลือดที่ไป 
เลีย้งหวัใจ (Cardiac & Coronary CT Angiography) 
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การหาปริมาณหินปูนที่หลอดเลือดเลี้ยงหัวใจ  
การตรวจภายในของล�าไส้ใหญ่ (CT Colonography)  
รวมทัง้การตรวจ 3 มติขิองอวยัวะอืน่ๆ และการตรวจ  
4 มิติ (การบีบตัว) ของหัวใจ 

ในปี พ.ศ. 2553 ได้มีการติดตั้งเครื่องเอกซเรย์ 
คอมพิวเตอร์ชนิด 320 detector-rows (Toshiba  
Aquilion One, 640 slices) เพื่อทดแทนเครื่อง 
เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ชนิด 4 detector-rows  
ซึ่งท�าให้การตรวจทางด้านหัวใจและหลอดเลือด 
ดีขึ้น และยังเป็นการเพ่ิมพัฒนาการตรวจวินิจฉัย 

ทางด้านหลอดเลือดในสมอง ช่วยท�าให้การวินิจฉัย 
ภาวะ stroke ดีขึ้น และนอกจากนี้ยังท�าให้การตรวจ 
วินิจฉัยในผู้ป่วยเด็กมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

ในปี พ.ศ. 2555 ได้มีการท�าธุรกรรมแบบ  
profit sharing กับบริษัท Transtek จ�ากัด ในการ 
ตดิตัง้และใช้งานเครือ่งเอกซเรย์คอมพวิเตอร์ชนดิ 64  
detector-rows (Philips Brilliance 64) ที ่
หน่วยเอกซเรย์ฉกุเฉนิ เพือ่ให้บรกิารผูป่้วยฉุกเฉินและ 
หอผู้ป่วยรอบข้าง 

ในปี พ.ศ. 2556 สาขารังสีวิทยาวินิจฉัยได้ 

เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ยี่ห้อ Toshiba รุ่น Aquilion One, 640 slices
ที่อาคารจุลจักรพงษ์ซึ่งจะย้ายไปที่อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ ชั้น 2
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ท�าการติดตั้งเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ชนิด Dual  
Energy (GE Discovery 750 HD) ท�าให้เพิม่ขอบเขต 
การตรวจวินิจฉัยกว้างข้ึนโดยอาศัยความสามารถ 
ในการวเิคราะห์ธาตบุางอย่างในร่างกาย เช่น ไอโอดนี  
แคลเซียม กรดยูริก เป็นต้น ท�าให้เพิ่มศักยภาพ 
ในการวเิคราะห์ชนดิของนิว่ในระบบทางเดนิปัสสาวะ  
ซ่ึงช่วยให้ศัลยแพทย์ระบบทางเดินปัสสาวะมีความ 
มั่นใจในการเลือกชนิดของการรักษา การวินิจฉัยโรค 
เกาต์ การตรวจทางด้าน perfusion ในสมอง และ 
ในปอดที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้สาขา 

รังสีวิทยาวินิจฉัยยังมีนโยบายที่จะลดปริมาณรังสีที ่
ผูป่้วยได้รบัในการตรวจทางด้านเอกซเรย์คอมพิวเตอร์  
โดยอาศยัเทคโนโลยเีข้ามาช่วย เช่น การใช้ Iterative  
Reconstruction  

ในปี พ.ศ. 2557 จะท�าการเคลื่อนย้ายเครื่อง 
เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ชนิด 320 detector-rows  
(Toshiba Aquilion One, 640 slices) ไปยังอาคาร 
ภูมิสิริมังคลานุสรณ์ ชั้น 2 และท�าการปรับปรุง  
ประสทิธภิาพเครือ่ง Siemens SOMATOM Sensation 
16 เป็น Siemens SOMATOM Definition Flash

เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ GE 
รุ่น Discovery 750 HD ที่อาคาร 14 ชั้น
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เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2548 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด�าเนินมาทรงท�าพิธีเปิดศูนย์สิริกิติ์บรมราชินีนาถ

	 7.	หน่วยเอกซเรย์เต้านม

แต่เดิมนั้นการถ่ายภาพเอกซเรย์เต้านมใช  ้
เทคนคิการถ่ายภาพโดยอาศยัเครือ่งถ่ายภาพเอกซเรย์ 
ทัว่ไปและยงัไม่เป็นทีน่ยิม เนือ่งจากคณุภาพของภาพ 
เอกซเรย์ยงัไม่ดพีอ ต่อมาประมาณปี พ.ศ. 2526 ได้ม ี
การจดัซือ้เครือ่งเอกซเรย์เต้านมโดยเฉพาะและท�าการ 
ติดต้ังที่อาคารสวัสดิ์ - ล้อม โอสถานุเคราะห์ ชั้น 1  
ซึ่งเป็นเครื่อง C-arm และท�าการถ่ายภาพโดยไม่มี 
การบีบเต้านม 

ในปี พ.ศ. 2532 ได้มีการจัดซื้อเครื่องเอกซเรย์ 
เต้านมและติดตั้งที่อาคาร ภปร. ชั้น 4 เพื่อให้บริการ 
ผู้ป่วยนอก ซึ่งเป็นเครื่องเอกซเรย์เต้านมที่ท�าการ 
ตรวจโดยมีการกดทับเต้านมเป็นเครื่องแรก (ยี่ห้อ  
Hitachi รุ่น Soredex)

ต่อมาในปี พ.ศ. 2537 ได้มีการจัดซื้อและ 
ติดตั้งเครื่องที่อาคาร ภปร. 4 อีก 1 เครื่อง ยี่ห้อ GE  
รุ่น Senographe DMR 
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ในปี พ.ศ. 2538 ได้มกีารขนย้ายเครือ่งเอกซเรย์ 
เต้านมทั้งสองเครื่องไปติดตั้งที่อาคารล้วน - เพิ่มพูล  
ว่องวานิช ชั้น 2 ต่อมาในปีเดียวกัน สาขารังสีวิทยา 
วินิจฉัยได ้ท�าการติดตั้ งเครื่องเอกซเรย ์ เต ้านม 
ชนิดพิ เศษที่ ส ามารถชี้ ต� าแหน ่ งพยาธิ สภาพ 
โดยอาศยัเส้นลวดในการชีต้�าแหน่งระหว่างการผ่าตดั  
(Mammography with Stereotaxis ยีห้่อ Bennett  
รุ่น Contour 2 mammograph) ซึ่งเป็นการตรวจ 
โดยการถ่ายภาพรงัส ี2 ภาพทีม่มุต่างกนัและค�านวณ 
ค่าในแนวแกน x y z ที่ต�าแหน่งรอยโรคก่อนแทงเข็ม 
โดยเครือ่งนีไ้ด้ท�าการตดิตัง้ทีห้่องผ่าตดั อาคาร ภปร.  

ชั้น 5 เพื่อถวายการผ่าตัดสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ และต่อมาจึงท�าการย้ายมาที ่
อาคารล้วน - เพิ่มพูล ว่องวานิช ชั้น 2 ดังนั้นการให้ 
บริการการตรวจเอกซเรย์เต้านมในขณะนั้น จึงมีทั้ง 
ที่อาคาร ภปร. ชั้น 4 และที่อาคารล้วน - เพิ่มพูล  
ว่องวานิช ชั้น 2 ต่อมาจึงย้ายเครื่องเอกซเรย์เต้านม  
จากอาคาร ภปร. ชั้น 4 มาอยู่ที่อาคารล้วน - เพิ่มพูล  
ว่องวานิช ชั้น 2 เมื่อปี พ.ศ. 2539 เพื่อให้การบริการ 
การตรวจเต้านมรวมไว้ที่จุดจุดเดียว

ในปี พ.ศ. 2543 ได้มีการติดตั้งเครื่องเอกซเรย์ 
เต้านมระบบดิจิทัล (GE รุ่น Senographe 2000D) 

เครื่อง X-RAY 
TOMOSYNTHESIS-
แมมโมแกรมเต้านม
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เพื่อทดแทนเคร่ืองยี่ห้อ Hitachi รุ ่น Soredex  
ซึ่งเครื่อง GE รุ่น Senographe 2000D นับเป็น 
เครื่องแรกของทวีปเอเชีย ท�าให้ได้คุณภาพของภาพ 
การตรวจวินิจฉัยที่ดีมากยิ่งขึ้น

ในปี พ.ศ. 2544 ได้มีการติดตั้งเครื่องเอกซเรย์  
Digital Stereotactic System (Lorad รุ ่น  
Multicare) ซึ่งเป็นเครื่องที่ใช้ในการชี้ต�าแหน่งรอย 
โรคก่อนการผ่าตดัโดยการใส่ลวด (wire localization 
guidance) โดยให้ผู้ป่วยนอนบนเตียงในท่านอนคว�่า 
พร้อมเครือ่งตดัดดูเนือ้เยือ่เต้านมด้วยระบบสญุญากาศ 
โดยแทงเข็มเพียงครั้งเดียว (Mammotome) 

เมื่อวันท่ี 11 มิถุนายน พ.ศ. 2548 สมเด็จ 
พระนางเจ ้าฯ พระบรมราชินีนาถและสมเด็จ 
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ 
เสด็จพระราชด�าเนินมาทรงท�าพิธีเปิดศูนย์สิริกิติ์ 
บรมราชนินีาถ ซึง่เป็นศนูย์ทีป่ระกอบด้วยศัลยแพทย์  
อายุรแพทย์ด ้านมะเร็งวิทยา แพทย์รังสีรักษา  
รงัสแีพทย์วนิจิฉยั และพยาธแิพทย์ โดยมวีตัถปุระสงค์ 
เพือ่ให้ผูป่้วยมะเรง็เต้านมได้รบัการบรกิารการวนิจิฉยั 
และรักษาท่ีดีที่สุด ดังพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จ 
พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่ว่า “ฉันอยาก 
ให้ศูนย์นี้เป็นที่พึ่งของผู้หญิง” 

ในปี พ.ศ. 2551 ได้มีการติดตั้งเครื่องเอกซเรย์ 
เต้านมระบบ 3 มติ ิ(Digital Breast Tomosynthesis  
ยีห้่อ Hologic Lorad รุน่ Selenia Dimension) เป็น 
เครื่องแรกของโลก ซึ่งเป็นเครื่องที่สามารถให้ความ 
ละเอียดของภาพทุกๆ 1 มิลลิเมตร เพิ่มศักยภาพ 
ในการวินิจฉัยที่ดีและถูกต้องแม่นย�ามากยิ่งขึ้น

ในปี พ.ศ. 2552 ได้มีการติดตั้งเครื่องเอกซเรย์  
Digital Stereotactic System (ยีห้่อ Hologic Lorad 
รุ ่น Selenia) ซึ่งเป็นเครื่องที่ใช้ในการช้ีต�าแหน่ง 
รอยโรคก ่อนการผ ่าตัดโดยการใส ่ลวด (Wire  
Localization Guidance) โดยให้ผู้ป่วยอยู่ในท่านั่ง  
พร้อมเครือ่งตดัดดูเนือ้เยือ่เต้านมด้วยระบบสญุญากาศ  
โดยแทงเข็มเพียงครั้งเดียว (Vacuum Assisted  
Biopsy) ที่สามารถได้ปริมาณชิ้นเนื้อมาใช้ในการ 
วิเคราะห์มากขึ้นและรวดเร็วขึ้น

ในปี พ.ศ. 2554 ศูนย์สิริกิติ์บรมราชินีนาถ  
ได้ท�าการติดตั้งเครื่อง Dedicated Magnetic  
Resonance Imaging (เครื่องตรวจคลื่นสะท้อน 
ในสนามแม่เหล็กที่ออกแบบมาใช ้ในการตรวจ 
เต้านม โดยเฉพาะยี่ห้อ Siemens รุ่น MAGNETOM  
Espree Pink 1.5 T) เพิ่มเสริมศักยภาพการวินิจฉัย 
โรคเต้านมที่ดีขึ้น

ในปี พ.ศ. 2556 ได้ขยายบริการการตรวจ 
คั ดกรองมะ เร็ ง เ ต ้ านมด ้ วย เครื่ อ ง  D i g i t a l  
Mammography (Hologic Selenia) ที่หน่วย 
ภาพวินิจฉัย อาคาร 14 ชั้น พร้อมด้วยการตรวจ 
อัลตราซาวนด ์ เต ้านมที่มี เทคโนโลยีการตรวจ  
Elasticity ของเนื้อเยื่อด้วยวิธี 2D Shearwave  
Elastography (Supersonic รุ ่น Aixplorer)  
และในช่วงปลายปี พ.ศ. 2556 ได้มีการติดตั้ง 
และใช้งานเครื่อง Digital Mammography with  
Tomosynthesis (Hologic Selenia Dimension)  
อีก 1 เครื่องที่อาคารล้วน - เพิ่มพูล ว่องวานิช ชั้น 2
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เครื่องตรวจด้วยคลื่นสะท้อนในสนามแม่เหล็ก  
(Magnetic Resonance Imaging หรือ MRI) ได้ถูก 
ตดิตัง้ในปี พ.ศ. 2535 ณ อาคาร “อภนัตรปีชา” ใหม่  
5 ชั้น ที่สร้างทดแทนอาคารอภันตรีปชาเดิม ซึ่งนับ 
เป็นเครื่อง MRI 1.5 Tesla (GE Signa Advantage)  
เครื่องแรกในประเทศไทย โดยติดตั้ งที่อาคาร 
อภันตรีปชา ชั้น 1 ต่อมาในปี พ.ศ. 2541 ได้ท�าการ 
ปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่อง GE Signa Advantage  
เป็นรุ่น GE Signa Horizon ต่อมาในปี พ.ศ. 2548  
ได้มีการจัดซื้อเครื่อง MRI 1.5 Tesla (GE Signa  
Excite HDMR) เครือ่งที ่2 เพือ่ขยายงาน Functional  
MRI และ Cardiac MRI ที่อาคารอภันตรีปชา ชั้น 1 

ในปี พ.ศ. 2553 ได้มกีารตดิตัง้และใช้งานเคร่ือง  
MRI 3 Tesla (Philips Achieva TX) เพ่ือทดแทน 
เครื่องแรก (GE Signa Horizon) ที่ติดตั้งมาตั้งแต่ 
ปี พ.ศ. 2535 และในปี พ.ศ. 2554 ได้มีการติดต้ัง 
เครือ่งตรวจเต้านมด้วยคลืน่สะท้อนในสนามแม่เหลก็  
1.5 Tesla (Dedicated MRI: Siemens MAGNETOM  
Espree Pink 1.5T) จ�านวน 1 เครื่อง ที่หน่วย 
เอกซเรย์เต้านม อาคารล้วน - เพิม่พลู ว่องวานชิ ช้ัน 2 

ในช่วงต้นปี พ.ศ. 2556 เริ่มมีการขยายงาน 
ด้านการตรวจทาง MRI ที่ชั้น 1 อาคาร 14 ชั้น โดย  
เริ่มเปิดให้บริการการตรวจทางด้าน MRI ด้วย 
เครื่อง MRI 1.5 Tesla จ�านวน 2 เครื่องโดยเครื่อง  

	 8.	การตรวจด้วยเครื่องสร้างภาพด้วยคลื่นสะท้อนในสนามแม่เหล็ก	(MRI)	

เครื่อง MRI 1.5 Tesla GE Signa Advantage ที่อาคารอภันตรีปชา ชั้น 1
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เครื่อง MRI 1.5T ยี่ห้อ Philips 
รุ่น Ingenia ซึ่งเป็นเครื่อง MRI 
ที่สามารถจ�าลองการฉายรังสี
เพือ่การรกัษามะเรง็ ทีอ่าคาร 14 ชัน้

MRI เครื่องหนึ่งเป็นเครื่อง MRI ที่ให้บริการทางด้าน 
รังสีวิทยาวินิจฉัย (Siemens MAGNETOM Aera)  
และอีกเครื่องหนึ่งเป ็นเครื่องที่ ใช ้ร ่วมกับสาขา 
รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา (Philips Ingenia)  
ซ่ึงเป็นเครื่อง MRI 1.5 T ที่สามารถจ�าลองการ 
ฉายรังสีเพื่อการรักษา
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เครื่อง MRI 3T ยี่ห้อ GE 
รุ่น Discovery MR750w 
ทีอ่าคารภมูสิริมิงัคลานสุรณ์ 
ชั้น 2

เครื่อง MRI 3T ยี่ห้อ  
Siemens รุ่น MAGNETOM 
Skyra 3.0T ที่อาคาร
ภูมิสิริมังคลานุสรณ์ ชั้น 2
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ระบบศูนย์เก็บข้อมูลภาพทางการแพทย์
หรือ Picture Archiving Communication 

System (PACS) ที่ตึกนราธิป 
พงศ์ประพันธ ์- สุพิณ ชั้น 2 

ระบบการเก็บข้อมูลทางด้านรังสีวิทยาวินิจฉัย  
แต่เดิมนั้นถูกเก็บในรูปแบบของฟิล์มซึ่งฝ่ายรังสี  
วิทยามีแหล่งเก็บฟิล์มกระจายอยู่ในจุดต่างๆ ของ 
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ได้แก่ อาคารล้วน - เพิ่มพูล  
ว่องวานชิ ช้ันใต้ดนิ, อาคารอภนัตรปีชา ชัน้ 4, อาคาร  
ภปร. ชั้น 4 และอาคาร สก. ชั้น 4 

	 9.	งานด้านระบบการเก็บข้อมูล
	 	 ทางด้านรังสีวิทยาวินิจฉัย

ในช่วงปลายปี พ.ศ. 2557 ถึงต้นปี พ.ศ. 2558  
ซึ่งอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์น่าจะเปิดท�าการได้  
จะมีการเคลื่อนย้ายหอผู้ป่วยเกือบท้ังหมด รวมทั้ง 
ห้องผ ่าตัดและห้อง ICU ต ่างๆ ไปอยู ่ ในตึกนี้  
และสาขารั งสีวิทยาวินิจฉัยจะเป ิดให ้บริการ 
การตรวจด้วยเครื่องสร้างภาพด้วยคลื่นสะท้อน
ในสนามแม่เหล็กเป็นจ�านวนทั้งสิ้น 3 เครื่อง โดย  

1 เครื่องเป็นเครื่องที่จัดซื้อใหม่เพิ่มเติม (Siemens  
MAGNETOM Skyra 3.0 T) และอีก 2 เคร่ืองเป็น 
เครื่องสร้างภาพด้วยคลื่นสะท้อนในสนามแม่เหล็ก  
3 Tesla เช่นกัน (Philips Ingenia 3.0 T, GE  
Discovery MR750w) โดยจะปิดการบริการ 
การตรวจด้วยเครื่องสร้างภาพด้วยคลื่นสะท้อนใน 
สนามแม่เหล็กที่อาคารอภันตรีปชา
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ต่อมาในปี พ.ศ. 2545 มีการพัฒนาระบบ 
การเก็บข้อมูลทางด้านรังสีวิทยาวินิจฉัยจากระบบ  
แอนะล็อกเป็นระบบดิจิทัล หรือท่ีเรียกว่า Picture  
Archiving and Communication System (PACS)  
ผลิตภัณฑ์ของ Agfa รุ่น Enterprize 250 โดยมี 
ศูนย์เก็บข ้อมูลภาพทางการแพทย์อยู ่ที่อาคาร 

จุลจักรพงษ์ ชั้น 4 ซึ่งต ่อมาในปี พ.ศ. 2551  
ได้ขยายพืน้ทีจ่ดัเกบ็ข้อมูลพร้อมเพิม่ระบบสารสนเทศ 
รังสีวิทยา (Radiology Information System, RIS)  
จงึย้าย main server ไปทีอ่าคารนราธิปพงศ์ประพันธ์  
- สุพิณ ชั้น 2 โดยเปลี่ยนมาใช้ PACS ผลิตภัณฑ์ของ 
 Synapse และ RIS ผลิตภัณฑ์ของ Envision  

Synapse ใช้เทคโนโลยี Wavelet 
compression ล่าสุดที่ท�าให้เข้าถึงข้อมูล
ทางภาพรังสีวิทยาวินิจฉัยได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและรวดเร็ว
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ในขณะที่ผลิตภัณฑ์ PACS ของ Agfa ยังคงตั้งอยู ่
ที่เดิม แต่ท�าหน้าที่เป็น Back-up server ทั้งนี ้
ในปี พ.ศ. 2557 จะด�าเนินการติดตั้ง main server  
ที่อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ ชั้น 2 ส่วนระบบที ่
ติดตั้งบนอาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ - สุพิณ ชั้น 2  
จะท�าหน้าที่เป็น mirror system โดยในช่วงที่มีการ 
เปลี่ยนแปลงลักษณะการเก็บข้อมูล สาขารังสีวิทยา 
วินิจฉัยจะยังคงใช้ระบบฟิล์มกับระบบ PACS ควบคู่ 
กันไป โดยวางแผนว่าจะด�าเนินการเปลี่ยนเป็น  
filmless ในอนาคตข้างหน้า

Synapse ใช้เทคโนโลยี Wavelet 
compression ล่าสุดที่ท�าให้เข้าถึงข้อมูล
ทางภาพรังสีวิทยาวินิจฉัยได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและรวดเร็ว
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งานฟิสิกส์การแพทย์ด้านรังสีวิทยาวินิจฉัย  
เป็นงานการประกันคุณภาพเครื่องมือทางรังสีวิทยา 
วนิจิฉยั (ทัง้ ionizing และ non-ionizing radiation)  
ซึ่งได้เริ่มต้นขึ้นเมื่อประมาณปี พ.ศ. 2543 เมื่อครั้งที่ 
รองศาสตราจารย์ ดร.อัญชลี กฤษณจินดา เดินทาง 
กลับมาจากการศึกษาต่อท่ีประเทศสหรัฐอเมริกา 
โดยงานประกันคุณภาพเครื่องมือรังสีวิทยาวินิจฉัย  
ถือเป ็นส ่วนหนึ่ งของการขออนุญาตผลิตและ 
ใช้พลังงานจากรังสีเอกซ์ให้แก่เคร่ืองมือทางรังส ี

ด้วยเทคโนโลยี Synapse Mobility ท�าให้รังสีแพทย์
สามารถที่จะดูภาพทางรังสีวิทยาวินิจฉัยที่ใดก็ได้

	 10.	งานฟิสิกส์การแพทย์ด้านรังสีวิทยาวินิจฉัย

วินิจฉัยทั้งในฝ ่ายรังสีวิทยาและฝ่ายอื่นๆ ของ 
โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ส�าหรบังาน 
ที่ส�าคัญประกอบไปด้วย การประเมินปริมาณรังสีใน 
ผู้ป่วยและผู้ปฏบัิตงิาน การประเมินคุณภาพของภาพ  
วินิจฉัยทางฟิสิกส์ งานการดูแลด้านความปลอดภัย 
ทางรังสี การร่วมก�าหนดขอบเขตคุณลักษณะของ  
เครื่องมือที่พึงประสงค์ งานด้านการเรียน การสอน 
และงานวิจัย รวมถึงงานบริหารการจัดการคุณภาพ 
ทางรังสีวิทยาวินิจฉัย
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	ผลงานด้านงานบริการในรอบ	10	ปีที่ผ่านมา
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	งานด้านการเรียนการสอน

สาขารังสีวิทยาวินิจฉัยได้จัดการเรียนการสอน 
ให้แก่นสิติแพทย์ แพทย์ประจ�าบ้าน แพทย์ประจ�าบ้าน 
ต่อยอด ทั้งหลักสูตร 1 ปีและ 2 ปี แพทย์ที่มา  
elective ทั้งนิสิตแพทย์ แพทย์ประจ�าบ้านต่างสาขา 
ในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ รังสีแพทย์จากต่าง 
สถาบัน รวมถึงนักศึกษาแพทย์จากประเทศต่างๆ  
เช่น ประเทศเยอรมัน ประเทศฝรั่งเศส ประเทศ 
สหรัฐอเมริกา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน 
เกาหลี เป็นต้น คณาจารย์ในสาขารังสีวิทยาวินิจฉัย 
ยังคงต ้องรับผิดชอบในการเรียนการสอนของ 
นักศึกษารังสีเทคนิค รวมทั้งการบริหารโรงเรียนรังส ี
เทคนิค โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย  
ตั้งแต่เริ่มเปิดท�าการในอดีตจนกระทั่งปิดโรงเรียน 
ในปี พ.ศ. 2555 นอกจากนี้ยังเป็นสถานที่ฝ ึก 
ภาคปฏิบัติแก่นิสิตในระดับปริญญาโท สาขาฉายา 
เวชศาสตร์ (Medical Imaging) ภาควิชารังสีวิทยา  
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอีกด้วย

ในปัจจุบันการจัดการเรียนการสอนในสาขา 
รังสีวิทยาวินิจฉัย ถูกแบ่งตามความรับผิดชอบของ  
คณาจารย์รังสีวิทยาวินิจฉัยไปตามความเชี่ยวชาญ 
เฉพาะตามระบบต่างๆ ดังนี้

• ระบบประสาท
• ระบบศีรษะและล�าคอ
• ระบบทางเดินหายใจและระบบหัวใจ
 และหลอดเลือด
• ระบบช่องท้อง
• ระบบกล้ามเนื้อโครงกระดูก
• ระบบเต้านม
• ระบบเด็ก
• รังสีร่วมรักษา

	 งานทางด้านวิชาการที่เผยแพร่ให้กับ	
	 รังสีแพทย์	แพทย์ต่างสาขา	นิสิตแพทย์

1. โครงการประชุมวิชาการ เร่ือง Pediatric  
Uroradiology ระหว่างวันที่ 3 - 4 พฤศจิกายน  
พ.ศ.2547

2. โครงการประชุมวิชาการเรื่อง Advanced  
Digital Image Management Forum 2005  
ระหว่างวันที่ 15 - 16 กันยายน พ.ศ. 2548

3. โครงการประชุมวิชาการ เร่ือง Ductal  
Carcinoma in Situ และ Diseases of The Breast 
: Breast Imaging and Pathologic Correlation  
วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2549
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4. โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง Advanced  
pediatric Imaging ระหว่างวนัที ่19 - 21 พฤศจกิายน  
พ.ศ. 2550

5. โครงการอบรมเชิ งปฏิบั ติ ก าร  เรื่ อ ง  
Abdominal Ultrasound for CU Extern ระหว่าง 
วันที่ 5 - 7 มิถุนายน พ.ศ. 2552

6. โครงการอบรมวิชาการ เรื่อง Update  
in Pediatric ultrasound ระหว่างวันที่ 16 - 19  
พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

7. โครงการอบรมวิชาการ เรื่อง Essentials in  
CT Angiography ระหว่างวันที่ 21 - 22 พฤศจิกายน  
พ.ศ. 2552

8. โครงการอบรมวชิาการเรือ่ง Neuroradiology 
& Head and Neck Imaging For CU Extern  
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 

9. โครงการอบรมวิชาการเรื่อง Intensive  
Course in Body MRI ระหว่างวันที่ 1 - 2 ตุลาคม  
พ.ศ. 2554

โครงการอบรมวิชาการ เรื่อง Intensive Course in Body MRI
ห้องประชุม 230/1 ชั้น 2 อาคารแพทยพัฒน์ 
ระหว่างวันที่ 1 - 2 ตุลาคม พ.ศ. 2554 
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สาขารังสีวิทยาวินิจฉัยมีผลงานด้านหนังสือ 
ด้วยความร่วมมือจากคณาจารย์ในสาขา ดังนี้

1. วิรุฬห์ ขาวปริสุทธิ์. The Bucky Film of  
the Chest. กรุงเทพมหานคร: บริษัท ร. ประมวลกิจ  
จ�ากัด; 2515.

2. วริฬุห์ ขาวปรสิทุธิ.์ Diagnosis of Bacterial  
Pneumonia. กรงุเทพมหานคร: โรงพมิพ์อกัษรสมยั;  
2519.

3. กัลยา เจียรประดิษฐ์. รังสีวินิจฉัย Skull &  
Spines. กรุงเทพมหานคร: ส�านักพิมพ์จุฬาลงกรณ์ 
มหาวิทยาลัย; 2522.

ผลงานด้านหนังสือ
ของสาขารังสีวิทยาวินิจฉัย

	 ผลงานด้านหนังสือของสาขารังสีวิทยาวินิจฉัย
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4. นิตยา สุวรรณเวลา, จรัส สุวรรณเวลา.  
รังสีวิทยาของศีรษะ. กรุงเทพมหานคร: ส�านักพิมพ์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2526.

5. วิรุฬห์ ขาวปริสุทธิ์. การวินิจฉัยโดยมะเร็ง 
ปอดโดยเอกซเรย์. กรุงเทพมหานคร: ส�านักพิมพ ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2526.

6. มีชัย ศรีใส, บุญเที่ยง ศีติสาร. มหกายวิภาค 
ศาสตร์ประยกุต์ Applied Gross Anatomy เล่มที ่2 
ศีรษะและคอ Head & Neck. กรุงเทพมหานคร:  
สินประสิทธิ์การพิมพ์; 2527.

7. วิรุฬห์ ขาวปริสุทธิ์, กรรณิการ์ เบ็ญจพงษ์,  
วศิษิฐ์ เบญ็จพงษ์. Atlas of Chest X-ray Imaging in  
the Diagnosis of Pulmonary Tuberculosis and  
Paragonimiasis. กรุงเทพมหานคร 2538.

8. วริฬุห์ ขาวปริสทุธิ.์ หลกัการวนิจิฉยัโรคปอด 
โดยเอกซเรย์ (ส�าหรับนิสิตแพทย์และแพทย์ทั่วไป).  
2nd ed. กรุงเทพมหานคร 2539.

9. วิรุฬห์ ขาวปริสุทธิ์. 100 Chest X-ray  
D i a gno s i s  Po i n t s  ( Spo t  D i a gno s i s )  
กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตร 
แห่งประเทศไทย จ�ากัด; 2539.

10. วิรุฬห์ ขาวปริสุทธิ์ . หลักการวินิจฉัย 
โรคปอดโดยเอกซเรย์ (ส�าหรับนิสิตแพทย์และแพทย์ 
ทั่วไป). 3rd ed. กรุงเทพมหานคร 2542.

11. สมใจ หวังศุภชาติ, ปานฤทัย ตรีนวรัตน์, 
มนตร์รวี ทุมโฆสิต. เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ของ 
หลอดเลือด. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์แห ่ง 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2552.

12. ดรุณี บุญยืนเวทวัฒน์. ต�าราวินิจฉัยโรค 
เต้านม. กรุงเทพมหานคร: Focal image printing 
group Co., Ltd.; 2554.

13. สมใจ หวังศุภชาติ, ลัดดาวัลย์ วัชระคุปต์,  
มนตร์รวี ทุมโฆสิต. Body MRI: เทคนิคและการ 
วินิจฉัย. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์ 
มหาวิทยาลัย; 2554.

	 ห้องสมุดเอกวรรณ	ชันซื่อ

หนังสือและวารสารทางด้านรังสีวิทยา นับเป็น 
ความจ�าเป ็นอย ่างยิ่ ง ในการศึกษาและค ้นหา 
ความรู้ โดยเฉพาะในโรงเรียนแพทย์ ซึ่งแต่เดิมนั้น 
แหล่งค ้นคว ้าอยู ่ที่ห ้องสมุดคณะแพทยศาสตร์  

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมีหนังสือจ�านวนหนึ่ง 
ที่สาขารังสีวิทยาวินิจฉัยซื้อมาเองร่วมกับการบริจาค 
จากอาจารย์ในสาขารังสีวิทยาวินิจฉัย 

อาจารย์ นายแพทย์เอกวรรณ ชนัซือ่ ได้เลง็เหน็
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หนังสือและวารสารที่อาจารย์	นายแพทย์	เอกวรรณ	ชันซื่อ	บริจาค	
ท�าให้ห้องสมุดของสาขารังสีวิทยาวินิจฉัยมีหนังสือทางด้านรังสีวิทยาวินิจฉัย

มากที่สุดในประเทศ	ด้วยเหตุนี้อาจารย์ในสาขารังสีวิทยาวินิจฉัยจึงมีมติเป็นเอกฉันท์
ให้ตั้งชื่อห้องสมุดของสาขารังสีวิทยาวินิจฉัยว่า	“ห้องสมุดเอกวรรณ	ชันซื่อ”

ความส�าคัญในจุดนี้ จึงมีความประสงค์ที่จะบริจาค 
หนังสือและวารสาร และได้บริจาคต่อเนื่องเป็นเวลา 
หลายปี ซึ่งหนังสือและวารสารที่อาจารย์ นายแพทย์  
เอกวรรณ ชันซื่อ บริจาคเป็นหนังสือและวารสารที่ 

มีความทันสมัย ไม่ต่างจากห้องสมุดในมหาวิทยาลัย 
ทางการแพทย์ชั้นน�าในสหรัฐอเมริกา หรืออาจจะ 
กล่าวได้ว่า หนังสือที่อาจารย์บริจาคท�าให้ห้องสมุด 
ของสาขารงัสวีทิยาวนิจิฉัยมีหนงัสอืทางด้านรงัสวิีทยา 

ส่วนหนึ่งของห้องสมุดเอกวรรณ ชันซื่อ ที่ห้องอ่านฟิล์ม อาคาร ภปร. ชั้น 4 
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 เกิดเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2500 
การศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น : 
 โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
มัธยมศึกษาตอนปลาย : 
 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
อุดมศึกษา : 

ปี พ.ศ. 2522 BA. (Biology) University  
of Cal i forn ia San Diego,  San Diego,  
California, U.S.A.

วินิจฉัยมากท่ีสุดในประเทศ ด้วยเหตุนี้อาจารย์ใน 
สาขารังสีวิทยาวินิจฉัยจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ตั้งชื่อ 
ห้องสมุดของสาขารังสีวิทยาวินิจฉัยว่า “ห้องสมุด 
เอกวรรณ ชันซื่อ” เมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2547

หนงัสอืในห้องสมดุเอกวรรณ ชนัซือ่ ได้กระจาย 
ไปยังตึกต่างๆ โดยค�านึงถึงความสะดวกของผู ้ใช้  
ณ จุดบริการต่างๆ ของโรงพยาบาล ได้แก่ 

• อาคารอภันตรีปชา จะเน้นหนังสือทางด้าน  
Doppler, Mammogram, CT, MR, Intervention

• อาคาร ภปร. ชั้น 4 จะเน้นหนังสือทางด้าน  
Plain film, Fluoroscopy, Ultrasound

• อาคาร สก. ชั้น 4 จะเน้นหนังสือทางด้าน 
เอกซเรย์เด็กโดยเฉพาะ

ส�าหรบัวารสารจะถกูเกบ็ไว้ทีอ่าคารอภนัตรปีชา  
ชั้น 3

ปัจจุบัน ห้องสมุดเอกวรรณ ชันซื่อ มีหนังสือ 
ไม่ต�่ากว่า 1,385 เล่ม และวารสารต่างประเทศ  
ไม่ต�่ากว่า 1,860 เล่ม

ปี พ.ศ. 2526 MD. Emory University School  
of Medicine, Atlanta, Georgia, U.S.A.

ป ี  พ.ศ. 2526  -  2531 Residency in  
Diagnostic Radiology, Emory University School  
of Medicine

ปี พ.ศ. 2531 American Board of Radiology  
in Diagnostic Radiology

ประวัติของอาจารย์	นายแพทย์เอกวรรณ	ชันซ่ือ	
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ภายหลงัจบการศกึษาวฒุ ิAmerican 
Board of Radiology อาจารย์ นายแพทย์ 
เอกวรรณ ชันซื่อ ได้มาฝึกงานในแผนก 
รังสีวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์  
เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2531 เพื่อ 
เตรียมสอบใบประกอบโรคศิลป์ ในเดือน 
เมษายน พ.ศ. 2532 และช่วยสอนแพทย์ 
ประจ�าบ้านแผนกรังสีวิทยา โดยไม่รับ 
เงนิเดือน ภายหลงัจากทีอ่าจารย์ นายแพทย์ 
เอกวรรณ ชันซื่อ ได้ขึ้นทะเบียนและรับ 
ใบอนญุาตเป็นผูป้ระกอบวชิาชพีเวชกรรม  
เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2532  
อาจารย์ นายแพทย์เอกวรรณ ชันซื่อ  
ก็ได้รับการบรรจุและเข้ามาปฏิบัติงาน 
ที่สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย แผนกรังสีวิทยา  
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย  
เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2532 และ 
ท�างานต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันในต�าแหน่ง 
แพทย์พิเศษของสาขารังสีวิทยาวินิจฉัย  
ฝ่ายรังสีวิทยาโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์  
สภากาชาดไทย

อาจารย์ นายแพทย์เอกวรรณ ชันซื่อ 

ประวัติการทำางานและครอบครัว
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แผนกรังสีวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์  
สภากาชาดไทย เร่ิมมีหน่วยรังสีรักษาเม่ือปี พ.ศ.  
2494 โดยได้มกีารจดัซือ้เคร่ืองเอกซเรย์ส�าหรบัรกัษา 
ของบริษัทเยเนอราล อีเลคตริค แบบ Maximar 400  
ซึ่งใช้ในการรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งและโรคอื่นๆ ซึ่งใน 
ขณะนัน้ถอืไดว้า่เป็นเครื่องเอกซเรย์ทีม่ีประสิทธภิาพ 
ที่สุดในประเทศไทย

ในปี พ.ศ. 2496 ทางแผนกรังสีวิทยาได้ 
ขยายงานในหน่วยรักษานี้ โดยได้มีการจัดซื้อเครื่อง  
Contact Therapy ของบริษัทฟิลิปส์ เพื่อใช้ส�าหรับ 
การรักษาโรคมะเร็งและโรคอื่นที่อยู่ตื้นๆ ในบริเวณ 
ผิวหนังเท่านั้น และในปี พ.ศ. 2498 ได้มีการจัดซื้อ 
เครื่อง Superficial Therapy “Dormophos-100”  
ของบริษัทซีเมนส์ ส�าหรับใช้ในการรักษาโรคมะเร็ง 
และโรคอ่ืนๆ ที่มีอาการลุกลามลึกลงไปจากผิวหนัง  

ประวัติสาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา

แต่ยังคงมีความลึกไม่มากนัก
ส�าหรบัการรกัษาด้วยเรเดยีมนัน้ ได้มีการจัดซือ้ 

เรเดียมไว้ครั้งแรกจ�านวน 150 มิลลิกรัม เมื่อปี พ.ศ.  
2494 และได้ซื้อเพิ่มเติมอีกจ�านวน 150 มิลลิกรัม  
เมื่อปี พ.ศ. 2496 ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2501 องค์สภา 
นายิกาสภากาชาดไทยได้พระราชทานเงินเพ่ือเป็น 
ทุนในการจัดซื้อเรเดียมและอุปกรณ์ที่ใช้ในงานนี้  
และในปี พ.ศ. 2506 นายเจ็งหลอง โปษยะจินดา  
ได้บริจาคเงินจ�านวน 300,000 บาท เพื่อใช้ในการ 
จัดซื้อเรเดียมและอุปกรณ์เพิ่มเติมที่จ�าเป็น ต่อมา 
เทคโนโลยกีารรกัษาได้ขยายเป็นแบบควบคมุแร่แบบ 
อัตโนมัติระยะไกล และมีการใช้สารกัมมันตรังสีที่ม ี
ขนาดเลก็ลง จงึได้ยกเลกิการใช้เรเดยีมและน�าเรเดียม 
ทั้งหมดไปเก็บไว้ที่ส�านักงานปรมาณูเพื่อสันติในปี  
พ.ศ. 2543 

ในส่วนของงานทางด้านสาขารงัสรีกัษาและมะเรง็วทิยา สามารถล�าดบัความเป็นมาและมีววิฒันาการใน
ด้านต่างๆ โดยแบ่งออกเป็น 3 ยุคส�าคัญและมีรายละเอียดดังต่อไปนี้   

		ยุคที่	1	
 ปี	พ.ศ.	2494	-	พ.ศ.	2531	
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การฉายแสงรักษามะเร็งปากมดลูก
ครั้งแรกในประเทศไทย
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ในปี พ.ศ. 2501 สภากาชาดและสภาเสี้ยว 
วงเดือนแดงของสหภาพสาธารณรัฐสังคมนิยม 
โซเวียต ได้บริจาคเครื่อง Cobalt 60 Teletherapy  
แบบ GUT - 400 ขนาดเล็ก (500 curies) ให้แก่ 
สภากาชาดไทย ซึ่งแม้ว่าเครื่องโคบอลต์นี้จะมีขนาด 
เล็ก แต่ก็ได้สร้างประโยชน์ให้แก่โรงพยาบาลและแก ่
โรงเรียนแพทย์เป็นอย่างมาก โดยเป็นเครื่องโคบอลต์ 
เครื่องแรกในประเทศไทย และในขณะเดียวกัน 
ก็มีการเปิดอาคารโคบอลต์และเริ่มรักษาผู้ป่วยเม่ือ 
เดือนเมษายน พ.ศ. 2502 ต่อมาในปี พ.ศ. 2507  
สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงของสหภาพ 
สาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียต ได้เปลี่ยนหัวโคบอลต ์
ให้ใหม่และใช้งานจนกระทั่งความแรงน้อยลง จึงได ้
มอบให้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ในปี พ.ศ. 2517

ในด้านของผูป่้วยนัน้ จ�านวนของผูป่้วยทีเ่ข้ารบั 
การรกัษาได้เพิม่ขึน้อย่างรวดเรว็ เนือ่งจากการแพทย์ 
มีความเจริญก้าวหน้าขึ้นและผู้ป่วยมีความเข้าใจใน 
โรคมะเร็งมากขึ้น แต่ถึงกระนั้นการรักษาพยาบาลก็ 
ท�าได้ไม่สะดวกนักเนื่องด้วยมีผู้ป่วยกระจัดกระจาย 

อยู่ตามอาคารรักษาทั่วๆ ไปในโรงพยาบาล จึงเกิด 
ความต้องการที่จะมีอาคารให้ผู ้ป่วยโรคมะเร็งโดย 
เฉพาะ ซึ่งความต้องการดังกล่าวได้บรรลุผลส�าเร็จ  
เมือ่ปี พ.ศ. 2503 โดยนายสวสัดิ ์โอสถานเุคราะห์และ 
ครอบครัว สมทบทุนโดยเสด็จพระราชกุศลในการ 
ก่อสร้างอาคาร “สวสัดิ ์- ล้อม โอสถานเุคราะห์” ให้แก่ 
โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ เพือ่เป็นการเฉลมิพระเกยีรติ 
ในคราวเสด็จนิวัตพระนคร ภายหลังจากที่ได้เสด็จฯ 
เยือนนานาประเทศในทวีปยุโรปและอเมริกา จึงได้ 
เป็นที่ตั้งของแผนกรังสีวิทยา โดยสามารถรับผู้ป่วย 
โรคมะเร็งได้ประมาณ 50 คน และมีห้องผ่าตัด  
ใส่แร่ รวมถึงห้องท�างานที่ช่วยให้การรักษาโรคมะเร็ง 
เป็นไปโดยสะดวก นอกจากนี้ยังเป็นที่ตั้งของหน่วย 
ไอโซโทปส์ และยังได้ใช้พื้นที่บริเวณชั้นล่างในการ 
ขยายงานของหน่วยรังสีวินิจฉัยอีกด้วย 

ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2507 องค์การพลังงาน 
ปรมาณูเพื่อสันติระหว่างประเทศ (IAEA) ได้ส่ง  
Mr. Paul M. Pfalzner ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญทางฟิสิกส์ 
ด้านการแพทย์ (Medical Physicist Expert) มาช่วย 

ปี	พ.ศ.	2507	รัฐบาลแคนาดาได้บริจาค	“Theratron	80”	
ซึ่งเป็นเครื่อง	Cobalt	60	Teletherapy	ชนิด	Rotational	

ที่มีประสิทธิภาพดีที่สุดและเป็นแบบใหม่ที่สุด	
ขนาดก�าลังสูง	6,000	curies	
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จัดตั้งหน่วย Hospital Physics และฝึกนักฟิสิกส์
และแพทย์ของโรงพยาบาลมีก�าหนด 1 ปี ซึ่งนับเป็น 
ประโยชน์แก่หน่วยรังสีรักษา แผนกรังสีวิทยา  
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เป็นอย่างมาก

เพราะความก้าวหน้าในการประดิษฐ์เครื่องมือ 
ส�าหรับการรักษาโรคมะเร็งได้เป็นไปอย่างรวดเร็ว  
ประกอบกบัความต้องการเครือ่งมอืดงักล่าวมารกัษา 
ผู้ป่วยที่มีจ�านวนมากขึ้น ทางสภากาชาดไทยจึงได ้

ติดต่อขอความช่วยเหลือจากประเทศสมาชิกของ 
แผนการโคลัมโบมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2502 จนในที่สุด 
เมื่อป ี พ.ศ. 2507 รัฐบาลแคนาดาได ้บริจาค  
“Theratron 80” ซึ่งเป ็นเครื่อง Cobalt 60  
Teletherapy ชนิด Rotational ที่มีประสิทธิภาพ 
ดีที่สุดและเป็นแบบใหม่ที่สุด ขนาดก�าลังสูง 6,000  
curies 
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ส�าหรับเครื่อง Cobalt 60 Teletherapy  
“Theratron 80” นี้ นับว่าได้สร้างคุณประโยชน์ 
ในการรักษาโรคมะเร็งให้หายขาดหรือบรรเทา 
ความทรมานแก่ผู้ป่วยท่ีมีจ�านวนมากขึ้น จึงเป็นที่ 
น่ายนิดแีละขอขอบคณุรฐับาลแคนาดาเป็นอย่างมาก  
ทั้งนี้ เครื่อง Cobalt Theratron 80 ได้ท�าการติดตั้ง 
ในอาคารโคบอลต์ส่วนที่ต่อเติมใหม่ โดยใช้เงินทุน 
ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานร่วมกับ 
เงินงบประมาณของสภากาชาดไทย รวมเป็นเงิน 
ทั้งสิ้น 1,000,000 บาท และเมื่อการก่อสร้าง 
ได้แล้วเสร็จ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จ 
พระราชด�าเนินมาทรงประกอบพิธีเปิดอาคาร เมื่อ 
วันพฤหัสบดีที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2508

เมื่อจ�านวนผู้ป่วยโรคมะเร็งที่มารับการรักษา 
มีอัตราที่เพิ่มมากขึ้นทุกๆ ปี เครื่องโคบอลต์ซึ่งมีอยู่ 
เพยีงเครือ่งเดยีวจงึไม่เพยีงพอทีจ่ะให้บรกิารแก่ผูป่้วย  
พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูหั่วและสมเดจ็พระนางเจ้าฯ  
พระบรมราชินีนาถ จึงได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  
พระราชทานเครื่องโคบอลต์ “Eldorado 78”  
เพิ่มขึ้นอีก 1 เครื่อง เมื่อปี พ.ศ. 2517 โดยเครื่อง 
โคบอลต์ Eldorado 78 นี้มีก�าลังแรง 6,000  
curies และในระยะเวลาเดียวกันนี้ นางวัลลีย์, 
น.ส.ประชุม และ น.ส.เรณู อับดุลราฮิม ก็ได ้ 
ร่วมกันทูลเกล้าฯ ถวายเงินจ�านวน 2,000,000 บาท  
พร้อมดอกเบี้ย แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว 
เพือ่พระราชทานให้แก่สภากาชาดไทยในการก่อสร้าง 

อาคารอับดุลราฮิม โดยท�าการต่อเติมจากอาคาร 
โคบอลต์เดิมที่เป็นตึกชั้นเดียว ให้กลายเป็นตึก 3 ชั้น  
เพือ่อทุศิส่วนกศุลและเป็นทีร่ะลกึแด่นายฮซนัอล ีเชย  
อับดุลราฮิม ในการนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
ได้เสดจ็พระราชด�าเนนิพร้อมด้วยสมเดจ็พระเทพรัตน 
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และสมเด็จพระเจ้า 
ลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี  
ทรงประกอบพิธีเปิดอาคารเมื่อวันพุธที่ 15 เมษายน  
พ.ศ. 2524 ซึ่งเครื่องโคบอลต์ Eldorado 78  
ที่ได้รับพระราชทานนี้ได้ท�าการติดตั้งไว้ในอาคาร 
อับดุลราฮิมเพื่อใช้แทนเครื่องโคบอลต์ GUT-400  
ของสภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงของ 
สหภาพสาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียต เนื่องจาก 
เครื่องโคบอลต์ของรัสเซียเป็นเครื่องขนาดเล็ก และ 
โคบอลต์ source หมดอายุที่จะใช้ในการรักษาผู้ป่วย  
ทางสภากาชาดไทยจงึได้มอบให้กองป้องกนัอนัตราย 
จากรังสี กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวง 
สาธารณสุข ซึ่งได้ขอเพื่อน�าไปในการรักษาและวิจัย  
ส�าหรับเครื่อง Eldorado 78 นี้ได้มีการเปลี่ยน 
ต้นก�าเนิดรังสีในปี พ.ศ. 2527 และเลิกใช้งานในปี  
พ.ศ. 2551

นอกจากนั้นแล้ว หน่วยรังสีรักษายังได้มีการ 
จัดซื้อเครื่องเอกซเรย์เพิ่มเติมส�าหรับการรักษา  
เพื่อใช้ทดแทนเครื่องเก่าซึ่งเสื่อมสภาพและหมดอายุ
การใช้งาน โดยมีรายละเอียดดังนี้
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• จัดซื้อเครื่อง Deep x-ray ยี่ห้อฟิลิปส์ เมื่อ 
เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2518 โดยใช้งบประมาณของ 
คณะแพทยศาสตร์จ�านวน 900,000 บาท 

• จัดซื้อเคร่ือง Contact x-ray ยี่ห้อฟิลิปส์  
เมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2519 โดยใช้งบประมาณ 
ของคณะแพทยศาสตร์จ�านวน 300,000 บาท และ 
เครื่องนี้ยังคงใช้งานอยู่จนถึงปัจจุบัน

• จัดซื้อเครื่อง Superficial x-ray ยี่ห้อฟิลิปส์  
เมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. 2521 โดยใช้งบประมาณของ 
คณะแพทยศาสตร์จ�านวน 1,000,000 บาท 

• จัดซ้ือเคร่ือง Fletcher Afterloading จ�านวน  
2 ชุด พร้อมทั้งเรเดียมเพิ่มเติม คือ เรเดียม 20 mg  
จ�านวน 7 แท่ง, เรเดียม 15 mg จ�านวน 4 แท่ง เมื่อปี  
พ.ศ. 2523 โดยใช้งบประมาณของคณะแพทยศาสตร์  
จ�านวน 210,000 บาท 

• ป ี  พ.ศ. 2526 ได ้ รับงบประมาณจาก 
สภากาชาดไทยเพ่ือเปลี่ยนโคบอลต์ source ของ 
เครื่องโคบอลต์ Theratron 80 และเครื่องโคบอลต์  

Eldorado 78 เป็นจ�านวน 4,698,850 บาท และ
ด�าเนินการเปลี่ยนเสร็จเรียบร้อยเมื่อปี พ.ศ. 2527

• จัดซื้อเครื่อง Cs-137 Selectron Remote  
Controlled Afterloading System โดยใช  ้
งบประมาณจากสภากาชาดไทย เม่ือปี พ.ศ. 2528  
จ�านวน 4,500,000 บาท ซึ่งเครื่องน้ีใช้ในการรักษา 
ผู ้ป ่วยมะเร็งปากมดลูก โดยที่ทีมแพทย์ผู ้รักษา 
ได้รับรังสีน้อยที่สุดหรือไม่ได้รับเลย และผู ้ป่วย 
ก็ไม่ต้องนอนเพื่อรับการรักษานานเหมือนการรักษา 
ด้วยเรเดียม กล่าวคือรับการรักษาเพียงคร้ังละ 8 - 
12 ชั่วโมง และเครื่องนี้ได้เลิกใช้งานและยกให้แก่ 
โรงพยาบาลภูมิพล ในปี พ.ศ. 2545 ส�าหรับ Cervix  
Applicator ได้มอบให้ศูนย์มะเร็งอุดรธานี จังหวัด 
อุดรธานี

เนื่องจากการใช้เคมีบ�าบัดเพื่อรักษาโรคมะเร็ง 
ได้มีจ�านวนเพิม่มากขึน้ ทางสาขารงัสีรกัษาจงึมคีวาม 
จ�าเป็นที่จะต้องมีห้องเคมีบ�าบัดเพื่อบริการแก่ผู้ป่วย  
ซึ่งห้องนี้ตั้งอยู่ที่อาคารอับดุลราฮิม ชั้น 2 ห้องเคม ี

เมื่อจ�านวนผู้ป่วยโรคมะเร็งที่มารับการรักษามีอัตราที่เพิ่มมากขึ้นทุกๆ	ปี	
เครื่องโคบอลต์ซึ่งมีอยู่เพียงเครื่องเดียวจึงไม่เพียงพอที่จะให้บริการแก่ผู้ป่วย	
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ	พระบรมราชินีนาถ	

จึงได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	พระราชทานเครื่องโคบอลต์	
“Eldorado	78”	เพิ่มขึ้นอีก	1	เครื่อง	เมื่อปี	พ.ศ.	2517
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บ�าบัดได้อ�านวยประโยชน์ให้แก่ผู้ป่วยโรคมะเร็งและ 
อ�านวยประโยชน์ในด้านการศกึษาการใช้สารเคมเีพือ่ 
รักษาโรคมะเร็งเป็นอย่างมาก และได้ท�าพิธีเปิดห้อง 
เมื่อเดือนมกราคม พ.ศ. 2527

ในช่วงปี พ.ศ. 2528 มกีารเปลีย่นแปลงชือ่จาก  
“หน่วยรังสีรักษา” เป็น “สาขารังสีรักษา”

ในช่วงปี พ.ศ. 2528 - พ.ศ. 2530 ได้มีการก่อสร้าง 
อาคารล้วน - เพ่ิมพูล ว่องวานิช เพ่ือใช้เป็นศูนย์ 
ป้องกันและรักษาโรคมะเร็ง ประกอบด้วย ชั้นใต้ดิน 
ที่ใช้เป็นห้องเก็บฟิล์มเอกซเรย์ ชั้นที่ 1 ที่จัดเป็น 
บริเวณที่รับผู้ป่วยใหม่ที่จะมารับการรักษาด้วยรังสี  
และยังมีห้องตรวจโรค ห้องประชุม ห้องให้น�้าเกลือ  
และห้องทะเบียนประวัติ ชั้นที่ 2 จัดเป็นส่วนของ 
สาขารงัสวีทิยาวนิจิฉยัและสาขาเวชศาสตร์นวิเคลยีร์  
ชัน้ที ่3 จดัเป็นส่วนของการรกัษาระยะใกล้ ประกอบ 

ด้วยห้องผ่าตัดเพื่อใส่แร่ ห้องจัดเตรียมอุปกรณ์  
ห้องเอกซเรย์ ห้องท�างานแพทย์ ชั้นที่ 4 จัดเป็น 
โรงเรียนรังสีเทคนิคและห้องปฏิบัติการชีวรังสี  
ซึ่งในระยะเวลาต่อมาได้เปลี่ยนเป็นที่ปฏิบัติงานของ 
หน่วยมะเร็งวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ ช้ันที่ 5  
และชั้นที่ 6 จัดเป็นห้องผู้ป่วยสามัญ ชั้นที่ 7 และ 
ชั้นที่ 8 จัดเป็นห้องผู้ป่วยพิเศษ และชั้นที่ 9 จัดเป็น 
ห้องประชุมใหญ่ ส�าหรับงบประมาณในการก่อสร้าง 
อาคารนี้ นางเพิ่มพูล ว่องวานิช และครอบครัว  
ได้บริจาคเงินเป็นทุนเริ่มแรก 14,500,000 บาท  
คณะภริยาทูตบริจาค 2,000,000 บาท และยังมีผู้ม ี
จติศรทัธาบรจิาคเพิม่เตมิ 15,415,644.25 บาท และ 
สภากาชาดไทยได้จัดสรรงบประมาณสมทบทุนให้  
รวมค่าก่อสร้าง ค่าตกแต่งภายใน และค่าเคร่ือง 
ปรับอากาศ เป็นเงินทั้งสิ้น 61,875,736 บาท

		ยุคที่	2	
 ปี พ.ศ.	2532	-	พ.ศ.	2547	

เริม่จากการก่อสร้างอาคารเอลสิะเบธ จกัรพงษ์  
ในปี พ.ศ. 2532 โดยเงินบริจาคจาก ม.ร.ว. นริศรา  
จักรพงษ์ จ�านวน 4,500,000 บาท และผู้มีจิตศรัทธา 
ร่วมบริจาคสมทบทุนจ�านวน 278,683 บาท รวมถึง 
สภากาชาดไทยที่ได้จัดสรรงบประมาณสมทบทุน  

รวมค่าก่อสร้าง ค่าตกแต่งภายใน เป็นเงินทั้งสิ้น  
11,025,000 บาท โดยอาคารนี้ได้ติดตั้งเครื่อง 
เร่งอนุภาคเพื่อฉายรังสีผู้ป่วยด้วยรังสีเอกซ์ ขนาด 6  
และ 10 MV และล�าอิเล็กตรอนขนาด 6-20 MeV  
พร้อมเครื่องจ�าลองการฉายรังสี (Conventional  
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Simulator) เคร่ืองวางแผนการรักษา ระบบบันทึก 
ข้อมูลการใช้รังสีรักษาผู้ป่วย และเครื่องประดิษฐ ์
วัสดุทดแทนเนื้อเยื่อ ซึ่งการจัดซื้อได้รับการจัดสรร 
งบประมาณแผ่นดินเป็นกรณีพิเศษ เป็นเงินทั้งสิ้น  
59,999,348 บาท โดยการติดตั้งเครื่องมือชุดนี้ 
เป็นการเปลีย่นแปลงจากการใช้รงัสแีกมมาจากเครือ่ง 
โคบอลต์-60 มาเป็นการใช้รังสีเอกซ์พลังงานสูงและ 
ล�าอเิลก็ตรอนจากเคร่ืองเร่งอนภุาค และใช้เทคนคิการ 
รักษาต่างๆ ที่ทันสมัยที่สุดในขณะนั้น และเนื่องจาก 
การรักษามีการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี จึงได้มีการ 
ขอทนุจากทบวงการพลงังานระหว่างประเทศ (IAEA)  
ในโครงการ Medical Physics and Clinic Dosimetry 
for Radiotherapy ระหว่างปี พ.ศ. 2532 - พ.ศ. 2534  
โดย IAEA ได้ให้ทุนแพทย์เดินทางไปศึกษาดูงานที่ 
ประเทศอังกฤษคนละ 1 ปี จ�านวน 2 ทุน คือ ผู้ช่วย 
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ประยุทธ์ โรจน์พรประดิษฐ์  
เดินทางไปศึกษาดูงานที่ Christie Hospital เมือง  
Manchester ประเทศองักฤษ ระหว่างเดอืนธนัวาคม  

พ.ศ. 2532 - มกราคม พ.ศ. 2534 และรองศาสตราจารย์ 
นายแพทย์ประเสริฐ เลิศสงวนสินชัย เดินทาง 
ไปศึกษาดูงานที่  The Institute of Cancer  
Research and the Royal Marsden Hospital, 
Sutton Surrey และที่ The University of Leeds, 
Regional Radiotherapy Center, Cookridge  
Hospital, Leeds ประเทศอังกฤษ ระหว่างเดือน 
มกราคม พ.ศ. 2534 - มกราคม พ.ศ. 2535 รวมทั้ง 
จัดผู ้เชี่ยวชาญแพทย์จ�านวน 3 คน จากประเทศ 
สวีเดนและอังกฤษ นักฟิสิกส์การแพทย์จากประเทศ 
สหรัฐอเมริกาจ�านวน 1 คน ในระหว่างปี พ.ศ. 2533  
มาช่วยสอนเทคนิคการฉายรังสีแบบต่างๆ  การ 
ตรวจสอบคณุภาพเครือ่งมอื การเตรยีมข้อมูลปริมาณ 
รังสี ตลอดจนการใช้อุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ เพื่อ 
ให้การรักษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2533 พระบาท 
สมเด็จพระเจ้าอยู ่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  
ให้สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี  

อาคารเอลิสะเบธ	จักรพงษ์	ได้ติดตั้งเครื่องเร่งอนุภาคเพื่อฉายรังสีผู้ป่วย
ด้วยรังสีเอกซ์	ขนาด	6	และ	10	MV	และล�าอิเล็กตรอนขนาด	6-20	MeV	

โดยการติดตั้งเครื่องมือชุดนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงจากการใช้รังสีแกมมา
จากเครื่องโคบอลต์-60	มาเป็นการใช้รังสีเอกซ์พลังงานสูง

และล�าอิเล็กตรอนจากเครื่องเร่งอนุภาค	และใช้เทคนิค
การรักษาต่างๆ	ที่ทันสมัยที่สุดในขณะนั้น
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ปี พ.ศ. 2542 ได ้รับพระราชทานเคร่ือง  
Theratron Elite 80 จากสมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินีนาถ ขนาด 12,000 คูรี เพ่ือทดแทน 
เครื่อง Theratron 80 และสมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จพระราชด�าเนินมาทรง 
ท�าพิธีเปิดเม่ือวันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2543 และ 
เครื่องนี้ได้เลิกใช้งานในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555  
โดย Computer Control ได้มอบให้แก่โรงพยาบาล 
รามาธิบดี

เนื่องจากสภากาชาดไทยและโรงพยาบาล 
จุฬาลงกรณ์ ได้ปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหาร  

เสด็จพระราชด�าเนินแทนพระองค์ เพื่อทรงประกอบ 
พิธีเปิดอาคาร ล้วน - เพ่ิมพูล ว่องวานิช และอาคาร 
เอลิสะเบธ จักรพงษ์ 

ในปี พ.ศ. 2538 ได้มีการจัดซื้อเครื่องใส่แร่ 
อิริเดียมแบบอัตราปริมาณรังสีสูงพร้อม C-arm  
X-rays โดยใช้งบประมาณจากโรงพยาบาลจ�านวน  
15,000,000 บาท และท�าการติดตั้งไว้ที่อาคาร 
ล้วน - เพิ่มพูล ว่องวานิช ชั้น 3 ซึ่งท�าให้มีการเปลี่ยน 
รปูแบบการใส่แร่จากการทีผู่ป่้วยนอนในโรงพยาบาล  
2 - 3 วัน มาเป็นผู้ป่วยนอก และใช้เวลาในการใส่แร ่
ไม่เกิน 45 นาที 

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2533 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 
ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด�าเนินแทนพระองค์ 
มาทรงประกอบพิธีเปิดอาคาร ล้วน - เพิ่มพูล ว่องวานิช และอาคารเอลิสะเบธ จักรพงษ์ 
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โดยให้ยกเลิก “แผนก” และใช้ค�าว่า “ฝ่าย” แทน  
ในปี พ.ศ. 2540 ต่อมาเมื่อสมาคมรังสีรักษาได้ 
เปลีย่นชือ่เป็นสมาคมรงัสรีกัษาและมะเรง็วทิยา ในปี  
พ.ศ. 2547 และขอให้หน่วยงานรงัสรีกัษาทัว่ประเทศ 

ใช้ชื่อเดียวกัน ทางฝ่ายรังสีวิทยาจึงได้ขออนุมัติทาง 
โรงพยาบาลเปลี่ยนชื่อจาก “สาขารังสีรักษา” เป็น  
“สาขารงัสรีกัษาและมะเรง็วทิยา” ในปีเดยีวกนันัน้เอง  
(พ.ศ. 2547)

		ยุคที่	3
 ปี	พ.ศ.	2548	-	ปัจจุบัน	(2557)	

ยุคนี้ใช ้ชื่อว ่า “สาขารังสีรักษาและมะเร็ง 
วิทยา” และนับเป็นยุคที่มีการปรับปรุงเครื่องมือ 
รังสีรักษาเกือบท้ังหมดเป็นระบบที่ควบคุมด้วย 
คอมพิวเตอร์  

ในปี พ.ศ. 2548 มกีารต่อเตมิอาคารเอลสิะเบธ  
เพื่อติดตั้งเครื่องเร่งอนุภาคแบบ 3 มิติ จ�านวน 1  
เครื่อง, แบบ 4 มิติ จ�านวน 1 เครื่อง, เครื่องจ�าลอง 
การฉายรังสีด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT  
Simulator) ชนิด 4 slices จ�านวน 1 เครื่อง, เครื่อง 
จ�าลองการฉายรังสีจ�านวน 1 เครื่อง เพื่อติดตั้งแทน 
เครื่องเก่า (โดยเคร่ืองเก่าได้มอบให้คณะสัตวแพทย์  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) และเคร่ืองวางแผนการ 
รักษาจ�านวน 2 เครื่อง โดยเครื่องท้ังหมดควบคุม 
ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์และเชื่อมต่อกันด้วยระบบ 
เครือข่าย มีการส่งข้อมูลระหว่างเครื่องโดยไม่ต้อง 
ใช้เอกสารหรือการเดินส่ง นอกจากนั้นก็ยังมีการ 

ฉายรังสีโดยใช้เทคนิค 3 มิติ, เทคนิคปรับความเข้ม  
และเทคนิค 4 มิติที่ฉายรังสีตามจังหวะการหายใจ 
ผูป่้วย ซึง่ทัง้หมดนีน้บัเป็นเทคโนโลยทีีมี่ความทนัสมัย 
และมคีวามทดัเทยีมกบัสถาบนัทีม่ชีือ่เสยีงในประเทศ 
ที่พัฒนาแล้ว โดยงบประมาณในการจัดซื้อได้รับ 
จากรัฐบาลไทยและรัฐบาลญี่ปุ ่นเป ็นเงินทั้งสิ้น  
193,501,300 บาท นอกเหนือจากการต่อเติม 
อาคารเอลิสะเบธแล้ว ก็ยังได้ด�าเนินการปรับปรุง 
อาคารล้วน  -  เพิ่มพูล ว ่องวานิช โดยการขยาย 
ห้องปฏิบัติงานในชั้นใต้ดินและเพิ่มพื้นที่ห้องตรวจ 
และโถงคอยผู้ป่วยในชั้น 1 ซึ่งใช้งบประมาณในการ 
ก่อสร้างจ�านวน 65,700,000 บาท และมีการแบ่ง 
พื้นที่บางส่วนที่ชั้นใต้ดินและชั้น 9 ของอาคาร 
ว่องวานิช เพื่อจัดเป็นศูนย์สิริกิติ์บรมราชินีนาถ  
ซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถได้เสด็จ 
พระราชด�าเนินมาทรงประกอบพิธีเปิดอาคารและ 
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เครื่องมือชุดใหม่ เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2548
ในปี พ.ศ. 2552 ได้มีการจัดซื้อเครื่องใส่แร่ 

แบบ 3 มิติ เพื่อทดแทนเครื่องใส่แร่เก่า โดยใช ้
งบประมาณของส�านักงานหลักประกันสุขภาพ 
แห่งชาติ (สปสช.) จ�านวน 13,623,160 บาท และ 
งบประมาณของโรงพยาบาลจ�านวน 13,623,160  
บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 25,623,160 บาท โดยได้ 
มอบเครื่องมือเก่าคือ เคร่ืองใส่แร่ให้แก่ภาควิชา 
สหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, เครื่องเอกซเรย์  
C-arm ให้แก่โรงพยาบาลสุวรรณชาด และเครื่อง 
วางแผนการรักษาให้แก่โรงพยาบาลภูมิพล ตามที่ 

หน่วยงานเหล่านีไ้ด้ร้องขอมา
เนื่องจากผู ้ป่วยมีจ�านวนมากและเครื่องเร่ง 

อนุภาคเครื่องแรก (Clinac 1800) ไม่ได้เป็นระบบ 
ที่ควบคุมโดยคอมพิวเตอร์ อีกทั้งยังถูกใช้งานมา 
นานกว่า 20 ปี เม่ือเกิดการช�ารุดจึงไม่มีอะไหล่ซ่อม  
ดงันัน้ในปี พ.ศ. 2552 - พ.ศ. 2553 ฝ่ายรงัสวีทิยาจงึได้ 
ใช้เงนิทนุหมุนเวยีน จ�านวน 123,000,000 บาท ท�าการ 
จัดซื้อเครื่องเร่งอนุภาคใหม่เพื่อทดแทนเครื่องเก่า  
ซึง่เครือ่งใหม่นีน้บัเป็นเทคโนโลยรีุน่ล่าสดุในขณะนัน้ 
คือ เครื่องฉายรังสีปรับความเข้ม 1,000 องศา  
ซึ่งสามารถฉายรังสีแบบปรับความเข้มหมุนรอบตัว 

เครื่องจ�าลองการฉายรังสีด้วยเครื่องเอกซเรย์
 (CT-SIMULATOR (GE รุ่น LightSpeed RT)) 
ที่อาคารเอลิสะเบธ

เครื่องจ�าลองการฉายรังสีด้วยเครื่องสร้างภาพด้วยคลื่นสะท้อน
ในสนามแม่เหล็ก (MRI-SIMULATOR (GE รุ่น HDxt 1.5 Tesla))
ที่อาคารเอลิสะเบธ
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ผู้ป่วยที่ฉายรังสีได้ในระยะเวลาอันสั้น พร้อมระบบ 
ภาพน�าวิถีแบบ 2 และ 3 มิติ เพื่อตรวจสอบความ 
ถกูต้องของล�ารงัสทีีฉ่ายไปในบรเิวณเนือ้ร้าย สามารถ 
ท�าการรักษาผู้ป่วยได้จ�านวนมากขึ้น พร้อมปรับปรุง 
ระบบภาพตรวจความถูกต้องของล�ารังสีแบบ 2 มิติ  
ในเครื่องเร่งอนุภาคเครื่องเก่าทั้ง 2 เครื่อง (Clinac  
21 EX และ Clinac 23 EX) ให้เป็นรุ่นล่าสุดที่มี 
ขนาดใหญ่และให้รายละเอียดเพิ่มขึ้น 

ในช่วงปี พ.ศ. 2554 จนถึงปัจจุบัน มีการ 
ปรับปรุงเทคโนโลยีการฉายรังสีตามความก้าวหน้า 
ของเทคนิคการฉายรังสี เร่ิมจากในปี พ.ศ. 2554 
มีการจัดซื้อโปรแกรมการฉายรังสีแบบปรับความเข้ม 
รอบตัวผู้ป่วยพร้อมติดตั้งระบบภาพน�าวิถีในเครื่อง 
เร่งอนุภาคแบบ 2 และ 3 มิติ (Clinac 23 EX)  
ด้วยงบประมาณเงนิทนุหมนุเวยีนจ�านวน 49,500,000  
บาท และท�าการติดตั้งเครื่องจ�าลองการฉายรังสีด้วย 
เครื่องสร้างภาพด้วยคลื่นสะท้อนในสนามแม่เหล็ก  
(MRI Simulator) จ�านวน 1 เครื่อง ด้วยงบประมาณ 
เงินทุนหมุนเวียน จ�านวน 54,000,000 บาท นับเป็น 
ครั้งแรกในประเทศไทยท่ีมีเคร่ือง MRI Simulator  
อยู ่ในสาขารังสีรักษา ซึ่งสามารถใช้จ�าลองการ 
ฉายรังสีทั้งแบบรังสีระยะใกล้และไกล รวมถึงการ 
รักษาโรคมะเร็งในอวัยวะสืบพันธุ์สตรี โดยวางแผน 
การรักษาจากการถ่ายภาพด้วย MRI Simulator  
ซ่ึงศูนย์รังสีรักษาน้อยแห่งในโลกจะสามารถท�าได้  
ในปี พ.ศ. 2555 ได้มกีารจดัหาโปรแกรมทีพ่ฒันาการ 
ค�านวณปริมาณรังสีในอวัยวะสืบพันธุ์สตรีจากเครื่อง 

ใส่แร่แบบ 3 มิติ โดยใช้เครื่องสร้างภาพด้วยคลื่น 
สะท้อนในสนามแม่เหล็ก (MRI) ด้วยงบประมาณ 
เงินทุนหมุนเวียนจ�านวน 6,500,000 บาท รวมทั้ง 
จัดเพิ่มเครื่องมือสอดใส่แร่ที่สามารถถ่ายภาพด้วย  
MRI และในปีนี้เอง (พ.ศ. 2555) ก็ได้มีการจัดซื้อ 
เครือ่งตรวจอวยัวะภายในด้วยคลืน่เสยีงความถีส่งูเพ่ือ 
ใช้ประกอบการใส่แร่ (Ultrasound Image Guided  
Brachytherapy) ด้วยงบประมาณเงินทุนหมุนเวียน  
จ�านวน 2,212,000 บาท

ในปี พ.ศ. 2554 ได้รับการจัดสรรเงินทุน 
ของโครงการเงินกู ้เพื่อฟื ้นฟูเศรษฐกิจและพัฒนา 
โครงสร้างพื้นฐาน (Development Policy Loan:  
DPL) ส�าหรับโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทย 
เข้มแขง็ พ.ศ. 2555 เป็นจ�านวนเงนิทัง้สิน้ 535,321,000  
บาท เพื่อจัดซื้อเครื่องจ�าลองการฉายรังสีด้วยเคร่ือง 
เอกซเรย์คอมพิวเตอร์จ�านวน 1 เครื่อง และเครื่อง 
จ�าลองการฉายรังสีด้วยเครื่องสร้างภาพด้วยคลื่น 
สะท้อนในสนามแม่เหล็กจ�านวน 1 เครื่อง และ 
เครื่องเร่งอนุภาคจ�านวน 3 เครื่อง โดยเครื่องเร่ง 
อนุภาค 2 เครื่องเป็นรุ ่นล่าสุด (True beam)  
ที่ล�ารังสีไม่ต้องผ่านที่กรองรังสีให้เรียบ เรียกว่า  
Unflat Beam ท�าให้ได้อัตราปริมาณรังสีสูงสุดถึง  
2,400 cGy/mu สามารถรักษาผู้ป่วยได้ในเวลาสั้น  
เหมาะกบัการรกัษาในบรเิวณทีมี่ขนาดเลก็ให้ปรมิาณ 
รังสีสูง และใช้จ�านวนครั้งการรักษาลดลงเหลือ 1 - 5  
ครั้ง ซึ่งถ้าฉายบริเวณศีรษะครั้งเดียวเรียกว่า SRS  
(Stereotactic Radiosurgery) และถ้าฉายบริเวณอืน่ 
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จะฉายหลายครั้งเรียกว่า SBRT (Stereotactic 
Body Radiotherapy) และ 1 ใน 2 เครื่องนี้จะเป็น 
เครื่องที่เน้นการฉายเทคนิคพิเศษ Stereotactic  
Radiosurgery ท�าการรักษาด้วย Cone ขนาดเล็ก 
หรือใช้ที่จ�ากัดล�ารังสีแบบซี่ มีเครื่องมือยึดตรึงผู้ป่วย 
โดยเฉพาะ มีเครื่องวางแผนการรักษาแยกต่างหาก  
และมีระบบภาพ 3 มิติ ตรวจสอบต�าแหน่งผู้ป่วย 
ตลอดเวลาด้วยระบบ Infrared เรียกว่า Align RT

ในการปรับปรุงอาคารอับดุลราฮิม ได้ท�าการ 
รื้อถอนเครื่องโคบอลต์ 60 ท้ัง 2 เคร่ือง คือ เครื่อง  
Eldorado 78 และเครื่อง Theratron Elite 80  

พร้อมส่งต้นก�าเนดิรงัสอีอกนอกประเทศ รวมจ�านวน 
ทั้งหมด 2 sources จากเครื่อง Eldorado 78 และ  
Theratron Elite 80 และหัว source ทีไ่ม่มต้ีนก�าเนดิ 
รงัสีจากเครือ่ง Theratron 80 โดยบรษัิทกมลสโุกศล  
ได้ว่าจ้าง บริษัท Gamma service จากประเทศ 
เยอรมัน มาท�าการขนย้าย เม่ือวันที่ 28 มีนาคม  
พ.ศ. 2555 และมีค่าใช้จ่ายจ�านวน 8,000,000 บาท  
ทั้งนี้ บริษัท Business Alignment ได้เป็นผู้ว่าจ้าง  
บริษัทกมลสุโกศล อีกทอดหนึ่ง โดยค่าใช้จ่ายในการ 
ขนย้ายจะรวมอยูใ่นค่าเครือ่งฉายรงัสเีครือ่งใหม่ และ 
บริษัท Business Alignment ยังเป็นผู้รับผิดชอบ 
ในการปรับปรุงอาคารอับดุลราฮิมเพื่อวางเครื่องฉาย 
รังสีเครื่องใหม่ทั้ง 3 เครื่อง

ในขณะนี้ (ปี พ.ศ. 2557) การปรับปรุงอาคาร 
อับดุลราฮิมและการติดตั้งเครื่องฉายรังสีจ�านวน  
3 เครื่อง และเครื่องจ�าลองการฉายรังสีด้วยเคร่ือง 
เอกซเรย์คอมพิวเตอร์จ�านวน 1 เครื่อง รวมทั้ง 
เครื่องจ�าลองการฉายรังสีด้วยเครื่องสร้างภาพด้วย 
คลื่นสะท้อนในสนามแม่เหล็กจ�านวน 1 เครื่อง  
ติดตั้งที่อาคารนวมินทร์ ได ้ด�าเนินการเสร็จสิ้น 
เรียบร้อยแล้ว และได้เริ่มให้บริการแก่ผู้ป่วยมาตั้งแต่ 
กลางเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 ทั้งนี้เพื่อมุ่งหวัง 
การให้บริการผู้ป่วยรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยที่ผู้ป่วยใหม่ 
ไม่ต้องรอคิวการฉายรังสีนานนับเดือนอีกต่อไป

เครื่องเร่งอนุภาคแบบปรับความเข้ม 1,000 องศา 
(Rapid Arc) พร้อมระบบภาพน�าวิถีแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ
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เครื่องฉายรังสี 1,000 องศา
รักษามะเร็งเต้านม

เครื่องฉายรังสีแบบศัลยกรรม
ความเข้มสูง
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ยอดงานบริการของสาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา	ฝ่ายรังสีวิทยา	
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์	สภากาชาดไทย	ตั้งแต่ปี	พ.ศ.	2540	-	พ.ศ.	2554	(15	ปี)
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ส�าหรับความเป็นมาของสาขาเวชศาสตร์ 
นวิเคลยีร์ ภาควชิา/ฝ่ายรงัสวีทิยา คณะแพทยศาสตร์  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์  
สภากาชาดไทย ได้เร่ิมก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนมิถุนายน 
พ.ศ. 2502 ซึง่ในขณะนัน้ใช้ชือ่ว่า “หน่วยไอโซโทปส์”  
ด ้วยความช ่วยเหลือของหน ่วยงานที่มีชื่ อว ่ า  
International Atomic Energy Agency (IAEA)  
โดยได้ท�าการจัดส่ง Mr. Norman Veall แห่ง  
Guy’s Hospital, London ประเทศอังกฤษ ซึ่งใน 
ขณะนั้นได้เข้ามาปฏิบัติงานอยู ่ในประเทศไทยที ่
คณะแพทยศาสตร์ศริริาชพยาบาล ในฐานะผูเ้ชีย่วชาญ 

ประวัติสาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์

ในการใช้สารเรดิโอไอโซโทปส์ในทางการแพทย์ของ 
ทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (IAEA)  
ทั้งนี้ Mr. Norman Veall ได้เป็นผู้วางโครงงาน 
และให้ค�าแนะน�าในการจัดหาเครื่องมืออุปกรณ์  
และช่วยเหลือในการปฏิบัติงานอยู่ชั่วระยะเวลาหนึ่ง  
ซึง่ในขณะนัน้มีบุคลากรในหน่วยงานใหม่นีเ้พียง 1 คน 
เท่านั้น คือ นายแพทย์วิชัย โปษยะจินดา

หลังจากนั้นไม่นานนัก กิจการของหน่วยงานนี้ 
ได้ขยายตวัขึน้เป็นล�าดบั ซึง่สามารถแบ่งได้พอสงัเขป 
ตามสถานที่ตั้งของหน่วยงาน ดังนี้ 

		ยุคที่	1	
 ปี		พ.ศ.	2502	-	พ.ศ.	2505

ในยคุเริม่ต้นเมือ่มกีารปฏบิตังิานในช่วงแรกนัน้  
ได้รับความช่วยเหลือต่างๆ ดังนี้

1. โอรสและธิดาของ ม.ร.ว.โต จิตรพงศ์ ใน 

สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยา 
นริศรานุวัดติวงศ์ ได้ร่วมกันบริจาคเงินในการจัดซื้อ 
เครือ่งมอืและอปุกรณ์ทีจ่�าเป็นส�าหรบัการปฏบิตังิาน คอื 
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1.1 1″ x 1″ NaI Scintillation 
  Detector with Photomultiplier 
1.2  Liquid Sample Beta Counter 
1.3  ขาตั้งส�าหรับ Scintillation Detector

2. คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัย 
แพทยศาสตร์ ได้เอือ้เฟ้ือให้ใช้พืน้ทีส่่วนหนึง่ในบรเิวณ 
ชั้นล่างของโรงเรียนเทคนิคการแพทย์โรงพยาบาล 
จุฬาลงกรณ์ (อาคาร 14) เพื่อเป็นห้องปฏิบัติการ 
ไอโซโทปส์และยังให้ยืมเคร่ืองมือชิ้นส�าคัญชิ้นหนึ่ง 
นั่นคือ Scaler รวมท้ังเคร่ืองแก้วและอุปกรณ์อื่นๆ 
ภายในห้องปฏิบัติการ 

ส�าหรับงานเริ่มแรกของหน่วยไอโซโทปส์  
ก็คือการตรวจการท�างานของต่อมไทรอยด์และ 
ท�าการรักษาผู้ป่วยโรคต่อมไทรอยด์เป็นพิษด้วยสาร 
กัมมันตรังสีไอโอดีน รวมถึงการตรวจหาสาเหตุของ 
โรคน�้าในช่องปอดโดยใช้สารกัมมันตรังสีฟอสฟอรัส  
การใช้สารกมัมนัตรงัสโีบรมนีในการหา Extracellular 

Fluid ในคนปกติ และการหา Red Blood Cell  
Survival โดยใช้สารกัมมันตรังสีโครเมียม

ต ่อมาเมื่อกิจการได ้ขยายตัวเพิ่มมากข้ึน 
ตามล�าดับ ทั้งในด้านการบริการแก่โรงพยาบาล 
และด้านการค้นคว้าวิจัย จึงมีความจ�าเป็นที่จะต้อง 
ย้ายห้องปฏบัิตกิารจากห้องชัน้ล่างของอาคารเทคนคิ 
การแพทย์ขึ้นไปอยู่บริเวณชั้น 3 ของอาคารเทคนิค 
การแพทย์เมื่อเดือนเมษายน พ.ศ. 2503

3. ทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ  
ได้ท�าการจัดส่งผู้เชี่ยวชาญ คือ Mr. J.D. Pearson  
แห่ง Guy’s Hospital, London มาให้ค�าแนะน�า 
ช่วยเหลือในด้านการปฏิบัติงาน แนะน�าในการจัดหา 
เครื่องมือเพิ่มเติม รวมถึงการเปิดการบรรยายและ 
สอนแพทย์ในโรงพยาบาลนี ้ในวชิาทีว่่าด้วยการใช้สาร 
กมัมนัตรงัสใีนทางการแพทย์แก่หน่วยงานนีเ้ป็นระยะ 
เวลา 1 ปี โดยเริ่มปฏิบัติงานประมาณเดือนเมษายน  
พ.ศ. 2503  

ส�าหรับความเป็นมาของสาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์	ภาควิชา/ฝ่ายรังสีวิทยา	
คณะแพทยศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์	

สภากาชาดไทย	ได้เริ่มก่อตั้งขึ้น	เมื่อเดือนมิถุนายน	พ.ศ.	2502	
ซึ่งในขณะนั้นใช้ชื่อว่า	“หน่วยไอโซโทปส์”	
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ในปี พ.ศ. 2506 ได้มีการเปิดอาคารใหม่ คือ  
อาคารสวัสดิ์ - ล้อม โอสถานุเคราะห์ เพื่อเป็นการ 
เฉลิมฉลองการเสด็จนิวัตกลับจากยุโรปและอเมริกา 
ในปี พ.ศ. 2503 และมีการสร้างส่วนต่อขยายด้าน 
ปีกซ้ายของอาคาร หน่วยเรดิโอไอโซโทปส์จึงได้ย้าย 
มาอยู่บนชั้น 2 และชั้น 3 ของส่วนต่อขยายนี้ ซึ่ง 
การทีม่พีืน้ท่ีใช้สอยมากขึน้ จงึท�าให้สามารถขยายงาน 
ทั้งด้านการตรวจรักษาและการวิจัยได้มากยิ่งขึ้น  
ในปี พ.ศ. 2507 จงึได้มกีารใช้เรดโิอแอคตฟีโกลด์ชนดิ 
เม็ดในการรักษามะเร็งของช่องปาก กระเพาะอาหาร  
และกระเพาะปัสสาวะ และมีการใช้เรดิโอแอคตีฟ 
ไอโอดีนในการรักษามะเร็งของต่อมไทรอยด์

ในปี พ.ศ. 2511 ได้รับงบประมาณจ�านวน  
400,000 บาท ในการจัดซื้อเครื่องมือส�าคัญ คือ  
Rectilinear Scanner ยี่ห้อ Picker เพื่อใช้ในการ 
ตรวจอวัยวะต่างๆ โดยใช้ในการตรวจไทรอยด์และ 
ตับเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งได้ใช้งานมาประมาณ 20 ปี  
นับว่าเป็นความคุ้มค่ามาก และในปีเดียวกันนี้เอง  
ทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศได้ท�าการ 

จัดส่งผู้เชี่ยวชาญ คือ Dr. Roger P Ekins มาประจ�า 
ที่หน่วยงานนี้เป็นระยะเวลา 6 เดือน ซึ่ง Dr. Roger  
P Ekins ได้ให้ค�าแนะน�าช่วยเหลอืในด้านต่างๆ รวมทัง้ 
การริเริ่มงานด้าน Radioimmunoassay

		ยุคที่	2	
 ปี	พ.ศ.	2506	-	พ.ศ.	2517

ห้องอ่านฟิล์มสาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์ในสมัยก่อน
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ด้วยเหตุท่ีปริมาณงานของหน่วยเวชศาสตร์ 
นิวเคลียร์ได้เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ จึงมีความจ�าเป็น 
ที่จะต้องขยายพื้นที่ในการท�างานออกไปอีก จึงได้ 
ด�าเนินการก่อสร้างอาคารใหม่ สูง 4 ชั้น ลงบนเนื้อที่ 
เดิมของอาคารโปษยานนท์ เพ่ือให้ได้พื้นที่ท�าการ 
มากข้ึนและพอเพียงกับการขยายงานในอนาคต  
ซึ่งค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างอาคารใหม่น้ี ได้มาจาก 
งบประมาณแผ่นดินจ�านวน 2,978,000 บาท  
นอกจากนั้นจากเงินรายได้ของหน่วยเวชศาสตร ์
นิวเคลียร์จากทายาทตระกูลโปษยานนท์และจากผู้มี 
จิตศรัทธาซึ่งได้ร่วมบริจาคสมทบทุน รวมค่าก่อสร้าง 
ทั้งสิ้น 4,618,192 บาท และสภากาชาดไทยได้ให้ชื่อ 
อาคารใหม่ตามชื่อเดิมคือ “โปษยานนท์” 

ในโอกาสนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว  
ได้เสดจ็พระราชด�าเนนิพร้อมด้วยสมเดจ็พระเทพรตัน 
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีและสมเด็จพระเจ้า 
ลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 
เพื่อทรงประกอบพิธีเปิดอาคารดังกล่าว เม่ือวันพุธ 
ที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2524 และทอดพระเนตร 
เครื่องมือชิ้นส�าคัญคือ เครื่องถ่ายภาพรังสีแกมมา  
(Gamma Camera ยี่ห ้อ Phil ips) ซึ่ งได ้รับ 
งบประมาณแผ่นดินในการจัดซื้อเครื่องน้ีเป็นจ�านวน  

2.105 ล้านบาท เมื่อปี พ.ศ. 2520 เพื่อใช้ในการ 
ถ่ายภาพตรวจอวัยวะต่างๆ

ต่อมาในปี พ.ศ. 2525 ได้รับอนุมัติให้จัดซื้อ 
เครื่องถ่ายภาพรังสีแกมมา (Gamma camera ยี่ห้อ  
Philips) เครื่องที่ 2 พร้อมเครื่องคอมพิวเตอร์ ด้วย 
งบประมาณแผ่นดินเป็นจ�านวน 5,000,000 บาท ซึ่ง 
หน่วยฯ ต้องจัดหาเงินสมทบซื้ออีกจ�านวน 360,000  
บาท นับเป็นเครื่องมือที่มีคุณประโยชน์อย่างยิ่ง 
ส�าหรับการศึกษาวิจัยในด้านระบบไหลเวียนต่างๆ  
ของร่างกายอย่างละเอียด รวมทั้งการให้บริการแก ่
ผู ้ป ่วย ต่อมาได้มีการจัดซื้อเครื่องถ่ายภาพรังสี 
แกมมาชนิดหัววัดหมุนได้รอบตัว (SPECT) เพิ่มขึ้น 
แบบ 1 หัววัด จ�านวน 2 เครื่อง (ยี่ห้อ GE รุ ่น  
STARCAM 400 AC และยี่ห้อ GE รุ่น CAMSTAR  
XR/T) และในปี พ.ศ. 2544 ได้มีการติดตั้ง SPECT  
จ�านวน 2 เครื่อง คือ ชนิด 2 หัววัด จ�านวน 1 เครื่อง  
(ยี่ห้อ Trionix BIAD_20XLT) และชนิด 3 หัววัด  
จ�านวน 1 เครื่อง (ยี่ห้อ Trionix TRIAD_20XLT)  
ซึ่งเป็นเครื่อง SPECT ชนิด 3 หัววัดเคร่ืองแรก 
ในประเทศไทย นอกจากนี้ยังมีงานบริการทาง 
ห้องปฏิบัติการด้าน Radioimmunoassay และ  
Immunoradiometric Assay ซึ่งมีบริการตรวจ 

		ยุคที่	3	
 ปี	พ.ศ.	2518	-	ปัจจุบัน
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ชนิด Dual Energy X-ray Absorptiometry (DXA)  
จ�านวน 2 เครื่อง (ยี่ห้อ Hologic รุ่น Discovery A  
และยี่ห้อ Hologic รุ่น Discovery W) เคร่ืองวัด  
Thyroid Uptake จ�านวน 1 เครือ่ง เพ่ือวัดการท�างาน 
ของต่อมไทรอยด์ ก่อนการรกัษาด้วยสารรงัสไีอโอดนี

ในส่วนของชัน้ที ่2 ของอาคารโปษยานนท์ เป็น 
ที่ตั้งของห้องตรวจผู้ป่วยโรคไทรอยด์ ห้องอ่านผล 
Scan ห้องวิเคราะห์ผลการตรวจทางเวชศาสตร์ 
นวิเคลยีร์ด้วยคอมพวิเตอร์ และห้องท�างานของธุรการ 
สาขาฯ 

ส่วนชั้นที่ 3 ของอาคารโปษยานนท์ เป็นที่ต้ัง 
ของห้องท�างานคณาจารย์ ห้องเรยีน และห้องประชมุ 
โปษยะจินดา 

หาฮอร์โมนของต่อมไทรอยด์ Tumor Marker และ  
Serum Iron ซ่ึงในเวลาต่อมาได้ย้ายบริการตรวจ 
หาฮอร์โมนของต่อมไทรอยด์ Serum Iron และ  
Tumor Marker ไปท่ีห้องปฏิบัติการกลางของคณะ 
แพทยศาสตร์ แต่ยังคงบริการตรวจหาฮอร์โมนของ 
ตอ่มไทรอยด์ไวส้�าหรับผู้ป่วยไทรอยด์ของสาขาฯ เอง

ในปัจจุบัน (พ.ศ. 2556) ท่ีชั้น 1 อาคาร 
โปษยานนท์ มีเคร่ืองถ่ายภาพรังสีแกมมาชนิดหัววัด 
หมุนได้รอบตัวจ�านวน 4 เครื่อง ซึ่งในจ�านวนนี้เป็น 
เครื่องที่เป็น SPECT/CT จ�านวน 1 เครื่อง (ยี่ห้อ  
Siemens รุ ่น Symbia T6) และนอกจากเครื่อง 
ถ่ายภาพรังสีแกมมาดังกล่าวแล้ว ก็ยังมีเครื่องวัด 
ความหนาแน่นของกระดูก (Bone Densitometer)  

ห้องตรวจความหนาแน่นของกระดูก ที่อาคารโปษยานนท์ ชั้น 1
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ส�าหรบัชัน้ที ่4 ของอาคารโปษยานนท์ เป็นทีต่ัง้ 
ของห้องปลอดเชือ้ซึง่เป็นสถานทีเ่ตรยีมสารเภสัชรงัสี 
และสารเภสชัท่ีผลติได้เอง เช่น DTPA, DMSA, MDP,  
Phytate เป็นต้น นอกจากนี้ยังเป็นห้องส�าหรับการ 
ติดฉลากเม็ดเลือดแดงและเม็ดเลือดขาว ซึ่งต้อง 
กระท�าโดยเทคนิคปราศจากเชื้อด้วย  

นอกจากนี้  ก ารตรวจหาฮอร ์ โมนของ 
ต่อมไทรอยด์ในปัจจุบันได้เปลี่ยนเทคนิคเป็นใช้  
Immunochemiluminescent Assay ซึ่ งม ี
ความไวมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ท่ีอาคารสวัสดิ์ - ล้อม  
ชั้น 1 ยังมีเครื่อง PET/CT (ยี่ห้อ Siemens รุ ่น  
Biograph 16) ซ่ึงเป็นเคร่ืองท่ีใช้ตรวจความผิดปกติ 
ของโรคต่างๆในระดบัโมเลกลุ จงึสามารถพบความผดิ 
ปกตไิด้เรว็ขึน้ทัง้ในโรคมะเรง็ โรคสมอง และโรคหวัใจ  
ส่วนในด้านการรกัษาในปัจจบุนั สามารถท�าการรกัษา 
ผู้ป่วยต่างๆ ด้วยสารกัมมันตรังสี เช่น การใช้ I-131  
รกัษาต่อมไทรอยด์เป็นพษิ มะเรง็ต่อมไทรอยด์ การใช้ 
สาร I-131 MIBG รกัษาโรค Pheochromocytoma,  
Neuroblastoma การใช้สาร Y-90 Ibritumomab  
Tiuxetan (Zevalin) ในการรักษา Non Hodgkin 
Lymphoma และการใช้สาร Sm-153 EDTMP  
ในการรักษาการปวดกระดูกจากมะเร็งแพร่กระจาย  
เป็นต้น และยังมีห้องพักผู้ป่วยดังกล่าวที่ต้องนอน 

โรงพยาบาลที่อาคารล้วน - เพิ่มพูล ว่องวานิช ช้ัน 5  
และชั้น 6 จ�านวน 2 ห้อง รวม 5 เตียง 

หน่วยเวชศาสตร์นิวเคลียร์ได้เติบโตมาเป็น 
ล�าดับจนเป็นสาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์ในปัจจุบัน  
และได้ให้บริการทั้งในด้านวิชาการ การวิจัย และ 
การตรวจรักษาผู ้ป่วย จนเป็นที่ยอมรับกันทั่วไป 
ในวงการแพทย์และประชาชน รวมทั้งในระดับ 
นานาชาต ิและยงัเป็นทีศ่กึษาดงูานของผูไ้ด้รบัทนุจาก 
ทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ ปัจจุบัน 
หน่วยงานนี้มีอาจารย์แพทย์จ�านวน 5 คน อาจารย์ 
ฟิสิกส์จ�านวน 1 คน นักวิทยาศาสตร์จ�านวน 2 คน 
นักรังสีการแพทย์จ�านวน 12 คน เจ้าหน้าที่รังส ี
การแพทย์จ�านวน 5 คน พยาบาลจ�านวน 3 คน  
และบุคลากรระดับอื่นๆ อีกจ�านวน 11 คน 

ด้วยเหตุที่ปริมาณงานของหน่วยเวชศาสตร์นิวเคลียร์ได้เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ	จึงได้ด�าเนินการ
ก่อสร้างอาคารใหม่	สูง	4	ชั้น	ลงบนเนื้อที่เดิมของอาคารโปษยานนท์	
และสภากาชาดไทยได้ให้ชื่ออาคารใหม่ตามชื่อเดิมคือ	“โปษยานนท์”	

ห้อง SPEC-CT ชนิด 2 หัววัด ที่อาคารโปษยานนท์ ชั้น 1
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หมายเหตุ: เดิม in vitro nuclear medicine services ของสาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์ มี thyroid function test, ferritin, B12, folate, 
 tumor marker ต่างๆ ซึ่ง thyroid function test, ferritin, B12, folate ได้โอนย้ายไปให้ห้องปฏิบัติการกลาง
 ของคณะแพทยศาสตร์ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 ส่วน tumor marker ได้โอนย้ายไปเมื่อเดือนสิงหาคม 2550 
 ในปัจจุบัน in vitro nuclear medicine services ที่ยังท�าอยู่ที่สาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์ คือ FT3, FT4, TSH, Tg และ antiTg 
 ส�าหรับผู้ป่วยของสาขาฯ เท่านั้น
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In vivo nuclear medicine services In vitro nuclear medicine services

ยอดงานบริการของสาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์
ฝ่ายรงัสีวทิยา	โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์	สภากาชาดไทย	ตัง้แต่ปี	พ.ศ.	2545	-	พ.ศ.	2555
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	 	 	 	 ผลงานต่างๆ	 ของภาควิชา/ฝ่ายรังสีวิทยา	 
เป็นผลงานจากการทำางานเป็นทีม	 ไม่ว่าจะเป็น 
อาจารย์แพทย์	 แพทย์ประจำาบ้านต่อยอด	 แพทย์
ประจำาบ้าน	 นักรังสีเทคนิค	 เจ้าหน้าที่รังสีเทคนิค	 
นักฟิสิกส์	 นักเภสัชรังสี	พยาบาล	 เจ้าหน้าที่ธุรการ	 
นักสถิติ	และเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ

คุณชูจิตร พยาบาลหมวดแสงรัศมีกับเครื่องถ่ายภาพ
เอกซเรย์เคลื่อนที่ที่อาคารอภันตรีปชาเดิม ด้านหลัง
คือคุณฟูศักดิ์ ชุณห์งาม หัวหน้าตึกในสมัยนั้น



ประวัติบุคลากรในสายงานทางรังสีวิทยา

บทที ่3



ย้อนกลบัไปเมือ่ครัง้ทีไ่ด้มกีารก่อตัง้โรงพยาบาล 
จฬุาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เมือ่วนัที ่30 พฤษภาคม  
พ.ศ. 2457 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  
ได้เสด็จพระราชด�าเนินมาทรงท�าพิธีเปิดโรงพยาบาล  
โดยมนีายพนัตรหีลวงศกัดาพลรกัษ์ (เสก ธรรมสโรช)  
ซึ่งรั้งต�าแหน่งหัวหน้าหน่วยงาน “แพนกไฟฟ้าและ 
ราดิอุม” ในขณะนั้น ได้เป็นผู้ถวายการฉายเอกซเรย์  
ซึง่หน่วยงานดงักล่าว ต่อมาได้เปลีย่นชือ่เป็น “หมวด 
แสงรัศมี” “แผนกรังสีวิทยา” และ “ฝ่ายรังสีวิทยา”  
ตามล�าดับ

ในส่วนของเจ้าหน้าที่ที่ท�าการปฏิบัติงานการ 
ฉายเอกซเรย์ในช่วงแรกนั้น ล้วนแล้วแต่เป็นทหาร 
เสนารักษ์ (บุรุษพยาบาล) ซึ่งได้รับการอบรมให้มี 
ความรูใ้นด้านเทคนคิการฉายเอกซเรย์ เพราะในขณะ 
นั้นกล่าวได้ว่ายังไม่มีผู้ท่ีจบการศึกษามาทางด้านนี ้
โดยตรง แต่อย่างไรก็ตาม ฝีมือการถ่ายภาพเอกซเรย์ 
ของเหล่าทหารเสนารักษ์จัดได้ว่ามีคุณภาพสูง และ 
ต่อมาก็ได้เป็นครูถ่ายทอดความรู้และประสบการณ ์
ทางด้านการถ่ายภาพเอกซเรย์ให้กับพยาบาลและ 
คนงานที่เข้ามาสังกัดแผนกรังสีวิทยา ดังนั้นพยาบาล 

ที่เข้ามาท�างานในแผนกรังสีวิทยาในขณะนั้น จึงมี 
ความสามารถในการถ่ายภาพเอกซเรย์ไปโดยปริยาย 
และต ่อมาก็เริ่มมีการรับเจ ้าหน ้าที่รังสี เทคนิค  
ซึ่งส�าเร็จการศึกษาหลักสูตร 2 ปีจากโรงเรียนรังสี 
เทคนิคโรงพยาบาลรามาธิบดีเข้ามาท�างาน 

หลงัจากนัน้ไม่นานนกั งานของแผนกรงัสวีทิยา 
ได้มีการขยายตัวมากขึ้น จึงได้มีการก่อสร้างอาคาร 
สวัสดิ์ - ล้อม โอสถานุเคราะห์ ในปี พ.ศ. 2503  
ซึง่มีลกัษณะเป็นอาคารสงู 3 ชัน้ เพือ่รองรบัเครือ่งมอื 
ทางรงัสวีทิยาทีมี่ความหลากหลาย และมีความจ�าเป็น 
ที่จะต้องใช้พื้นที่มากขึ้น โดยชั้นที่ 1 ใช้เป็นสถานที ่
ตรวจเอกซเรย์วินิจฉัย ชั้นที่ 2 ใช้เป็นสถานที่รักษา 
ผู ้ป่วยโรคมะเร็งและห้องผ่าตัดใส่แร่ และช้ันที่ 3 
ใช้เป็นหน่วยไอโซโทปส์ ซึ่งงานทางรังสีเทคนิค 
ในขณะนัน้เป็นการท�างานร่วมกนัของทหารเสนารกัษ์  
พยาบาล เจ้าหน้าที่รังสีเทคนิค และคนงาน ซึ่งต่อมา 
งานทางรังสีเทคนิคเริ่มมีการแยกออกเป็นงาน 
ทางด้านรังสีวิทยาวินิจฉัย งานด้านรังสีรักษาและ 
มะเร็งวิทยา และงานด้านเวชศาสตร์นิวเคลียร์

ประวัติการพัฒนาสายงานทางด้านรังสีเทคนิค

ต�าแหน่ง “นัก/เจ้าหน้าที่รังสีเทคนิค” ในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ถูกเรียกว่า “นัก/เจ้าหน้าที่รังสีการแพทย์” 
ส�าหรับหนังสือเล่มนี้จะใช้ค�าว่า “นัก/เจ้าหน้าที่รังสีเทคนิค”
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	 งานทางด้านรังสีวิทยาวินิจฉัย

นับตั้งแต่อดีต งานทางด้านรังสีวิทยาวินิจฉัย 
ได้มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด ซึ่งเป็น 
เหตผุลทีท่�าให้บคุลากรทางด้านรงัสเีทคนคิไม่เพยีงพอ 
ต่องานทีข่ยาย จนกระทัง่ในช่วงปี พ.ศ. 2517 - พ.ศ. 2529  
จึงได้มีการรับพยาบาลซึ่งจบอนุปริญญาพยาบาล  
ผดุงครรภ์และอนามัยเพิ่มมาอีก และได้พิจารณา 
ผู้ที่ท�างานต�าแหน่งผู้ช่วยแรงรายวันจากโรงพยาบาล 
จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทยที่สนใจงานทางรังสี เพื่อ 
มาเรยีนรูง้านด้านรงัสโีดยตรง ท�าหน้าทีเ่ป็นผูช่้วยงาน 
ทางรังสีและท�างานร่วมกับพยาบาลและเจ้าหน้าที่ 

งานด้านเอกซเรย์
คอมพิวเตอร์

รังสีเทคนิค ต่อมาภาควิชา/ฝ่ายรังสีวิทยามีความ 
เห็นว่า สมควรให้ผู้ช่วยแรงรายวันมีโอกาสศึกษาต่อ 
ทางด้านรังสีอย่างเต็มรูปแบบ แต่เนื่องจากสถาบัน 
บางแห่งที่เปิดสอนอยู่ในขณะนั้นได้ก�าหนดเกณฑ์ 
ผู้ที่เข้ามาศึกษาต้องจบการศึกษาสายวิทยาศาสตร์ 
มาก่อน และในขณะนั้นภาค/ฝ่ายรังสีวิทยาก็มีความ 
ต้องการบุคลากรทางด้านรังสีเทคนิคมารองรับงาน 
ทางด้านรังสีวิทยาวินิจฉัยที่มีการขยายตัวอย่าง 
ต่อเนื่อง ภาควิชา/ฝ่ายรังสีวิทยาจึงร ่วมกับโรง 
พยาบาลจฬุาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เปิดโรงเรยีนรงัส ี
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เทคนิค โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทยขึ้น 
ที่ฝ่ายรังสีวิทยาและได้เริ่มเปิดสอนนักศึกษารุ่นแรก 
เมือ่วนัที ่7 มถินุายน พ.ศ. 2525 ซึง่การก่อตัง้โรงเรยีน 
รังสีเทคนิค โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย  
ได้ช่วยบรรเทาปัญหาการขาดแคลนบคุลากรทางด้าน 
รังสีเทคนิคให้น้อยลง ดังนั้น พยาบาลที่เข้ามาท�างาน 
ในฝ่ายรังสีวิทยาในช่วงหลัง จึงเน้นงานในส่วนของ 
การพยาบาลผู้ป่วยท่ีเข้ามารับการบริการของฝ่าย 
รังสีวิทยาเป็นหลัก แต่อย่างไรก็ตาม พยาบาลที่ม ี
ความเชี่ยวชาญทางด้านรังสีเทคนิคอยู่เดิมก็จะได้รับ 
การสนบัสนนุจากฝ่ายรังสวีทิยาให้ปฏบิตังิานทางด้าน 
รังสีเทคนิคจนกระทั่งครบอายุเกษียณราชการ

ในป ี  พ .ศ .  2529 เริ่ มมีนักรั งสี เทคนิค 
ซึ่ งจบปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยมหิดลและ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้ามาท�างานให้กับฝ่าย 
รังสีวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย  
และเป็นช่วงที่ภาควิชา/ฝ่ายรังสีวิทยามีการติดตั้ง 
เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ และต่อมาก็มีการติดตั้ง 
เครื่องสร้างภาพด้วยคลื่นสะท้อนในสนามแม่เหล็ก  
(Magnetic Resonance Imaging หรือ MRI) และ 
ขยายงานทางด้านรังสีร่วมรักษา (Interventional  
Radiology)โดยในช่วงดงักล่าวจนถงึปัจจบุนัภาควิชา/ 
ฝ่ายรังสีวิทยาได้มีการสนับสนุนให้นักรังสีเทคนิค 
ได้มโีอกาสในการไปฝึกอบรมดงูานทีป่ระเทศฝรัง่เศส  

งานด้านเอกซเรย์หลอดเลือดและรังสีร่วมรักษา
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สหรัฐอเมริกา สิงคโปร์ และสาธารณรัฐเกาหลี  
เพื่อพัฒนาศักยภาพการบริการทางการแพทย์ 
ให้ทัดเทียมนานาชาติมากยิ่งขึ้น

แม้ว่าภาควิชา/ฝ่ายรังสีวิทยาจะมีบุคลากร 
ทางด้านรังสีเทคนิคมากขึ้นก็ตาม แต่บุคลากรทาง 
ด้านรังสีเทคนิคส่วนใหญ่ยังเป็นเจ้าหน้าที่รังสีเทคนิค  
(หลักสูตร 2 ปีเทียบเท่าระดับอนุปริญญา) ซึ่ง 
กฎหมายในปัจจุบันได้ก�าหนดวุฒิบุคลากรทางด้าน 
รังสีเทคนิคว่าต้องจบการศึกษาระดับปริญญาตร ี
สาขารังสีเทคนิค และต้องมีใบประกอบวิชาชีพ 
เวชกรรมจงึจะสามารถปฏบิตังิานทางด้านรงัสเีทคนคิ 
ได้ตามที่กฎหมายก�าหนด ซึ่งส่งผลต่อบุคลากรที่จบ 
เพียงวุฒิอนุปริญญาซึ่งครองต�าแหน่งเจ้าหน้าที่รังสี 
เทคนิคและถูกลดบทบาทลง ดังนั้นในระยะหลังภาค 
วิชา/ฝ่ายรังสีวิทยาจึงได้สนับสนุนให้เจ้าหน้าที่รังสี 
เทคนิคท่ีท�างานอยู่เดิม และเจ้าหน้าที่รังสีเทคนิค 
ที่ก�าลังจะจบจากโรงเรียนรังสีเทคนิค โรงพยาบาล 
จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ให้มีการศึกษาต่อยอด 
เพื่อปรับวุฒิจากเจ้าหน้าที่รังสีการแพทย์ให้เป็น 
นักรังสีเทคนิค จนถึงปัจจุบันงานบริการทางด้านรังสี 
เทคนิคก็ยังคงมีปริมาณเพ่ิมขึ้นในทุกปี ประกอบกับ 
ความเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีทาง 
ด้านรงัสวีทิยาวนิจิฉยัรวมถงึกฎหมายทีร่ดักมุเข้มงวด 
มากขึ้น ท�าให้ภาวะการขาดแคลนนักรังสีเทคนิค 
ทั่ วประเทศยังคงเป ็นป ัญหาของโรงพยาบาล 
จุฬาลงกรณ์และโรงพยาบาลทั่วประเทศจวบจน 
กระทั่งปัจจุบันนี้

	 งานด้านรังสีรักษาและมะเร็งวิทยา

ในระยะแรกของสาขารังสีรักษาและมะเร็ง 
วิทยา เจ ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติการด้านรังสีรักษาถือ 
เป็นภาระของบุรุษพยาบาล เจ้าหน้าที่เสนารักษ์  
และพยาบาล โดยเม่ือเริ่มมีการใช้รังสีเพื่อรักษาโรค 
ผวิหนงัในปี พ.ศ. 2483 ได้ใช้เครือ่งเอกซเรย์ Keleket  
ซึ่งเป็นเครื่องเอกซเรย์วินิจฉัย บุคลากรที่ปฏิบัติงาน 

งานด้านการถ่ายภาพเอกซเรย์ทั่วไป
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เป็นเจ้าหน้าที่ของหน่วยรังสีวินิจฉัย คือ นายฟูศักดิ์  
ชณุห์งาม และนายหวาน หรัง่แรงกจิ ต่อมานายหวาน  
หรัง่แรงกจิ ซึง่นบัเป็นเจ้าหน้าทีร่งัสคีนแรกของหน่วย 
รังสีรักษาได้ย้ายมาอยู่ที่หน่วยรังสีรักษา และเมื่อ 
มีการจัดตั้งหน่วยรังสีรักษาในปี พ.ศ. 2494 ก็ได้มี 
การจัดซ้ือเครื่องเอกซเรย์ระยะลึก ติดตั้งที่อาคาร 
อภันตรีปชา ร่วมกับการจัดซื้อแร่เรเดียมและจัดซื้อ 
เครือ่งเอกซเรย์สมัผสั (contact x-rays) ในปี พ.ศ. 2496  
และจัดซ้ือเคร่ืองเอกซเรย์พ้ืนผวิ (superficial x-rays)  
ในปี พ.ศ. 2498 ต่อมาในปี พ.ศ. 2502 ได้มีการตดิตัง้ 
เครื่องโคบอลต์-60 เคร่ืองแรกของประเทศไทยและ

ได้ใช้งานจนถึงปี พ.ศ. 2507 จึงได้เปลี่ยนเครื่องใหม่  
ในปี พ.ศ. 2507 นี้เช่นกัน โดยได้มีการติดต้ังเคร่ือง 
โคบอลต์เพิ่มขึ้นอีกจ�านวน 1 เครื่องโดยได้รับบริจาค 
จากรัฐบาลแคนาดา

ในช่วงปี พ.ศ. 2496 - พ.ศ. 2506 เริ่มมีการ 
บรรจุบุคลากรในต�าแหน่งพนักงานเทคนิครังสีรักษา  
จ�านวน 6 คน เพื่อมาปฏิบัติงานที่ห้องโคบอลต์และ 
ดูแลเรเดียม โดยแต่เดิมนั้นบุคลากรเหล่านี้เป็นบุรุษ 
พยาบาลประจ�าอยู่ที่อาคารต่างๆ ในโรงพยาบาล 
จุฬาลงกรณ์ 

งานด้านรังสีรักษาและมะเร็งวิทยา
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หลังจากนั้นได้มีการน�าพยาบาลมาปฏิบัติงาน 
ด้านฉายรังสี (พ.ศ. 2508 - พ.ศ. 2519) โดยเริ่มจาก 
พยาบาลคนแรก คือ นางบวัผนั สขุะวฒันะ ได้รบัการ 
บรรจเุข้าท�างานเมือ่วนัที ่15 ตลุาคม พ.ศ. 2508 ต่อมา 
ได้เล่ือนต�าแหน่งเป็นหัวหน้าหอผูป่้วยอาคารโคบอลต์  
และได้โอนย้ายนางสายบัว สุขสุวรรณ ซึ่งบรรจุเข้า 
ท�างานมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2506 จากหน่วยรังสีวินิจฉัย  
มาประจ�าท่ีรังสีรักษา ต่อมานางสายบัว สุขสุวรรณ  
ได้รับแต่งตั้งเป็นผู ้ตรวจการเฉพาะทางรังสีวิทยา  
นอกจากนี้ได้บรรจุพยาบาลอีกจ�านวน 3 คน (พ.ศ. 
2514 - พ.ศ. 2519) และหลงัจากปี พ.ศ. 2532 พยาบาล 
เหล่านี้ ได้ย้ายกลับมาปฏิบัติหน้าท่ีพยาบาลดังเดิม  
และได้มกีารขออตัราพนกังานวทิยาศาสตร์การแพทย์ 
สังกัดคณะแพทยศาสตร์จ�านวน 2 อัตรา เพื่อปฏิบัติ 
หน้าที่ฉายรังสีผู ้ป่วย โดยบรรจุนางปราณี โพธิ์มี  
เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2517 และได้เกษียณ 
อายุงานก่อนก�าหนด (early retire) ไปเม่ือวันที่ 1  
ตลุาคม พ.ศ. 2542 จากนัน้จงึได้บรรจนุางนวลพรรณ  
โตอินทร์ เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2517 และ 
เกษยีนอายรุาชการเมือ่วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2550  
ซ่ึงอัตราที่ว ่างลงนี้ ได้ปรับเปลี่ยนเป็นต�าแหน่ง 
เจ้าหน้าที่ส�านักงาน (บริหารงานทั่วไป P7) โดย 
บรรจุ น.ส.กีรติกา ไทรจันทร์ เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน  
พ.ศ. 2551

เจ้าหน้าที่คนแรกที่จบทางด้านรังสีเทคนิคคือ  
นายวราจิณ บุญคง โดยได้รับการบรรจุเข้าท�างาน 
ในต�าแหน่งพนักงานรังสี เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.  

2514 และได้เปล่ียนมาเป็นต�าแหน่งเจ้าหน้าที่รังสี 
เทคนิค

หลังจากนั้นในปี พ.ศ. 2527 - พ.ศ. 2532  
มีเจ้าหน้าที่วุฒิปริญญาตรี สาขารังสีเทคนิคเพิ่มขึ้น 
อีกจ�านวน 3 คน 

สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยาได้ก้าวเข้าสู ่
ยุคของเครื่องฉายรังสีแบบเร่งอนุภาค (Linear  
Accelerator) โดยได้เริ่มติดตั้งในวันที่ 30 สิงหาคม 
พ.ศ. 2532 และเริ่มใช้งานในปี พ.ศ. 2533 และ 
เปิดสอนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งผู ้ช ่วยศาสตราจารย์  
แพทย์หญิงสุรีย์ ฐิตะฐาน หัวหน้าสาขารังสีรักษา 
และมะเร็งวิทยาในขณะนั้น ได้เล็งเห็นถึงปัญหาการ 
ขาดแคลนเจ้าหน้าทีร่งัสเีทคนคิ ประกอบกบัโรงเรยีน 
รังสีเทคนิค หลักสูตร 2 ปี โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์  
สภากาชาดไทย ได้เปิดการเรียนการสอนมาตั้งแต่ปี  
พ.ศ. 2525 จึงด�าเนินการส่งเสริมคนงานให้ศึกษาต่อ 
และจัดหาทุนให้แก่นักศึกษารังสีเทคนิคปีละ 2 ทุน 
อย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 7 ปี นับตั้งแต่ปี พ.ศ.  
2535 - พ.ศ. 2543 (ตั้งแต่รุ่นที่ 11 ถึงรุ่นที่ 17 แต่ 
นักศึกษารุ่นที่ 13 ได้ใช้ทุนจึงไม่ได้ท�างานที่สาขา 

ในระยะแรกของสาขารังสีรักษา
และมะเร็งวิทยา	เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติการ

ด้านรังสีรักษาถือเป็นภาระ
ของบุรุษพยาบาล	เจ้าหน้าที่

เสนารักษ์	และพยาบาล
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รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา) ท้ังนี้รวมนักศึกษาที่ได ้
รับทุนและเข้าปฏิบัติงาน (พ.ศ. 2537 - พ.ศ. 2543)  
จ�านวน 12 คน แต่เมื่อปฎิบัติงานไปได้ระยะหนึ่ง 
ก็ลาออก ปัจจุบันคงเหลือผู้รับทุนปฏิบัติงานอยู่เพียง  
5 คน

ในปี พ.ศ. 2542 ได้มีการเลิกใช้เครื่องโคบอลต์  
Theratron 80 ภายหลังจากที่ ใช ้งานมาเป ็น 
ระยะเวลาถึง 34 ปี (พ.ศ. 2508 - พ.ศ. 2542) และ 
ติดตั้งเครื่องฉายรังสี Theratron Elite 80 ทดแทน 
ในช่วงปลายปี พ.ศ. 2542 นั่นเอง

ต่อมาผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ประยุทธ์  
โรจน์พรประดิษฐ ์ หัวหน้าสาขารังสีรักษาและ 
มะเร็งวิทยาในขณะนั้น ได้ตระหนักถึงปัญหาการ 
รอคิวฉายรังสีของผู ้ป่วยที่ใช้เวลานาน จึงด�าเนิน  
โครงการปรับปรุงอาคารเอลิสะเบธ จักรพงษ์ และ 
ร่วมก่อตั้งศูนย์ฉายรังสีผู้ป่วยมะเร็งเต้านมร่วมกับ 
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์กฤษณ์ จาฎามระ โดย 
ได้ตดิตัง้เครือ่งจ�าลองการฉายรงัสแีบบ 2 มิต ิ(Acuity 
simulator) เครื่องจ�าลองการฉายรังสีแบบ 3 และ  
4 มิติชนิด โดยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT  
simulator) ซึ่งถือเป็นเครื่องแรกในภูมิภาคเอเชีย 
ตะวันออกเฉียงใต ้ รวมถึงเครื่องฉายรังสีแบบ 
เร่งอนุภาค 21EX และ 23EX ที่สามารถฉายรังส ี
ในเทคนิคพิเศษแบบปรับความเข้มได้ ในปี พ.ศ. 
2547 ซึ่งในขณะนั้นถือว่าโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์  
สภากาชาดไทย เป็นสถาบันที่มีเครื่องเร่งอนุภาค 
มากที่สุดในประเทศไทย และจากความเพียบพร้อม 

ในเครื่องมือที่ทันสมัย ทางสาขาฯ จึงได้มีการพัฒนา 
บคุลากร โดยการส่งเจ้าหน้าทีร่งัสเีทคนคิเข้าศกึษาต่อ 
ในระดับปริญญาตรี 

ในปี พ.ศ. 2552 ผูช่้วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ 
ชลเกียรติ ขอประเสริฐ หัวหน้าสาขารังสีรักษา  
และมะเร็งวิทยา ได้ด�าเนินการจัดซื้อและติดตั้ง 
เครื่องเร่งอนุภาค ClinacIX (Rapid Arc) มาแทนที ่
เครือ่งเร่งอนภุาค Clinac 1800 หลงัจากใช้งานมาเป็น 
ระยะเวลา 20 ปี (พ.ศ. 2532 - พ.ศ. 2552) ซึ่งเครื่อง  
Rapid Arc นีเ้ป็นเครือ่งแรกในประเทศไทยทีส่ามารถ 
ท�าการรักษาผู้ป่วยด้วยเทคนิคปรับความเข้มรอบตัว 
ผู้ป่วยได้ซึ่งสามารถลดเวลาการฉายรังสีลง ท�าให้ 
สามารถรบัจ�านวนผูป่้วยมารกัษาได้มากขึน้ นอกจากนี ้
ทางสาขารงัสรีกัษาและมะเรง็วทิยายงัได้ตดิตัง้เครือ่ง 
จ�าลองการฉายรงัสโีดยอาศยัเครือ่งสร้างภาพด้วยคลืน่  
สะท้อนในสนามแม่เหล็ก (MRI Simulator) ในปี  
พ.ศ. 2555 ซึง่เครือ่งนีน้บัเป็นเครือ่ง MRI Simulator  
เครื่องแรกในภูมิภาคเอเชีย

ในปี พ.ศ. 2554 สาขารังสีรักษาและมะเร็ง 
วิทยาได้มีการโอนย้ายเจ้าหน้าที่รังสีเทคนิคมาจาก  
สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย และรับเจ้าหน้าที่/นักรังสี 
เทคนิคแทนที่คนเก่าที่ลาออกไปอีกจ�านวน 3 อัตรา

ในปี พ.ศ. 2554 ทางสาขารังสีรักษาและ 
มะเร็งวิทยาได้ท�าการปรับปรุงอาคารอับดุลราฮิม 
โดยการน�าเครื่องโคบอลต์-60 ทั้ง 2 เครื่องออก  
(Eldorado78: 2519 - 2551, Theratron Elite 80:  
2542 - 2554) เพื่อติดตั้งเครื่องจ�าลองการฉายรังสี 
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แบบ 3 มิติ และเครื่องเร่งอนุภาคอีก 3 เครื่อง (True  
beam 2 เครือ่ง และ Rapid Arc 1 เครือ่ง) ในปี พ.ศ.  
2556 ในการนี้ทางสาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา  
ได้ตระเตรียมก�าลังคน โดยการรับเจ้าหน้าที่รังสี 
เทคนิคเพิ่มอีกจ�านวน 3 อัตรา (พ.ศ. 2555)  
และมีก�าหนดการเปิดใช้เครื่องในต้นปี พ.ศ. 2557 นี้ 
อย่างไรก็ตามในระหว่างนี้มีเจ้าหน้าที่ลาออกและ 
ลาศึกษาต่อ คงเหลือเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานทั้งหมด 
เพียง 17 คน และมีเจ้าหน้าที่ part time อีกจ�านวน  
1 คน ซ่ึงหากเครื่องมือใหม่เปิดใช้ ก็มีความต้องการ 
บุคลากรเพิ่มขึ้นอีก 10 อัตรา ทางสาขาฯ จึงได้ 

ท�าโครงการขออตัราก�าลงัไว้และได้รบัการอนมุตัแิล้ว  
ขณะนี้อยู ่ในระหว่างการรับสมัคร แต่ก็น่าจะหา  
ผู ้สมัครได้ยาก เนื่องจากยังเป็นสาขาที่มีความ 
ขาดแคลนในประเทศไทย

กล่าวโดยสรุปแล้ว สาขารังสีรักษาและมะเร็ง 
วิทยาได้ประสบกับปัญหาการขาดแคลนนักรังส ี
เทคนิคเช่นเดียวกับสาขารังสีวิทยาวินิจฉัย และถือ 
เป็นปัญหาระดับชาติที่ไม่สามารถผลิตนักรังสีเทคนิค 
ให้เพียงพอกับความต้องการและการขยายเคร่ืองมือ 
และการบรกิารในประเทศได้ จงึเป็นสิง่ทีย่งัคงต้องหา 
วิธีการแก้ปัญหาต่อไป

งานด้านรังสีรักษาและมะเร็งวิทยา
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	 งานด้านเวชศาสตร์นิวเคลียร์

สาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์ ฝ ่ายรังสีวิทยา  
โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เริม่ก่อตัง้ขึน้ 
ในปี พ.ศ. 2502 เริ่มจากการเป็นหน่วยไอโซโทปส์  
มบีรุษุพยาบาลท�าหน้าท่ีใช้และให้สารกมัมนัตรงัสกีบั 
ผู้ป่วย ภายใต้การควบคุมของรังสีแพทย์และควบคุม 
เครือ่งอัพเทคและเคร่ืองสแกน และมนีกัวิทยาศาสตร์ 
ท�าการตรวจเลือดในห้องปฏิบัติการและช่วยดูแล 
งานสแกนภาพทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์

ในปี พ.ศ. 2529 เร่ิมมีนักรังสีเทคนิคที่ส�าเร็จ 
การศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดลเข้ามาปฏิบัติงาน 
ทางด้านนี้ เพื่อรองรับเทคโนโลยีใหม่ที่น�าเข้ามา 
ใช้ในสาขาในขณะนั้น นั่นคือเครื่อง SPECT (Single  
Photon Emission Computed Tomography)  
ซึ่งได้ติดตั้งในปี พ.ศ. 2531 และนักรังสีเทคนิค 
ได้รับการสนับสนุนการฝึกอบรมในระดับชาติและ
นานาชาติ (IAEA fellowship) ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศเพื่อเป็นก�าลังในการพัฒนางานรังสี
เทคนิคส�าหรับงานเวชศาสตร์นิวเคลียร์ และผลิต 
เจ ้าหน ้าที่รังสี เทคนิคของโรงเรียนรังสี เทคนิค  
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย อีกทั้ง 
ควบคมุดแูลนกัศกึษารงัสเีทคนคิ มหาวทิยาลัยมหิดล 
และมหาวิทยาลัยนเรศวร ในการฝึกปฏิบัติงานด้าน 
รังสีเทคนิคในงานเวชศาสตร์นิวเคลียร์ และเป็น 
วิทยากรในการฝึกอบรมนักรังสีเทคนิคทั้งในและ 
ต่างประเทศ

จวบจนกระทัง่ในปี พ.ศ. 2535 สาขาเวชศาสตร์ 
นิวเคลียร์ได้เปิดโอกาสให้นักศึกษาโรงเรียนรังสี 
เทคนิค โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย  
เข้ารับทุนเวชศาสตร์นิวเคลียร์ เม่ือจบหลักสูตรก็เข้า 
ปฏิบัติงานในสาขา และมีการรับนักศึกษาทุน 
เข้าท�างานในทุกปี จนถึงปี พ.ศ. 2553 บุรุษพยาบาล 
จึงถูกลดบทบาทในงานส่วนนี้ เนื่องจากมีเจ้าหน้าที่ 
รังสีเทคนิคและนักรังสีเทคนิคปฏิบัติหน้าที่ตรง 
ตามสายงาน ตามพระราชบัญญัติการประกอบ 

งานด้านเวชศาสตร์นิวเคลียร์
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โรคศลิปะ พ.ศ. 2542 - พ.ศ. 2545 และพระราชกฤษฎกีา 
ก�าหนดให้สาขารังสีเทคนิคเป็นสาขาการประกอบ 
โรคศิลปะ ประกาศใช้เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.  
2545 ท�าให้มีผลต่อบุคลากรทางด้านรังสีเทคนิค 
ที่ต้องจบการศึกษาระดับปริญาตรีสาขารังสีเทคนิค  
และต้องมีใบประกอบโรคศิลปะจึงจะสามารถปฏิบัติ 
งานด้านรงัสเีทคนคิได้ ทางสาขาเวชศาสตร์นวิเคลยีร์ 
จงึจดัวางแผนพฒันาบคุลากรในระยะยาว โดยสนบัสนนุ 

ให้เจ้าหน้าที่รังสีเทคนิคศึกษาต่อยอดเพื่อปรับวุฒิ 
ให้เป็นนกัรงัสเีทคนคิ และให้นกัรงัสเีทคนคิได้เข้าร่วม 
ประชุมวิชาการและฝึกอบรมทางรังสีวิทยาทั้งใน 
และต่างประเทศ เพื่อเพิ่มศักยภาพทางวิชาการ 
และการให้บริการในงานเวชศาสตร์นิวเคลียร์ที่ได้ 
มาตรฐานในระดับชาติและนานาชาติต่อไป 

งานด้านเวชศาสตร์นิวเคลียร์
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นักฟิสิกส์การแพทย์ นับเป็นบุคลากรในสาขา 
ที่ใช้กระบวนการและความรู ้ทางด้านรังสีฟิสิกส์  
เพือ่ใช้ในการปฏบิตังิานในด้านการดแูลเครือ่งมอืรงัสี  
การวัดตรวจสอบ และควบคุมคุณภาพเครื่องก�าเนิด 
รังสี เพื่อน�ามาใช้ในการตรวจและการรักษาผู้ป่วย  
การค�านวณปริมาณรังสี และการวางแผนเพื่อการ 
รกัษาผู้ป่วยโรคมะเร็ง โดยมกีารก�าหนดระดบัปรมิาณ 
รังสีและคุณภาพของภาพรังสีเอกซ์ในสัดส่วนที่ 
เหมาะสม รวมไปถึงการควบคุมคุณภาพของเทคนิค 
การฉายรังสีรักษาและถ่ายภาพผู้ป่วยในการใช้ข้อมูล 
เชิงชีวฟิสิกส์ เพื่อการพยากรณ์โรคจากการตรวจ 
วินิจฉัยด้วยภาพรังสีหรือการตรวจเชิงวิเคราะห์ 
ปริมาณในงานเวชศาสตร์นิวเคลียร์ ร่วมท�าการ 
วางแผนการให้สารกัมมันตรังสีในงานเวชศาสตร์ 
นิวเคลียร ์  เ พ่ือการวินิจฉัยและการรักษาโรค  
การดูแลและจัดอุปกรณ์ที่ เหมาะสมในด้านการ 
ป้องกันอันตรายจากรังสีให้กับผู ้ป่วย เจ้าหน้าที่  
และประชาชนทั่วไป โดยทั้งนี้ นักฟิสิกส์การแพทย์ 
จะต้องส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยา 
ศาสตรบัณฑิตสาขาฟิสิกส ์หรือรังสีเทคนิคหรือ 
ใกล ้ เคียง และส�าเร็จปริญญาโทวิทยาศาสตร 

มหาบัณฑิต สาขาฟ ิสิกส ์การแพทย์หรือฉายา 
เวชศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์รังสีหรือใกล้เคียงเป็น 
อย่างต�่า 

นั กฟ ิ สิ ก ส ์ ก า ร แพทย ์ คนแรกคื อ  ร อ ง 
ศาสตราจารย์จงจินต์ ภัทรมนตรี ซึ่งท่านได้ส�าเร็จ 
การศึกษาระดับปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขา 
ฟิสกิส์ เกยีรตนิยิมอนัดบั 2 และวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ 
สาขานิวเคลียร์ฟิสิกส์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
โดยได ้ เข ้ ารับราชการในคณะแพทยศาสตร ์  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในปี พ.ศ. 2508 และ 
ได้เกษียณอายุราชการเมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.  
2545 โดยในระยะแรก ทบวงการพลังงานปรมาณ ู
ระหว่างประเทศ (International Atomic Energy 
Agency, IAEA) ได ้ท�าการจัดส ่ง  Dr .  Paul  
M. Pfalzner ผู ้เชี่ยวชาญทางฟิสิกส์การแพทย์  
มาจัดตั้งหน่วย Hospital Physics และได้ฝึกอบรม 
รองศาสตราจารย์จงจินต์ ภัทรมนตรี เป็นระยะเวลา  
1 ปี จึงนับได้ว่างานฟิสิกส์การแพทย์ได้เร่ิมขึ้นต้ังแต ่
บัดนั้นเป็นต้นมา

รองศาสตราจารย์จงจินต์ ภัทรมนตรี ได้เข้ารับ 
การฝึกอบรมทางด้าน Physics of Radiotherapy  

ประวัตินักฟิสิกส์การแพทย์
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ที่ London University ประเทศอังกฤษ ในปี พ.ศ.  
2511 เป็นระยะเวลา 1 ปี และได้ปฏิบัติงานวิจัย 
เรือ่ง Particle Radiation Dosimetry ทีส่ถาบนัวจิยั 
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เมืองชิบะ ประเทศญี่ปุ ่น 
ในปี พ.ศ. 2535 เป็นระยะเวลา 6 เดือน

ในการปฏบิตังิานของรองศาสตราจารย์จงจนิต์  
ภัทรมนตรี ท่านได้ดูแลการเรียนการสอนด้านฟิสิกส ์
การแพทย์ท้ังทางรังสีวิทยาวินิจฉัยและรังสีรักษา  
และยังนับเป็นอาจารย์ฟิสิกส์รุ่นแรกที่สอนและฝึก 
อบรมแพทย์ประจ�าบ้านเฉพาะทาง สาขารังสีวิทยา  
ตั้งแต่รุ่นที่ 1 จนกระทั่งท่านเกษียณอายุราชการ 

รองศาสตราจารย์จงจินต์ ภัทรมนตรี นับเป็น 
นกัฟิสิกส์การแพทย์ท่ีเป็นก�าลงัส�าคญัในยคุบกุเบกิ คอื 
ช่วงปี พ.ศ. 2494 - พ.ศ. 2532 ซ่ึงใช้เครือ่งโคบอลต์-60  
และเครือ่งเอกซเรย์ระยะลึกในการรักษาผูป่้วย รวมทัง้ 
การใช้เครื่องใส่แร่อัตราปริมาณรังสีสูงแบบระยะไกล

นักฟ ิสิ กส ์ การแพทย ์คนที่ สองคือ  รอง 
ศาสตราจารย์ศิวล ีสริุยาปี ซึง่ท่านได้ส�าเรจ็การศกึษา 
ระดบัวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาฟิสกิส์ และวศิวกรรม 
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขานิวเคลียร ์ เทคโนโลยี  
จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และได้เข้ารับราชการ 

รองศาสตราจารย์จงจินต์ ภัทรมนตรี 

นักฟิสิกส์การแพทย์	นับเป็นบุคลากรในสาขาที่ใช้กระบวนการและความรู้
ทางด้านรังสีฟิสิกส์	เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในด้านการดูแลเครื่องมือรังสี	

การวัดตรวจสอบ	และควบคุมคุณภาพเครื่องกำาเนิดรังสี	เพื่อนำามา
ใช้ในการตรวจและการรักษาผู้ป่วย
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ในคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ในปี พ.ศ. 2513 จวบจนกระทั่งเกษียณอายุราชการ 
ในปี พ.ศ. 2551 และต่ออายุราชการจนถึงปัจจุบัน  
ซ่ึงท่านนับเป็นนักฟิสิกส์การแพทย์ที่ปฏิบัติงาน 
ในระยะเวลาที่ยาวนานที่ เริ่มจากยุคที่ใช ้เครื่อง 
โคบอลต์-60 พัฒนาสู่เครื่องเร่งอนุภาค จนถึงยุค 
เครื่องฉายรังสีที่ควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ซึ่ง 
เป็นเครือ่งทีม่เีทคโนโลยสีงู ฉายรงัสใีนระบบ 3 - 4 มติ ิ
แบบปรับความเข้ม รวมท้ังการใช้ระบบภาพน�าวิถี  
ตรวจสอบต�าแหน่งของล�ารังสี ในด้านการเรียน 
การสอน ท่านมีหน้าที่รับผิดชอบการสอนวิชาฟิสิกส์ 
ทางรังสีรักษาแก่นิสิตแพทย์ แพทย์ประจ�าบ้านสาขา 

รังสีวิทยา เจ้าหน้าที่รังสีการแพทย์ และนักฟิสิกส ์
การแพทย์สาขาฉายาเวชศาสตร์ นอกนั้นแล้ว  
รองศาสตราจารย์ศิวลี สุริยาปี ยังเป็นผู้ที่มีส่วนร่วม 
ในการพฒันาระบบการเรยีนการสอน การเปิดหลกัสตูร 
รังสีเทคนิคระดับอนุปริญญา หลักสูตรวิทยาศาสตร 
มหาบัณฑิต สาขาฉายาเวชศาสตร์ ที่เลือกเฉพาะทาง 
รังสีรักษา การจัดฝึกอบรมระยะสั้นแก่แพทย์และ 
นกัวทิยาศาสตร์จากประเทศในภมิูภาคเอเชยีทีเ่ข้ามา 
รับการฝึกอบรมทางด้านรังสีรักษาโดยการสนับสนุน 
ของทบวงการพลงังานปรมาณรูะหว่างประเทศ รวมทัง้ 
การจัดเป็นศูนย์ฝึกอบรมทางรังสีรักษาระยะใกล ้
แบบ 3 มิติ ด้วยภาพจากเครื่อง MRI โดยร่วมมือกับ  

The Ninth Asia-Oceania Congress of Medical Physics 
The Seventh South-East Asian Congress of Medical Physics
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Medical University of Vienna และบรษิทั Elekta
ในการพัฒนางานของฟ ิสิกส ์การแพทย ์  

รองศาสตราจารย์ศิวลี สุริยาปี ได้ท�างานร่วมกับ 
สมาคมนักฟิสิกส์การแพทย์ไทย ฝึกอบรมนักฟิสิกส์ 
การแพทย์ที่อ่อนอาวุโส เพื่อเป็นนักฟิสิกส์การแพทย์ 
ที่มีศักยภาพตามมาตรฐานสากลหลักสูตร 2 ปี  
(พ.ศ. 2550 - พ.ศ. 2552) โดยใช้หลกัสตูรของทบวงการ 
พลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ ซ่ึงสาขารังสีรักษา 
และมะเร็งวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ได้ส่ง 
นักฟ ิสิกส ์การแพทย ์ เข ้าอบรมจ�านวน 3 คน  
โดยรองศาสตราจารย์ศิวลี สุริยาปี เป็นอาจารย ์
ที่ปรึกษาหลักการพัฒนางานของสาขารังสีรักษาและ 

มะเรง็วทิยา ท�าให้มีการสร้างนกัฟิสกิส์การแพทย์เป็นทมี 
ที่มีศักยภาพ และนอกจากการฝึกอบรมดังกล่าวแล้ว  
สาขารงัสีรกัษาและมะเรง็วทิยายงัได้ให้การสนบัสนนุ 
นกัฟิสกิส์การแพทย์ในการศกึษาต่อระดับปริญญาเอก  
การเขา้ร่วมประชุมวิชาการ การเสนอผลงานวิชาการ  
การตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสาร3ทั้งในระดับชาติ 
และระดับนานาชาติ รวมถึงการพัฒนานักฟิสิกส ์
การแพทย์ที่สามารถปฏิบัติงานได้ตามเทคโนโลยี 
การฉายรังสีที่พัฒนาอย่างต่อเนื่อง อันจะน�าไปสู ่ 
ความเป็นเลิศของสาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา  
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

รองศาสตราจารย์ศิวลี สุริยาปี
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ปัจจุบันมีนักฟิสิกส์การแพทย์ สาขารังสีรักษา 
และมะเร็งวิทยา สภากาชาดไทย จ�านวน 8 คน 
ที่เข้าปฏิบัติงานตั้งแต่ปี พ.ศ. 2527 จ�านวน 1 คน  
และปี พ.ศ. 2546 - ปัจจุบัน จ�านวน 7 คน โดยมี 
ผู้ทีส่�าเรจ็การศึกษาระดบัดษุฎบีณัฑติ สาขานวิเคลยีร์ 
เทคโนโลยี เมื่อปี พ.ศ. 2555 จ�านวน 1 คน และ 
ก�าลงัอยูใ่นระหว่างการศกึษาทีค่ณะวศิวกรรมศาสตร์  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจ�านวน 2 คน ส�าเร็จการ 
ศึกษาระดับปริญญาโทจ�านวน 5 คน และรอรับการ 
บรรจุอีกจ�านวน 1 คน

ส�าหรับนักฟิสิกส ์การแพทย์คนที่สาม คือ  
รองศาสตราจารย์ ดร.อัญชลี กฤษณจินดา ซึ่งท่าน 

ได ้ส�าเร็จการศึกษาระดับวิทยาศาสตรบัณฑิต  
( เกียรตินิยม) สาขาฟ ิสิกส ์  จากจุฬาลงกรณ ์ 
มหาวิทยาลัย และได้รับทุนของทบวงการพลังงาน 
ปรมาณรูะหว่างประเทศ (IAEA) เพือ่เดนิทางไปศกึษา 
ต่อและส�าเร็จการศึกษาระดับ Master of Science  
(Radiation Physics) จาก Middlesex Hospital 
Medical School, University of London นอกจาก 
นั้นท่านยังได้รับทุนจาก Finch University of  
Health Science, Chicago Medical School,  
North Chicago, Illinois, U.S.A. เพื่อศึกษาต่อ และ 
ส�าเร็จการศึกษาระดับ Doctor of Philosophy in  
Medical Radiation Physics 

รองศาสตราจารย์ ดร.อัญชลี กฤษณจินดา
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รองศาสตราจารย์ ดร.อัญชลี กฤษณจินดา  
เข้ารับราชการที่คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ ์
มหาวิทยาลัย เมื่อวันท่ี 2 มกราคม พ.ศ. 2524 ที่ 
สาขาเวชศาสตร์นวิเคลยีร์ โดยมุง่เน้นด้านการควบคมุ 
คุณภาพทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ จนได้รับต�าแหน่ง 
เป็นผู้แทนประเทศ และเป็นผู้เชี่ยวชาญของทบวง 
การพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศในภูมิภาค 
เอเชยีและคาบสมทุรแปซฟิิก ในโครงการการควบคมุ 
คณุภาพของเครือ่งมอืทางเวชศาสตร์นวิเคลยีร์ ตัง้แต่ 
ปี พ.ศ. 2527 เป็นต้นมา ท่านได้เดินทางไปประเทศ 
มาเลเซยีและประเทศเวยีดนามเพือ่ให้ความช่วยเหลอื 
ด้านเวชศาสตร์นิวเคลียร์ภายใต้โครงการดังกล่าว 
ในด้านการเรียนการสอน ท่านมีหน้าที่รับผิดชอบ 
ด้านการสอนวิชารังสีฟิสิกส์ ฟิสิกส์ทางเวชศาสตร์ 
นิวเคลียร์และการป้องกันอันตรายจากรังสี ในการ 
ผลิตแพทย์ แพทย์ประจ�าบ้านสาขารังสีวิทยา สาขา 
เวชศาสตร์นิวเคลียร ์ เจ ้าหน้าที่รังสีการแพทย์  
และนักฟิสิกส์การแพทย์ สาขาฉายาเวชศาสตร์  
ซึ่งหลักสูตรระดับวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา 
ฉายาเวชศาสตร์ เป็นหลักสูตรการเรียนการสอน 
แห่งแรกในประเทศไทยที่มีการสร ้างนักฟิสิกส ์
การแพทย์ทางรังสีวินิจฉัย ดร.อัญชลี กฤษณจินดา  
ยังได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้แทนประเทศในโครงการ 
ระดับภูมิภาคของ IAEA ในด้านการเรียนการสอน 
และการฝึกอบรมนักฟิสิกส์การแพทย์ให้มีความรู ้
ความช�านาญพิเศษในสาขาฟิสิกส์การแพทย์ของ 

รังสีวิทยาวินิจฉัย รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา และ  
เวชศาสตร์นิวเคลียร์ ตั้งแต่ พ.ศ. 2548 เป็นต้นมา  
ท�าให้ประเทศไทยเป็นประเทศแรกในภูมิภาคที่มี 
การฝึกอบรมของนักฟิสิกส์การแพทย์ที่ครบทั้ง 3  
สาขา ส�าหรับงานด้านการบริการผู้ป่วย ท่านได้รับ 
ความช่วยเหลือจาก IAEA ด้านโครงการวิจัยระดับ 
ภูมิภาค และสามารถน�ามาใช้ในงานประจ�าเกี่ยวกับ 

National Training Course “Quality Assurance Audit 
for Diagnostic Radiology Improvement and Learning, 
QUAADRIL” 2013
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การป้องกันอันตรายจากรังสี การประเมินปริมาณ 
รังสีที่ ผู ้ป ่วยได้รับ การลดปริมาณรังสีในผู ้ป ่วย 
ที่มารับการวินิจฉัยด้วยรังสี และในงานบริการด้าน 
รังสีร ่วมรักษา รวมถึงงานด้านการเยี่ยมส�ารวจ  
การประเมินและตรวจสอบคุณภาพทางรังสีวิทยา 
วินิจฉัย (QUAADRIL) และทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ 
(QUANUM) เพื่อให้งานบริการทางรังสีวิทยาวินิจฉัย 
และเวชศาสตร์นวิเคลียร์มกีารพัฒนาอย่างมีมาตรฐาน  
ทดัเทยีมกบัประเทศในสหภาพยโุรปและออสเตรเลยี  
เป็นต้น อันจะเป็นประโยชน์ต ่อผู ้ป ่วยโดยตรง  
ซ่ึงงานดังกล่าวได้เริ่มต้นมาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2555  
จนถึงปัจจุบัน โดยมุ่งหวังให้โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์  
สภากาชาดไทยเป ็นสถาบันท่ีมีมาตรฐานทาง 
รังสีวิทยาเป ็นแห่งแรกของประเทศและเป็นที่ 
ยอมรับของนานาชาติ ดร.อัญชลี กฤษณจินดา 
ได้รับการคัดเลือกให้ด�ารงต�าแหน่งนายกสมาคม 
นักฟ ิสิกส ์การแพทย์ไทยตั้ งแต ่ป ี  พ.ศ. 2543  
จนถึงปัจจุบัน โดยสมาคมฯ มีส�านักงานที่อาคาร 
อับดุลราฮิม ฝ่ายรังสีวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 
สภากาชาดไทย และมีสมาชิกประมาณ 200 คน 
ซึ่งสมาคมนักฟิสิกส์การแพทย์ไทยได้เข้าร่วมเป็น 

สมาชิกขององค์กรฟิสิกส์การแพทย์แห่งเอเชีย 
ตะวันออกเฉียงใต้ (SEAFOMP) และ ดร.อัญชลี  
กฤษณจินดา ได้รับการคัดเลือกให้เป็นประธาน 
องค์กรฯ ดงักล่าวในระหว่างปี พ.ศ. 2548 - พ.ศ. 2555 
และเป็นกรรมการบริหารองค์กรฟิสิกส์การแพทย์ 
แห ่งเอเชียและคาบสมุทรแปซิฟ ิก (AFOMP)  
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 จนถึงปัจจุบัน และเป็นกรรมการ 
บริหารองค์กรฟิสิกส์การแพทย์นานาชาติ (IOMP)  
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 และในปี พ.ศ. 2556 ดร.อัญชลี  
กฤษณจินดา ก็ได้รับการเสนอชื่อให้เป็น 1 ใน 50 
ของ Outstanding Medical Physicist ของโลก 
เนื่องในวาระครบ 50 ปีขององค์กรฟิสิกส์การแพทย์ 
นานาชาติ โดยมีการประกาศผลที่ เมืองไบรตัน  
ประเทศสหราชอาณาจักร เ ม่ือเดือนสิงหาคม  
พ.ศ. 2556 นับได้ว่าท่านเป็นนักฟิสิกส์การแพทย์ 
สตรีคนแรกของประเทศไทยและทวีปเอเชีย ที่ได้รับ 
การประกาศเกยีรตคิณุสาขาฟิสกิส์การแพทย์ดังกล่าว  
และน�าชือ่เสยีงมาสูอ่งค์กรทัง้จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
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Medical physicists who have made an outstanding contribution 
to the advancement of medical physics over the last 50 years.

To mark the 50th Anniversary of the IOMP, national and regional medical physics organizations were invited to nominate medical 
physicists, and other closely related professionals, who have made an outstanding contribution to the advancement of medical physics 

and healthcare through research, clinical developments, education and training activities, service development, and to professional 
matters over the last 50 years. Whilst in most cases the contribution is of international importance, some of those selected have made 
such a significant contribution nationally or regionally that the international selection panel considered that they should be recognized.

Outstanding Contributions Over the Last 50 Years

50 Years 
of IOMP	 	 	 	1963-		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 -2013

Barry
Allen

Aaron 
Fenster

Anchali 
Krisanachinda

Charles A. 
Mistretta

Wolfgang 
Schlegel 

Penelope  
Allisy-Roberts 

Maryellen 
L. Giger 

Tomas 
Kron

Kwan-Hoong 
Ng

Tae Suk Suh

Carlos E. de 
Almeida

Dietrich 
Harder

Lawrence 
H. Lanzl

Fridtj of 
Nüsslin

Hans 
Svensson

Peter R. 
Almond

William R. 
Hendee 

John S. 
Laughlin

Colin G. 
Orton

Eiichi 
Tanaka

F. Herbert 
Attix 

Yimin Hu

Paul C. 
Lauterbur

Jose Perez-
Calatuyud

David 
Thwaites 

Keith 
Boddy

Godfrey 
Hounsfield

C. Clifton 
Ling 

Ervin B. 
Podgorsak

Giampiero 
Tosi

Caridad 
Borrás

Willi 
Kalender

John 
Mallard

Ambika Sahai 
Pradhan

David W. 
Townsend

Anders 
Brahme

Constantin 
Kappas

Jim 
Malone

Madan M. 
Rehani 

Jacob 
Van Dyk

John R. 
Cameron 

Kiyomitsu 
Kawachi

Peter 
Mansfield 

David W.O. 
Rogers 

Steve 
Webb

John R. 
Cunningham  

Valeriy 
Kostylev

Sören 
Mattsson

Jean-Claude 
Rosenwald

Peter 
Wells 

รองศาสตราจารย์ 
ดร.อัญชลี กฤษณจินดา
ได้รับรางวัล 1 ใน 50 
ของ Outstanding 
Medical Physicist  
ของโลกเนื่องในวาระ 
ครบ 50 ปีขององค์กร
ฟิสิกส์การแพทย์
นานาชาติ โดยมีการ
ประกาศผลที่เมืองไบรตัน 
ประเทศสหราชอาณาจกัร 
เมื่อเดือนสิงหาคม 
พ.ศ. 2556
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	 งานทางด้านรังสีวิทยาวินิจฉัย

ในยคุแรกของฝ่ายรงัสวีทิยา สถานทีป่ฏบัิตงิาน 
และเครือ่งมอืของ “หมวดแสงรศัม”ี รวมอยูใ่นอาคาร 
เดียวกันคือ อาคาร “อภันตรีปชา” โดยมิได้แยก 
หน่วยงานเช่นในปัจจุบัน ซึ่งในระยะแรกมีพยาบาล  
จ�านวน 2 คน ที่ท�าหน้าที่ฉายแสงด้านรังสีรักษา 

ในปี พ.ศ. 2497 ภายหลังจากที่คุณเกื้อกูล  
ระงับภัย ส�าเร็จการศึกษาวิชาชีพการผดุงครรภ์และ 
อนามัยจากโรงเรียนพยาบาลและผดุงครรภ์และ 
อนามัย สภากาชาดไทย ท่านก็ได้สมัครเป็นพยาบาล 
ประจ�าหน่วยรังสวีนิจิฉยั โดยปฏบิตังิานการถ่ายภาพ 
เอกซเรย ์ เพียงผู ้ เดียว ซึ่ งผู ้ฝ ึกสอนในสมัยนั้น 
ล้วนแล้วแต่เป็นทหารท่ีมาจากทหารเสนารักษ์  
จ�านวน 3 คน และคนงาน แต่มปีระสบการณ์ด้านการ 
เอกซเรย์ช่วยสอนและแนะน�า แต่หากท�าการเอกซเรย์ 
แล้วไม่ได้ภาพตามที่รังสีแพทย์ต้องการ รังสีแพทย์ 
ก็จะแนะน�าให้ดูภาพจากหนังสือและโครงกระดูก 
อาจารย์ใหญ่

พยาบาลในสมัยนั้นต้องท�าหน้าที่เกี่ยวกับงาน 
ด้านรังสีวินิจฉัยทุกชนิด ตั้งแต่การเอกซเรย์ทั่วไป  
การเอกซเรย์พิเศษต่างๆ เช่น วัดความยาวของขา 
ทั้งสองข้าง วัดเชิงกรานคนตั้งครรภ์ (Pelvimetry)  
เอกซเรย์ฟัน ช่วยรงัสแีพทย์ในการจดัเตรยีมเครือ่งมอื 
และอุปกรณ์ต่างๆ ในการตรวจ Angiography,  
Lymphangiography เอกซเรย์ผู้ป่วยฉุกเฉิน ทั้งจาก 
ผูป่้วยนอกและผูป่้วยใน รวมถงึการล้างฟิล์มในห้องมดื 
ส่วนในเวลากลางคืนก็ต้องอยู่เวรและท�างานคนเดียว  
เริ่มตั้งแต่ต ้องมาเปิดอาคารเอกซเรย์ เอกซเรย์ 
ผู ้ป่วย ล้างฟิล์ม และส�าหรับฟิล์มที่เอกซเรย์แล้ว 
แพทย์เจ้าของไข้ก็จะน�าไปพิจารณาก่อน ซึ่งหากมี 
ข ้อสงสัยหรือเกิดความไม่แน่ใจก็จะน�าฟิล ์มมา 
ปรึกษารังสีแพทย์ในวันรุ่งขึ้น ในส่วนของพยาบาล 
ที่ เข ้ามาปฏิบัติงานในรุ ่นหลังๆ ต่างก็ได้รับการ 
สอนงานทางด้านรงัสวีนิจิฉยัจากคณุเกือ้กลู ระงบัภยั 
แทบทั้งสิ้น

พยาบาลกับงานรังสีวิทยา
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หัวหน ้าตึกเอกซเรย ์คนแรกคือ  
นายฟูศักดิ์  ชุณห ์งาม ก็จะดูแลงาน 
ทุกอย่าง เริ่มต้นตั้งแต่การลงทะเบียน 
ผู้ป่วยที่มาติดต่อเอกซเรย์ รับเงิน ออก
ใบเสร็จรับเงิน จัดฟิล์มให้รังสีแพทย์อ่าน 
รายงานผลและการบันทึกรับส่ง-ฟิล์ม
ของผู้ป่วยและจากอาคารรักษาพยาบาล 
เตรียมการเบิกจ่ายฟิล์ม สารทึบรังสี และ
อุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้เกี่ยวกับงานด้านรังสี

ต่อมาได้มกีารจดัตัง้เงนิทนุหมนุเวยีน 
รังสีวินิจฉัยขึ้น เนื่องจากการเบิกจ่ายเงิน 
งบประมาณของโรงพยาบาลค่อนข้าง 
ล่าช้าและไม่ทันกับวิทยาการทางด้าน 
รังสีวิทยาท่ีก ้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว  
จึงได ้มีการจัดซื้อ เครื่ องมือทางการ 
ถ ่ายภาพรังสีชนิดใหม่ๆ เช ่น เครื่อง 
อลัตราซาวนด์ เคร่ืองเอกซเรย์คอมพิวเตอร์  

ต่อมาได้มีการจัดอัตรา
กำาลังพยาบาลเพื่อทำาหน้าที่

ให้การพยาบาลผู้ป่วย
ที่มารับบริการตรวจวินิจฉัย

และรักษาทางรังสีวิทยา	
เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการบริการ

ที่มีคุณภาพ	ปลอดภัย

งานด้านเอกซเรย์คอมพิวเตอร์
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เครื่องตรวจคลื่นสะท้อนในสนามแม่เหล็กเพิ่มขึ้น  
นอกจากนั้น จ�านวนรังสีแพทย์และบุคลากรระดับ 
ต่างๆ ก็เพิ่มมากข้ึนด้วย จึงมีการจัดให้เจ้าหน้าที ่
ทุกระดับปฏิบัติงานตลอด 24 ชั่วโมง

ในปี พ.ศ. 2517 - พ.ศ. 2529 มพียาบาลเพิม่ขึน้ 
เป็นจ�านวน 5 คน ซึ่งการปฏิบัติงานของพยาบาล 
ยังคงปฏิบัติหน้าท่ีเช่นเดียวกับนัก/เจ้าหน้าที่รังส ี
เทคนิคและท�าหน้าที่ เป ็นพยาบาลด้วยในเวลา 

เดียวกัน ต่อมาได้มีการก่อตั้งโรงเรียนรังสีเทคนิค  
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ ์  สภากาชาดไทยขึ้น  
จงึสามารถผลติเจ้าหน้าทีร่งัสกีารแพทย์ออกมาปฏิบติั 
งานด้านการถ่ายภาพทางรังสี พยาบาลจึงเปลี่ยน 
หน้าทีจ่ากการถ่ายภาพทางรงัสมีาท�าหน้าทีป่ฏบิตักิาร 
พยาบาลตามความรู้ของวิชาชีพพยาบาล โดยข้ึนกับ 
ฝ่ายการพยาบาล และมีหัวหน้าพยาบาล ผู้ตรวจการ 
พยาบาล และหัวหน้าหอผู้ป่วย ท�าหน้าที่ดูแลการ 

งานพิธีเปิดตึกอภันตรีปชา วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2537
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ปฏิบัติงานของพยาบาล และผูต้รวจการพยาบาลและ 
หัวหน้าหอผู้ป่วยยังได้รับความไว้วางใจจากหัวหน้า 
ฝ่ายรังสีวิทยาให้ช่วยควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของ 
เจ้าหน้าที่ธุรการ เจ้าหน้าที่/พนักงาน ห้องปฏิบัติการ  
โดยมกีารท�างานร่วมกบัรังสแีพทย์ นกั/เจ้าหน้าทีร่งัส ี
เทคนิค และเจ้าหน้าที่ทุกระดับในสาขารังสีวิทยา 
วินิจฉัยและฝ่ายรังสีวิทยา ในการให้บริการตรวจ 
วินิจฉัยและรักษาทางรังสีวิทยาเป็นอย่างดี รวมทั้ง 
ร่วมกิจกรรมต่างๆ ของฝ่ายรังสีวิทยา ทั้งนี้ พยาบาล 
คนสุดท้ายที่มีความสามารถในการถ่ายภาพทางด้าน 
รังสีวิทยาวินิจฉัย ซึ่งขณะนี้ได้เกษียณอายุไปแล้ว 
คือคุณจุไรวัลย์ เล็กสกุลชัย

ในปัจจุบันการบริการตรวจวินิจฉัยและรักษา 
ทางรังสีวิทยามีความซับซ้อนมากขึ้น ท�าให้ผู ้ป่วย 
ได้รับการตรวจวินิจฉัยที่รวดเร็ว ถูกต้อง และมีความ 
แม่นย�ามากยิง่ขึน้ ทัง้นีไ้ด้มกีารจดัอตัราก�าลงัพยาบาล 
เพื่อท�าหน้าท่ีให้การพยาบาลผู้ป่วยที่มารับบริการ 
ตรวจวินิจฉัยและรักษาทางรังสีวิทยาครอบคลุม 
ตามความต้องการการพยาบาลของแต่ละหน่วยงาน  
มีการประสานงานร่วมกับหอผู้ป่วยในการรับ - ส่ง 
ผู้ป่วยมาตรวจวินิจฉัยทางรังสีวิทยา เพื่อให้ผู้ป่วย 
ได้รับการบริการที่มีคุณภาพ ปลอดภัย รวมถึงมีการ 
จัดท�าโครงการพัฒนาคุณภาพการบริการพยาบาล 
ทางรังสีวิทยา และมีแนวทางปฏิบัติงานเพื่อป้องกัน 
ความเสี่ยง/ภาวะแทรกซ้อนจากการตรวจวินิจฉัย
ทางรังสีวิทยา พร้อมทั้งมีการทบทวนปรับปรุงให้ 
ทันสมัยควบคู ่วิทยาการด ้านการตรวจวินิจฉัย 
ที่ก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว

	 งานด้านรังสีรักษาและมะเร็งวิทยา

งานทางด้านการพยาบาลของสาขารังสีรักษา 
และมะเร็งวิทยา เริ่มต้นให้บริการในปี พ.ศ. 2508  
โดยดูแลเกี่ยวกับการฉายรังสีและงานการพยาบาล  
ซึ่งในขณะนั้นมีพยาบาลปฏิบัติงานจ�านวน 1 คน  
โดยสถานที่ปฏิบัติงาน ได้แก่ ห้องฉายรังสี จ�านวน  
2 ห้องในอาคารโคบอลต์ ในกรณใีส่แร่จะด�าเนนิการที่
อาคารสวสัดิ ์- ล้อม โอสถานเุคราะห์ ชัน้ 2 และรบัผูป่้วย 
เข้ามารบัการรกัษาในโรงพยาบาลทีอ่าคารสวสัดิ ์- ล้อม  
โอสถานเุคราะห์ ชัน้ 3 ซึง่บทบาทหน้าทีข่องพยาบาล 
ในสมัยนั้นคือ ช่วยฉายรังสี ช่วยแพทย์รังสีรักษา 
ขณะตรวจร่างกายผูป่้วย เตรยีมผูป่้วย เตรียมผลเลอืด  
ผลการตรวจวินิจฉัย ให้ค�าแนะน�า และนัดผู ้ป่วย 
เพื่อเข้าประชุมวางแผน Tumor Clinic เพ่ือท�าการ 
ฉายรังสี 

ต่อมาในปี พ.ศ. 2512 - 2513 หน่วยรังสีรักษา 
และมะเรง็วทิยาในระยะแรกนัน้ พยาบาลจะขึน้ตรงกบั 
ฝ่ายรังสีวิทยา แต่ภายหลังได้โอนย้ายมาขึ้นกับฝ่าย 
การพยาบาล โดยมีผู ้ตรวจการพยาบาลจ�านวน  
1 คน มีหัวหน้าหอผู้ป่วยจ�านวน 1 คน และพยาบาล  
จ�านวน 2 คน ในขณะเดียวกันก็ได้เริ่มมีการให้ยาเคมี 
บ�าบดัผูป่้วย โดยพยาบาลจะเป็นผูช่้วยแพทย์รงัสรีกัษา 
ให้ยาทางหลอดเลือดด�าที่อาคารอับดุลราฮิม ชั้น 2  
จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2532 เมื่ออาคารล้วน - เพิ่มพูล  
ว่องวานิช ด�าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ จึงได้ท�าการ 
ย้ายระบบการท�างานบางอย่างมาเปิดบรกิารทีอ่าคาร 
แห่งนี้ ได้แก่ ห้องตรวจโรค ห้องยาเคมีบ�าบัดมาที่ 
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อาคารว่องวานิช ชั้น 1 ส่วนห้องฉายรังสียังคง 
อยู ่ที่เดิม โดยสมัยนั้นพยาบาลของอาคารล้วน - 
เพิ่มพูล ว่องวานิช ชั้น 1 นอกจากจะท�างานตาม 
บทบาทหน้าที่ของตนเองแล้ว ก็ยังมีหน้าที่ช ่วย 
ปฏิบัติงานอื่นๆ เช่น ค�านวณปริมาณการฉายรังส ี
เบื้องต้นและท�าหน้าท่ีฉายรังสีร่วมกับนักรังสีเทคนิค 
เนื่องจากสมัยนั้นจ�านวนนักรังสี เทคนิคมีน ้อย  
และในปี พ.ศ. 2541 มีพยาบาลเพิ่มเป็น 4 คน  
พยาบาลต้องเป็นผู้ผสมยาเคมีบ�าบัดและฉีดยาเอง  
และยังต้องช่วยรังสีแพทย์ขณะตรวจรักษาดูแล 
ผูป่้วยทีท่�าการจ�าลองการฉายรงัสด้ีวยเครือ่งเอกซเรย์ 

คอมพิวเตอร์ (CT Simulator) หรือการจ�าลองการ 
ฉายรังสีด้วยเครื่องสร้างภาพด้วยคลื่นสะท้อนใน 
สนามแม่เหลก็ (MRI Simulator) ในการฉดีสารทบึรงัสี  
(Iodinated contrast media) หรอืสารเปรยีบเทยีบ 
ความชัด (MR contrast media) ตามแผนการรักษา  
แต่ไม่ต้องท�าการฉายรงัสแีล้ว เนือ่งจากนกัรังสเีทคนคิ 
มีจ�านวนเพิ่มขึ้น ในปี พ.ศ. 2547 หัวหน้าสาขารังสี 
รกัษาคอื ผูช่้วยศาสตราจารย์ประยทุธ์ โรจน์พรประดิษฐ์  
ได้ขยายงานบริการให้เคมีบ�าบัดไปอยู่ที่อาคารล้วน - 
เพิม่พลู ว่องวานชิ ชัน้ 6 และต่อมาย้ายมาช้ัน 4 ดังนัน้ 
พยาบาลที่ปฏิบัติงานที่ชั้น 1 ของอาคารนี้จึงไม่ต้องมี 

งานทางด้านรังสีรักษาและมะเร็งวิทยางานทางด้านรังสีรักษาและมะเร็งวิทยา
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หน้าทีใ่ห้ยาเคมบี�าบดัแล้ว ในปี พ.ศ. 2549 ถงึปัจจบุนั  
(2557) หอผู้ป่วยงานการพยาบาลเฉพาะทางรังส ี
รักษาและมะเร็งวิทยาซึ่งดูแลผู้ป่วยนอกอาคารล้วน- 
เพิ่มพูล ว่องวานิช ชั้น 1 อาคารเอลิสะเบธ อาคาร 
อับดุลราฮิม มีผู้ตรวจการพยาบาลจ�านวน 1 คน (ซึ่ง 
จะดูแลสาขารังสีวิทยาวินิจฉัยและสาขาเวชศาสตร์ 
นิวเคลียร์ร่วมด้วย) หัวหน้าหอผู้ป่วยจ�านวน 1 คน  
โดยมีการจัดแบ่งบุคลากรดังนี้

• เคาน์เตอร์คัดกรองที่อาคารล้วน-เพิ่มพูล  
ว่องวานิช ชั้น 1 มีพยาบาลประจ�าจ�านวน 1 คน

• ห้องตรวจโรค 7 ห้องที่อาคารล้วน - เพิ่มพูล 
ว่องวานิช ชั้น 1 มีพยาบาลประจ�าจ�านวน 2 คน  

ผู้ช่วยพยาบาลจ�านวน 1 คน และเจ้าหน้าที่พยาบาล
จ�านวน 2 คน

• ห้อง Tumor Clinic และห้องให้ค�าแนะน�า
ปรึกษา 1 ห้อง มีพยาบาลประจ�าจ�านวน 1 คน  

• ห้อง CT Simulator 1 ห้อง  ห้อง MRI  
Simulator 1 ห้อง ห้อง Acuity Simulator 1 ห้อง  
และห้องสงัเกตอาการผูป่้วย 1 ห้องทีอ่าคารเอลสิะเบธ 
มีพยาบาลประจ�าจ�านวน  2 คน  

• ห้อง CT Simulator 1 ห้องทีอ่าคารอบัดลุราฮมิ 
มีพยาบาลประจ�าจ�านวน 1 คน

 ส�าหรบัหอผู้ป่วยทีอ่าคารล้วน - เพิม่พลู ว่องวานชิ 
ที่รองรับผู้ป่วยในที่รอรับการฉายรังสี หรือมีภาวะ 

งานทางด้านรังสีรักษาและมะเร็งวิทยา
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แทรกซ้อนหลังฉายท่ีค่อนข้างรุนแรงจะมีผู้ตรวจการ 
พยาบาลจ�านวน 1 คนคอยดูแล รับผิดชอบชั้น 4 - 6  
และอีกจ�านวน 1 คนดูแลรับผิดชอบชั้น 3, 7 โดยมี 
การจัดแบ่งบุคลากรดังนี้

• ชั้น 4 เป็นศูนย์เคมีบ�าบัด มีพยาบาลจ�านวน  
6 คน และผู้ช่วยพยาบาลจ�านวน 3 คน

• ชั้น 5 รับผู ้ป ่วยหญิงจ�านวน 28 เตียง  
รบัผูป่้วยชายจ�านวน 5 เตยีง และมห้ีองรบัผู้ป่วยกลืน 
น�้าแร่ 1 ห้องซึ่งมีจ�านวน 3 เตียง มีหัวหน้าหอผู้ป่วย 
จ�านวน 1 คน พยาบาลจ�านวน 15 คน และผู้ช่วย 
พยาบาลจ�านวน 9 คน 

• ชั้น 6 รับผู้ป่วยชายจ�านวน 15 เตียงและมี 
ห้องรับผู้ป่วยกลืนน�้าแร่จ�านวน 1 ห้อง ซึ่งมีจ�านวน  
2 เตียง มีหัวหน้าหอผู้ป่วยจ�านวน 1 คน พยาบาล 
จ�านวน 10 คน และผู้ช่วยพยาบาลจ�านวน 8 คน 

• ชั้น 3, 7  มีหัวหน้าหอผู้ป่วยจ�านวน 1 คน  
ดูแลรับผิดชอบดังนี้
 - ชั้น 3 เป็นหน่วยส�าหรับรับใส่แร่ มี

พยาบาลจ�านวน 1 คน และผู ้ช ่วย
พยาบาลจ�านวน 2 คน

 - ชั้น 7 รับผู้ป่วยชายและหญิงเป็นห้อง
พิเศษเดี่ยว 10 ห้อง มีพยาบาลจ�านวน 
10 คน และผู้ช่วยพยาบาลจ�านวน 5 คน 

• มีเจ้าหน้าที่พยาบาลจ�านวน 5 คน ใช้อัตรา 
ก�าลังร่วมกันในการดูแลผู้ป่วยท่ีอาคารล้วน - เพิ่มพูล 
ว่องวานิช ชั้น 4, 5, 6, 7 

จึงอาจกล่าวได้ว่าการปฏิบัติงานของบุคลากร 
ในหน่วยนี้ มีการประสานความเชื่อมโยงและท�างาน 
ร่วมกนัแบบสหสาขาวชิาชพีดแูลผู้ป่วยตามมาตรฐาน 
วิชาชีพโดยยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง

 งานด้านเวชศาสตร์นิวเคลียร์

หน่วยไอโซโทปส์ได้ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2502  
ก่อนที่จะมีการเปลี่ยนชื่อเป็นหน่วยเวชศาสตร์  
นิวเคลียร์ในปี พ.ศ. 2520 โดยพยาบาลในช่วง 
เริ่มต้นต้องท�าหน้าที่เกี่ยวกับงานทางด้านเวชศาสตร์ 
นิวเคลียร์ทุกอย่าง นับตั้งแต่การตรวจ scan ผู้ป่วย  
เช่น Thyroid scan, Brain scan, Thyroid uptake  

งานทางด้านเวชศาสตร์นิวเคลียร์

บทที่ 3   ประวัติบุคลากรในสายงานทางรังสีวิทยา242



เป็นต้น นอกจากนี้ ยังเป็นผู้ดูแลเก็บเงินค่าตรวจ  
ค่ารกัษา ส่วนการฉดีสารเภสชัรงัส ีจะมีผูช่้วยพยาบาล 
ชายดแูลการฉดีสารเภสชัรังสใีห้กบัผูป่้วยก่อนการท�า  
scan

ในปี พ.ศ. 2529 มีนักรังสีเทคนิคเข ้ามา 
ปฏิบัติงาน พยาบาลจึงได ้มาท�าหน้าที่ทางการ 
พยาบาล โดยดแูลให้บรกิารผูป่้วยด้านมะเรง็ไทรอยด์  

ในปัจจุบันการบริการการตรวจทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์มีความซับซ้อนมากขึ้น	
จึงได้มีการเพิ่มอัตรากำาลังพยาบาลเพื่อทำาหน้าที่ให้การบริการผู้ป่วย

ที่มารับการตรวจทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์	
เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับบริการที่มีคุณภาพและมีความปลอดภัย	

งานทางด้านเวชศาสตร์นิวเคลียร์

ไทรอยด์เป็นพิษ และให้ความรู้ผู้ป่วยเพ่ือให้ผู้ป่วย 
เกิดความเข้าใจในแผนการรักษาและดูแลการฉีด 
สารเภสัชรังสีให้ผู้ป่วยก่อนท�าการตรวจ scan ดูแล 
ให้ความรู ้แก ่ผู ้ป ่วยก่อนรับการตรวจ PET-CT  
(Positron Emission Tomography - Computed  
Tomography) ดูแลการฉีดสารเภสัชรังสีให้กับ 
ผู้ป่วยที่มารับการตรวจ PET-CT ภายใต้หลักการ 
ป้องกันอันตรายจากรังสีและดูแลให้ผู ้ป่วยได้รับ 
ความปลอดภัยจากการตรวจ

ในปัจจุบันการบริการการตรวจทางเวชศาสตร ์
นวิเคลยีร์มคีวามซบัซ้อนมากขึน้ จงึได้มกีารเพ่ิมอัตรา 
ก�าลังพยาบาลเพื่อท�าหน้าที่ให้การบริการผู้ป่วยที่มา 
รับการตรวจทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ เพื่อให้ผู้ป่วย 
ได้รบับรกิารทีม่คีณุภาพและมคีวามปลอดภยั รวมถงึ 
การให้ความรู้ความเข้าใจผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วย  
สารรังสีไอโอดีน (I-131) ในผู้ป่วยท่ีเป็นโรคมะเร็ง 
ไทรอยด์และไทรอยด์เป็นพิษ มีการจัดท�าโครงการ  
พัฒนาคุณภาพบริการทางการพยาบาล มีแนวทาง 
การปฏิบัติงานเพื่อป้องกันความเสี่ยงและอันตราย 
จากสารกัมมันตรังสีและมีการปรับปรุงงานเพื่อให ้
สอดคล้องกับการตรวจรักษาที่ก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว

๑๐๐ ปี แสงรัศมี ๑๐๐ ปี รังสีวิทยา จุฬาฯ 243



	 	 	 	โรงเรียนรังสีเทคนิค	
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 	
สภากาชาดไทย	 ได้จัดตั้ ง 
ขึ้นตรงต่อ ฝ่าย รัง สีวิทยา 
และได้เริ่มเปิดสอนนักศึกษา
รุ่นแรกเมื่อวันที่	7	มิถุนายน	
พ.ศ.	2525	

นักเรียนโรงเรียนรังสีเทคนิค รุ่นที่ 25-26



ประวัติความเป็นมา	โรงเรียนรังสีเทคนิค
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์	สภากาชาดไทย

บทที ่4



สืบ เนื่ องมาจากการประชุมที่ กระทรวง 
สาธารณสขุ เมือ่วนัที ่23 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2525 เรือ่ง  
“การผลิตเจ้าหน้าที่รังสีการแพทย์” โดยในครั้งนั้น  
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ได้จัดส่งรองศาสตราจารย์  
นายแพทย์บุญเที่ยง ศีติสาร เข้าร่วมการประชุม 
ดังกล่าว และกระทรวงสาธารณสุขได้ขอความ 
ช่วยเหลือในการผลิตเจ้าหน้าที่รังสีเทคนิค ตาม 
นโยบายในแผนพัฒนาสาธารณสุข ฉบับที่ 5 ซึ่ง 
กระทรวงสาธารณสขุมแีผนงานทีจ่ะสร้างโรงพยาบาล 
ให้ครบทุกอ�าเภอท่ัวประเทศจ�านวน 600 แห่ง  
และมีนโยบายส�าหรับการแก้ปัญหาการขาดแคลน 
เจ้าหน้าที่รังสีเทคนิคที่มีจ�านวนทั้งสิ้น 800 คน  
ซึ่งในระยะท่ีผ่านมา การผลิตบุคลากรดังกล่าว 
ยังอยู ่ในอัตราต�่าและไม่อาจบรรลุเป้าหมายตาม 
ความต้องการของประเทศ

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ได้ 
ตระหนักถึงความขาดแคลนดังกล่าว และโดยที่  
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เป ็นโรงพยาบาลหลัก 

ของคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
ซึง่นบัได้ว่ามคีวามพร้อมและมศีกัยภาพความสามารถ 
ที่จะผลิตบุคลากรดังกล่าวได้ จึงเห็นสมควรที่จะ 
เปิดโรงเรียนรังสีเทคนิคดังกล่าวขึ้นเพื่อสนองความ 
ต้องการของประเทศและเพือ่เสรมิสร้างความก้าวหน้า 
ของงานบริการของฝ่ายรังสีวิทยา โรงพยาบาล 
จุฬาลงกรณ์

ดังนั้น หัวหน้าฝ่ายรังสีวิทยา โรงพยาบาล 
จุฬาลงกรณ์ในขณะนั้น ซึ่งก็คือ รองศาสตราจารย์  
นายแพทย์ศีลวัต อรรถจินดา จึงได้เสนอเรื่องการ 
จัดตั้งโรงเรียนรังสีเทคนิคขึ้น พร้อมกับเสนอระเบียบ 
และหลักสูตรการศึกษาผ ่านทางผู ้อ�านวยการ 
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ไปยังสภากาชาดไทย และ 
ที่ประชุมกรรมการเจ้าหน้าที่ได้มีมติรับหลักการ 
เมื่อวันที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2525

วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2525 สภากาชาดไทย 
ได้ยืน่ค�าร้องขอจดัตัง้โรงเรยีนรงัสเีทคนคิต่อกระทรวง  
ศึกษาธิการ โดยมีนายแพทย์ยาใจ ณ สงขลา  

ประวัติความเป็นมา	โรงเรียนรังสีเทคนิค	
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์	สภากาชาดไทย

บทที่ 4   ประวัติความเป็นมา โรงเรียนรังสีเทคนิค โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย246



ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เป็นผู้ลงนาม 
แทนสภากาชาดไทย และมีนายแพทย์บุญเที่ยง  
ศีติสาร หัวหน้าฝ่ายรังสีวิทยาเป็นผู้จัดการ และ 
แพทย์หญิงกัลยา เจียรประดิษฐ์ หัวหน้าหน่วยรังสี 
วนิจิฉยัเป็นอาจารย์ใหญ่ ซึง่ทางกระทรวงศึกษาธกิาร 
ได้รบัอนญุาตให้จดัตัง้โรงเรียนเมือ่วนัที ่14 กรกฎาคม  
พ.ศ. 2526

โรงเรียนรังสีเทคนิค โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์  
สภากาชาดไทย ได้จัดตั้งข้ึนตรงต่อฝ่ายรังสีวิทยา 
และได้เริ่มเปิดสอนนักศึกษารุ ่นแรกเม่ือวันที่ 7  
มิถุนายน พ.ศ. 2525 โดยก�าหนดคุณวุฒิของผู้สมัคร 
เข้ารบัการศึกษาพ้ืนความรู้สอบไล่ได้ประกาศนยีบตัร 
ประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ (ม.6  
หรือเทียบเท่า) ศึกษาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์  
(รังสีเทคนิค) หลักสูตร 2 ปี ส�าเร็จการศึกษา 
ได้รับประกาศนียบัตรวิทยาศาสตร์การแพทย์ (รังสี 
เทคนิค) หลักสูตร 2 ปี โดยในระยะแรกคณาจารย์ 
เป็นบุคลากรของภาควิชา/ฝ่ายรังสีวิทยา คณะ 
แพทยศาสตร ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ 
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทยทั้งหมด 

ส�าหรับนักศึกษาท่ีเข้ามาศึกษาแบ่งได้เป็น  
2 ประเภท ประเภทแรก ได้แก่ นักศึกษาซึ่งได้รับ 
ทุนอุดหนุนจากกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งนักศึกษา 
ประเภทนีจ้ะได้รับการสอบคัดเลอืกจากการสอบร่วม  
โดยความร่วมมือของกลุ่มโรงเรียนผู้ผลิตเจ้าหน้าที ่
รังสีเทคนิคด้วยกัน ได้แก่ โรงเรียนรังสีเทคนิค  
โรงพยาบาลศริริาช คณะแพทยศาสตร์ศริริาชพยาบาล  

โรงเรียนรังสีเทคนิค ระดับอนุปริญญา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 
สภากาชาดไทย ที่ตึกล้วน - เพิ่มพูล ว่องวานิช ชั้น 4 ซึ่งปัจจุบันนี้
ได้ปิดไปแล้ว

๑๐๐ ปี แสงรัศมี ๑๐๐ ปี รังสีวิทยา จุฬาฯบทที่ 4   ประวัติความเป็นมา โรงเรียนรังสีเทคนิค โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย 247



มหาวทิยาลยัมหดิล โรงเรยีนรงัสเีทคนคิ โรงพยาบาล 
รามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  
และโรงเรียนรังสีเทคนิค โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์  
สภากาชาดไทย โดยมีกระทรวงสาธารณสุขเป็น 
ผู ้ประสานงาน เมื่อสอบคัดเลือกนักศึกษาได้แล้ว  
กจ็ะแบ่งนกัศกึษาไปยงัแต่ละโรงเรยีนตามโควตาทีไ่ด้ 
ตกลงกันไว้ ซึ่งนักศึกษาเหล่านี้จะได้รับทุนอุดหนุน 
การศึกษาจากกระทรวงสาธารณสุขตลอดระยะเวลา 
2 ปี เป็นรายเดือน เดือนละ 600 บาท เมื่อส�าเร็จ 
การศึกษาแล้วต้องกลับไปปฏิบัติงาน ณ โรงพยาบาล 

ที่ได้รับทุนมา
ประเภทที่สอง ได้แก่ นักศึกษาที่โรงพยาบาล 

จุฬาลงกรณ์จัดสอบคัดเลือกเอง โดยจะท�าการสอบ 
คัดเลือกวันเดียวกันกับนักศึกษาประเภทแรก  
นักศึกษาประเภทที่สองนี้มาจากบุคคลภายนอกและ 
จะเป็นนักศึกษาที่ใช้ทุนส่วนตัว เม่ือส�าเร็จการศึกษา 
แล้วจะไม่มข้ีอผกูมดัใดๆ และสามารถหางานท�าเองได้ 

โรงเรียนรังสีเทคนิค โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์  
สภากาชาดไทย ได้พัฒนา แก้ไข และปรับปรุง 
หลักสูตรอย่างต่อเนื่อง ซึ่งทบวงมหาวิทยาลัยได้ให ้

นักเรียนโรงเรียนรังสีเทคนิครุ่นที่ 18 - 19

บทที่ 4   ประวัติความเป็นมา โรงเรียนรังสีเทคนิค โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย248



ความเหน็ชอบหลกัสตูรประกาศนยีบตัรวทิยาศาสตร์ 
การแพทย์ สาขาวิชารังสีเทคนิคของสถาบันเป็น 
หลักสูตรเทียบเท่าระดับอนุปริญญา ตั้งแต่วันที่ 25  
พฤษภาคม พ.ศ. 2533 เป็นต้นมา  

ในปี พ.ศ. 2542 โรงเรยีนได้มกีารแก้ไขปรบัปรงุ 
หลักสูตร โดยการปรับปรุงเพิ่มและลดหน่วยกิต 
ในบางรายวิชาและเพิ่มวิชาใหม่ ได้แก่ วิชาแคลคูลัส  
เครื่องมือทางรังสีวิทยา การประกันคุณภาพทางรังสี 
เทคนิค และเทคนิคการให้ปริมาณรังสี นอกจากนี ้
ยงัได้เพิม่การฝึกปฏบิตังิานของนกัศึกษาให้สอดคล้อง 
กับหลักสูตรท่ีปรับปรุงใหม่ด้วย ส�าหรับหลักสูตรนี ้
ได้รบัความเหน็ชอบจากทบวงมหาวทิยาลยั เมือ่วนัที่ 
19 มกราคม พ.ศ. 2543 และเริ่มใช้จัดการเรียน 
การสอนในปีการศึกษา 2543 เป็นต้นมา

ในปี พ.ศ. 2547 โรงเรียนได้มีการแก้ไข 
ปรับปรุงหลักสูตร โดยมีการปรับลดหน่วยกิตวิชา 

กายวิภาคศาสตร์และปรับปรุงรายละเอียดในบาง 
รายวิชาให ้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทาง 
วิทยาการและเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เกิดข้ึน และเร่ิมใช ้
จัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2548 เป็นต้นมา

ในปี พ.ศ. 2551 โรงเรยีนได้ปรบัปรงุแก้ไขเนือ้หา 
บางรายวชิาและจดัท�าแผนการสอนใหม่ เพ่ือเป็นแนวทาง 
ส�าหรับการเรียนการสอนนักศึกษารังสีเทคนิคต่อไป

โรงเรียนรังสีเทคนิคได้ปิดท�าการเรียนการสอน 
ตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 และได้มีการ 
พัฒนาปรับปรุงหลักสูตรรังสีเทคนิคจากหลักสูตร 
เทียบเท่าอนุปริญญาเป็นหลักสูตรปริญญาตรี โดย 
ความร่วมมือระหว่างภาควิชา/ฝ่ายรังสีวิทยา คณะ 
แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โรงพยาบาล 
จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และคณะสหเวชศาสตร์  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยจะเปิดรับนิสิตรุ่นแรก  
ในปีการศึกษา 2558

1. รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงกัลยา เจียรประดิษฐ์ 12 กรกฎาคม 2526 - 23 กันยายน 2530
2. ศาสตราจารย์ แพทย์หญิง คุณหญิงนิตยา สุวรรณเวลา 24 กันยายน 2530 - 19 มีนาคม 2534
3. รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง คุณหญิงเกษร วัชรพงศ์ 20 มีนาคม 2534 - 28 มีนาคม 2538
4. รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสุกัลยา เลิศล�้า 29 มีนาคม 2538 - 18 พฤษภาคม 2555 

	 อาจารย์ใหญ่โรงเรียนรังสีเทคนิค	โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์	สภากาชาดไทย	ได้ตระหนักถึงความขาดแคลน
เจ้าหน้าที่รังสีเทคนิค	จึงเห็นสมควรที่จะเปิดโรงเรียนรังสีเทคนิคดังกล่าวขึ้น

เพื่อสนองความต้องการของประเทศและเพื่อเสริมสร้างความก้าวหน้า
ของงานบริการของฝ่ายรังสีวิทยา	โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

๑๐๐ ปี แสงรัศมี ๑๐๐ ปี รังสีวิทยา จุฬาฯบทที่ 4   ประวัติความเป็นมา โรงเรียนรังสีเทคนิค โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย 249



1. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์บุญเที่ยง ศีติสาร 12 กรกฎาคม 2526 - 25 มกราคม 2531
2. รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงมาคุ้มครอง โปษยะจินดา 26 มกราคม 2531 - 6 พฤศจิกายน 2534
3. ศาสตราจารย์ แพทย์หญิง คุณหญิงนิตยา สุวรรณเวลา 14 พฤศจกิายน 2534 - 29 พฤศจกิายน 2541
4. รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงวัชรี บัวชุม 30 พฤศจกิายน 2541 - 30 กนัยายน 2544
5. รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสมใจ หวังศุภชาติ 1 ตุลาคม 2544 - 30 กันยายน 2552
6. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์เกียรติ อาจหาญศิริ  1 ตลุาคม 2552 - 18 พฤษภาคม 2555

	 ผู้จัดการโรงเรียนรังสีเทคนิค	โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

	 ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่โรงเรียนรังสีเทคนิค	โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

นายสมคิด ฤทธิรณ 4 ตุลาคม 2527 - 18 พฤษภาคม 2555

อาคารล้วน - เพิ่มพูล ว่องวานิช ชั้น 4 ฝ่ายรังสีวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย  
ถนนพระราม 4 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 

จ�านวนนิสิต ปีการศึกษา

 หลักสูตรวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
 (เทียบเท่าอนุปริญญา) สาขาวิชารังสีเทคนิค

 ภาคทฤษฎี จ�านวน 69 หน่วยกิต
  - บรรยาย 1 ชั่วโมง/สัปดาห์/15 สัปดาห์
  - ปฏิบัติ 2 ชั่วโมง/สัปดาห์/15 สัปดาห์
 ภาคปฏิบัติจ�านวน 24 หน่วยกิต
  - ฝึกงาน 3 ชั่วโมง/สัปดาห์/16 สัปดาห์

	 สถานที่ตั้งโรงเรียน	

	 หลักสูตรที่เปิดสอน

บทที่ 4   ประวัติความเป็นมา โรงเรียนรังสีเทคนิค โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย250



	 วิชาที่สอนตลอดหลักสูตร

ปีที่	1
ภาคการศึกษาต้น

•  กายวิภาคศาสตร์ 3 หน่วยกิต
•  ฟิสิกส์ทั่วไป 2 หน่วยกิต
• เทคนิคการถ่ายภาพรังสี 1 3 หน่วยกิต
• การสร้างภาพรังสี  3 หน่วยกิต
• การดูแลผู้ป่วยทางรังสีวิทยา 1 2 หน่วยกิต
• ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 3 หน่วยกิต
• สังคมวิทยาและจริยธรรม 3 หน่วยกิต
• แคลคูลัส 2 หน่วยกิต
  รวม 21 หน่วยกิต

นักเรียนโรงเรียนรังสีเทคนิครุ่นที่ 16

๑๐๐ ปี แสงรัศมี ๑๐๐ ปี รังสีวิทยา จุฬาฯบทที่ 4   ประวัติความเป็นมา โรงเรียนรังสีเทคนิค โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย 251



ภาคการศึกษาปลาย
• เทคนิคการถ่ายภาพรังสี 2 4 หน่วยกิต
• ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 2 หน่วยกิต
• สรีรวิทยา 2 หน่วยกิต
• ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 3 หน่วยกิต
• เครื่องมือทางรังสีวิทยา 2  หน่วยกิต
• ฟิสิกส์รังสี 2 หน่วยกิต
• การฝึกเทคนิคทางรังสีวิทยาวินิจฉัย 1 5 หน่วยกิต
  รวม 20 หน่วยกิต

ภาคฤดูร้อน
• การดูแลผู้ป่วยทางรังสีวิทยา 2 2 หน่วยกิต
• การฝึกเทคนิคทางรังสีวิทยาวินิจฉัย 2  5 หน่วยกิต  
	 	 รวม 7 หน่วยกิต
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ปีที่	2
ภาคการศึกษาต้น

• กายวิภาคศาสตร์และพยาธิวิทยาทางรังสี 1 1 หน่วยกิต
• เทคนิคพิเศษในการถ่ายภาพรังสี 1 4 หน่วยกิต
• เทคนิคการให้ปริมาณรังสี 3 หน่วยกิต
• รังสีคณิต 2 หน่วยกิต
• การประกันคุณภาพทางรังสีวิทยา 2 หน่วยกิต
• ประสบการณ์ทางรังสีวิทยา 1 7 หน่วยกิต 
  รวม 19 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
•  กายวิภาคศาสตร์และพยาธิวิทยาทางรังสี 2 1 หน่วยกิต
•  เทคนิคพิเศษในการถ่ายภาพรังสี 2 3 หน่วยกิต
•  พยาธิวิทยา 1 หน่วยกิต
•  การป้องกันรังสี 2 หน่วยกิต
• ชีววิทยาทางรังสี 2 หน่วยกิต
•  สถิติ 2 หน่วยกิต
•  ประสบการณ์ทางรังสีวิทยา 2 7 หน่วยกิต
•  วิชาเลือกเสรี 3 หน่วยกิต
  รวม	 21 หน่วยกิต

ภาคฤดูร้อน
•  คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 2 หน่วยกิต
• กฎหมายวิชาชีพ 2  หน่วยกิต
•  การอภิปรายร่วมทางรังสี 1 หน่วยกิต
  รวม	 5 หน่วยกิต

๑๐๐ ปี แสงรัศมี ๑๐๐ ปี รังสีวิทยา จุฬาฯบทที่ 4   ประวัติความเป็นมา โรงเรียนรังสีเทคนิค โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย 253



1. ผลิตบุคลากรด้านรังสีการแพทย์ ระดับ 
ประกาศนียบัตร (เทียบเท่าอนุปริญญาสาขาวิชารังสี 
เทคนิค) ที่มีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรม และ 
จริยธรรมในการให้บริการทางการแพทย์

2. พฒันาวชิาการเผยแพร่ความรู้และเทคโนโลยี 

แก่บุคลากรด้านรังสีการแพทย์และบุคคลทั่วไป
3. ส ่งเสริมและท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม  

เพื่อด�ารงไว้ซึ่งเอกลักษณ์และวัฒนธรรม
4. พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

	 ปรัชญา	วิสัยทัศน์	พันธกิจ	และเป้าหมายของโรงเรียน

	 บทบาทหน้าที่ของโรงเรียน

• ปรัชญา
โรงเรียนรังสีเทคนิค โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์  

สภากาชาดไทย เป็นสถาบันที่มีศักยภาพในการ 
จัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาวิชา 
รังสีเทคนิค ผลิตบุคลากรระดับประกาศนียบัตร  
(เทียบเท่าอนุปริญญาสาขาวิชารังสีเทคนิค) ที่ม ี
ความรู้ความสามารถ คุณธรรม และจริยธรรม เพื่อ 
การประกอบวิชาชีพรังสีเทคนิคอย่างมีคุณภาพ

- วิสัยทัศน์ (VISION)
มุ ่งผลิตบุคลากรทางรังสีเทคนิคที่มีคุณภาพ  

คุณธรรม และจริยธรรมในวิชาชีพ มีความสามารถ 
ในการใช้เทคโนโลยีทางรังสีการแพทย์ การให้บริการ  
และอนุรักษ์วัฒนธรรม

 

• พันธกิจ (MISSION)
1. ผลิ ตบุ คลากรทางรั ง สี เ ทคนิ ค ระ ดับ 

ประกาศนียบัตร (เทียบเท่าอนุปริญญาสาขาวิชารังสี 
เทคนิค) ที่มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรม และ 
จริยธรรมในการให้บริการทางการแพทย์

2. พัฒนาวิชาการ เผยแพร ่ความรู ้และ
เทคโนโลยีแก่บุคลากรด้านรังสีและบุคคลทั่วไป

3. ส ่งเสริมและท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม  
เพื่อด�ารงไว้ซึ่งเอกลักษณ์และวัฒนธรรม

4. พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
  
- เป้าหมาย (GOAL)
1. ผลิตบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์  

สาขาวิชารังสีเทคนิค ที่มีคุณภาพ มีความรู้ และ 
ความสามารถที่จะปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ตามมาตรฐานวิชาชีพ

บทที่ 4   ประวัติความเป็นมา โรงเรียนรังสีเทคนิค โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย254



2. แก้ปัญหาความขาดแคลนเจ้าหน้าทีร่งัสีการ 
แพทย์ของสภากาชาดไทยและกระทรวงสาธารณสุข

3. ส่งเสริมความรู้วิชาการและเทคโนโลยีทาง 
รังสี เช่น ผลิตผลงานวิชาการ การจัดอบรมระยะสั้น 

ทางรังสีเทคนิค และการจัดประชุมฟื้นฟูวิชาการรังสี 
เทคนิค

4. ให้บริการทางวิชาการด้านรังสีเทคนิคแก่ 
เจ้าหน้าที่และบุคคลทั่วไป

โรงเรียนรังสีเทคนิค	โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์	สภากาชาดไทย	
เป็นสถาบันที่มีศักยภาพในการจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์	

สาขาวิชารังสีเทคนิค	ผลิตบุคลากรระดับประกาศนียบัตรที่มีความรู้ความสามารถ	
คุณธรรม	และจริยธรรม	เพื่อการประกอบวิชาชีพรังสีเทคนิคอย่างมีคุณภาพ
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รุ่นที่ ปีการศึกษา
จ�านวนที่รับ 

(คน)

ต้นสังกัด (ทุน)

กระทรวง
สาธารณสุข

อิสระ สภากาชาดไทย อื่นๆ

1 2525 23 22 -
1 (เจ้าหน้าที่

ลาเรียน) -

2 2526 36 21 11
1 (เจ้าหน้าที่

ลาเรียน) -

3 2527 37 27 10 - -

4 2528 30 26 3 - 1

5 2529 26 19 6
1 (เจ้าหน้าที่

ลาเรียน) -

6 2530 30 20 9 - 1

7 2531 29 20 9 - -

8 2532 30 20 10 - -

9 2533 30 20 9 - 1

10 2534 29 20 9 - -

11 2535 30 24 - 6 -

12 2536 30 20 - 10 -

13 2537 31 20 - 9 2

14 2538 30 15 6 8 1

จำานวนการรับนักศึกษารังสีเทคนิคระหว่างปี	พ.ศ.	2525	-	พ.ศ.	2553

บทที่ 4   ประวัติความเป็นมา โรงเรียนรังสีเทคนิค โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย256



รุ่นที่ ปีการศึกษา
จ�านวนที่รับ 

(คน)

ต้นสังกัด (ทุน)

กระทรวง
สาธารณสุข

อิสระ สภากาชาดไทย อื่นๆ

15 2539 27 - 15 10 2

16 2540 29 - 19 10 -

17 2541 30 - 22 8 -

18 2542 15 - 13 2 -

19 2543 19 - 19 - -

20 2544 19 - 19 - -

21 2545 30 - 30 - -

22 2546 27 - 27 - -

23 2547 30 - 30 - -

24 2548 30 - 26 4 -

25 2551 28 - 20 7 1

26 2552 30 - 23 5 2

 27 2553 30 - 28
1 (เจ้าหน้าที่

ลาเรียน) 1

รวม 765 294 373 86 12

หมายเหตุ : จ�านวนผู้ส�าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรทั้งหมด 730 คน
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  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
 เสด็จพระราชดำาเนินมาทรงเปิดอาคารและเปิดใช้เครื่องโคบอลต์ โดยได้รับบริจาค
 จากรัฐบาลแคนาดา ในปี พ.ศ. 2508
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  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำาเนิน
 พร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 และสมเดจ็พระเจ้าลกูเธอ เจ้าฟ้าจฬุาภรณวลยัลกัษณ์ อคัรราชกมุาร ีมาทรงทำาพธิเีปิดอาคารจลุจกัรพงษ์ 
 และอาคารโปษยานนท์ เมื่อวันพุธที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2524

  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำาเนิน
 มาทรงประกอบพิธีเปิดอาคารอภันตรีปชา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2537
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  Professor David W. Townsend 
 ผู้ร่วมประดิษฐ์คิดค้นเครื่อง PET/CT 
 ได้มาเยีย่ม PET/CT center สาขาเวชศาสตร์
 นวิเคลยีร์ ทีอ่าคารสวสัดิ ์- ล้อม โอสถานเุคราะห์
 ชั้น 1  โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 
 สภากาชาดไทย

  Professor David W. Townsend 
 ผู้ร่วมประดิษฐ์คิดค้นเครื่อง PET/CT 
 พร้อมภรรยาได้มาเยี่ยม PET/CT center
 สาขาเวชศาสตร์นวิเคลยีร์ ทีอ่าคารสวสัดิ ์- ล้อม 
 โอสถานุเคราะห์ ชั้น 1 โรงพยาบาล
 จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงนำาเสด็จฯ 
 สมเด็จพระราชินีแห่งเนปาล เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2527
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  มุมมองอาคารสวัสดิ์ - ล้อม โอสถานุเคราะห์
 ในสมัยก่อนที่ยังมีคลอง

  อาคารสวัสดิ์ - ล้อม โอสถานุเคราะห์  ห้องเรยีนทีอ่าคารสวสัดิ ์- ล้อม ชัน้ 1 ในอดตี

  อาคารสวัสดิ์ - ล้อม โอสถานุเคราะห์
 ขณะกำาลังก่อสร้าง

  ในปี พ.ศ. 2503 นายสวัสดิ์ โอสถานุเคราะห์ 
ประธานกรรมการ บริษัทโอสถสภา (เต็กเฮงหยู)  
สมทบทนุโดยเสดจ็พระราชกศุลสร้างอาคารสวสัดิ ์-  
ล้อม โอสถานเุคราะห์ เพ่ือเป็นการเฉลมิพระเกยีรติ 
ในคราวเสดจ็นวิตัพระนครหลงัจากการเสดจ็ฯ เยอืน 
นานาประเทศในทวีปยุโรปและอเมริกา
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  อาคารโปษยานนท์

  ห้องอ่านฟิล์มก่อนปรับปรุง
 ที่อาคารอภันตรีปชา ชั้น 2

  จุดลงทะเบียนเดิมที่อาคารอภันตรีปชา ชั้น 1

  ห้องเรียนที่อาคารอภันตรีปชา ชั้น 5
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  ห้องเตรียมสารเภสัชรังสี
 ที่อาคารโปษยานนท์ ชั้น 4

  เคาน์เตอร์สำาหรบัการตดิต่อ
 ผู้ป่วยที่อาคารโปษยานนท์
 ในยุคปัจจุบัน

  หน่วยเอกซเรย์กุมาร
 ที่อาคาร สก. ชั้น 4

  เคาน์เตอร์สำาหรับการติดต่อ
 ผู้ป่วยที่อาคารโปษยานนท์
 ในสมัยก่อน

  ศูนย์รังสีวินิจฉัย
 ที่อาคาร 14 ชั้น

  ศูนย์ลงทะเบียนในปัจจุบัน
 ที่อาคารจุลจักรพงษ์ ชั้น 1
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  สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย
 ที่อาคาร ภปร. ชั้น 4

  ห้องเก็บฟิล์ม
 ที่อาคาร ภปร. ชั้น 4

  การถ่ายภาพเอกซเรย์ปอด
 ที่อาคาร ภปร. ชั้น 4

  การถ่ายภาพเอกซเรย์
 ที่อาคาร ภปร. ชั้น 4

  โถงผู้ป่วยที่รอคิวการตรวจเอกซเรย์
 ที่อาคาร ภปร. ชั้น 4

 อาจารย์ นายแพทย์เอกวรรณ ชันซื่อ
 ขณะตรวจผู้ป่วยที่มารับการตรวจ 
 excretory urography
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  ศาสตราจารย์กิตติคณุ แพทย์หญงิ 
 คุณหญิงนิตยา  สุวรรณเวลา

  รองศาสตราจารย์ นายแพทย์
 วิรุฬห์ ขาวปริสุทธิ์  

  รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง
 คุณหญิงเกษร  วัชรพงศ์

  รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง
 กัลยา เจียรประดิษฐ์ 

  ศาสตราจารย์ 
 หลวงพิณพากย์พิทยาเภท

  รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง
 สุดี  ชมเดช

  อาจารย์ แพทย์หญิงกานดา 
 ศักดิ์ศรชัย 
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  รองศาสตราจารย์ แพทย์หญงิ
 ลดัดาวลัย์ วชัรคปุต์

  ศาสตราจารย์ แพทย์หญงิดรณุี  
 บญุยนืเวทวฒัน์

  รองศาสตราจารย์ นายแพทย์
 เพิม่ยศ โกศลพนัธุ์

  รองศาสตราจารย์ นายแพทย์
 เกยีรต ิอาจหาญศริิ

  รองศาสตราจารย์ แพทย์หญงิ
 สกุลัยา เลศิลำา้

  รองศาสตราจารย์ แพทย์หญงิ
 อจัฉรา มหายศนนัท์
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  ผูช่้วยศาสตราจารย์
 นายแพทย์ภิญโญ  
 กำาภ ูณ อยธุยา

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์
 แพทย์หญิงประภัสสร 
 รัชตะปิติ 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์
 แพทย์หญิงสุรีย์ ฐิตะฐาน

  อาจารย์แพทย์หญิง
 วรรณวดี ร่มไทรทอง 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์
 นายแพทย์ประยุทธ์ 
 โรจน์พรประดิษฐ์ 

  รองศาสตราจารย์
 จงจินต์ ภัทรมนตรี  

  รองศาสตราจารย์ แพทย์หญงิ
 สมใจ หวงัศภุชาติ

  อาจารย์ นายแพทย์
 อรรควชัร์ จนัทร์ฉาย
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  รองศาสตราจารย์
 แพทย์หญงิวชัร ีบวัชมุ

  ศาสตราจารย์กติตคิณุ
 แพทย์หญงิมาคุม้ครอง โปษยะจนิดา

  รองศาสตราจารย์
 นายแพทย์วิชัย โปษยะจินดา 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์
 นายแพทย์สมนึก จีระเศรษฐ์

  อาจารย์ นายแพทย์
 สพุจน์ บญุวสิทุธิ์

  รองศาสตราจารย์
 นายแพทย์ทวีป นพรัตน์ 
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  รองศาสตราจารย์ 
 ดร.อญัชล ีกฤษณจนิดา

  รองศาสตราจารย์ แพทย์หญงิ
 สภัุทรพร เทพมงคล

  รองศาสตราจารย์ นายแพทย์
 ธวัชชัย ชัยวัฒนรตัน์

  อาจารย์ แพทย์หญงิ
 ศศธิร ศริสิาลโิภชน์
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  การประชมุรงัสวีทิยาสมาคมแห่งประเทศไทยในระยะแรก พ.ศ. 2506

  รงัสวีทิยาสมาคม วนัเสาร์ที ่5 เมษายน พ.ศ. 2512
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  เรยีงจากซ้ายไปขวา
 - รองศาสตราจารย์ แพทย์หญงิคณุอร่าม สคัุนธมาค สตูศิาสตร์ - นรเีวชวทิยา
 - ศาสตราจารย์ แพทย์หญงิบงัอร โอทกานนท์ กมุารเวชศาสตร์ 
 - ศาสตราจารย์ แพทย์หญงิ คณุตวนั สรุวงศ์ บุนนาค รงัสวีทิยา
 - ศาสตราจารย์ แพทย์หญงินงนชุ พฒันพงศ์พานชิ อายรุศาสตร์
 - ศาสตราจารย์ แพทย์หญงิพศิมยั อร่ามศร ีรงัสวีทิยา

  กรรมวธิกีารตรวจและวนิจิฉยั
 โรคทางรงัสวีทิยา

  จดันทิรรศการ เครือ่งเอกซเรย์และผลงาน
 ของหมวดแสงรศัมี โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์
 ในงานกาชาดทีส่ถานเสาวภา สภากาชาดไทย
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  งานเลีย้งปีใหม่ในสมยัก่อน
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  คณาจารย์ประจำาภาควชิา/ฝ่ายรงัสวีทิยา คณะแพทยศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

  งานเกษยีณอายรุาชการอาจารย์ภญิโญ
 กำาภ ูณ อยธุยา

  รองศาสตราจารย์จงจนิต์  ภทัรมนตรี

  ผูช่้วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ชลเกยีรติ 
 ขอประเสรฐิ และรองศาสตราจารย์
 แพทย์หญิงกาญจนา โชตเิลอศักดิ์
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  ผูช่้วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสรุย์ี ฐิตะฐาน

  ภาพรบัน้องฉายาเวชศาสตร์
 และแสดงความยนิดกีบัมหาบณัฑิต 

  ภาพประชมุ QA2556

  รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสมใจ หวงัศภุชาติ
 กบันกัเรยีนรงัสเีทคนคิ

  พธิทีำาบญุถวายภตัตาหารเพล เนือ่งในโอกาสเปิดห้องประชมุ ตวนั สรุวงศ์ บุนนาค 
 และทำาบญุฝ่ายรงัสวีทิยา 22 ธนัวาคม พ.ศ. 2548
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รายนามผู้สนับสนุน
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