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สาขาวิชารังสีเทคนิค(Radiological Technology)

1) วิชาพื้นฐานวิชาชีพ

BIO 135 ชีววิทยา                        3(2-3-6)

  (Biology)

	 โครงสร้างและการทำางานของเซลล์	 การแบ่งเซลล์	 หลักการถ่ายทอดทางพันธุกรรม	 ความหลาก

หลายของสิ่งมีชีวิต	 การทำางานของระบบประสาท	 อวัยวะรับสัมผัส	 ระบบกล้ามเนื้อ	 ระบบไหลเวียนเลือด	

ระบบหายใจ	 ระบบขับถ่าย	 ระบบย่อยอาหาร	 ระบบต่อมไร้ท่อ	 พฤติกรรมสัตว์และระบบสืบพันธุ์	 เน้นให้

นักศึกษารู้วิธีการใช้กล้องจุลทรรศน์	 ศึกษาโครงสร้างของเซลล์และการแบ่งเซลล์	 หลักการถ่ายทอดทาง

พันธุกรรม	 โครงสร้างและหน้าที่ของระบบประสาท	 อวัยวะรับสัมผัส	 ระบบกล้ามเนื้อ	 ระบบไหลเวียนเลือด	

ระบบหายใจ	ระบบขับถ่าย	ระบบย่อยอาหาร	ระบบต่อมไร้ท่อและระบบสืบพันธุ์	โดยใช้หุ่นจำาลอง	ตัวอย่าง

สด	และสไลด์ถาวร

 

PHY 135  ฟิสิกส์วิทยาศาสตร์ชีวภาพ  3(2-3-5)

  (Life Science Physics)

	 	 หน่วยและการวัดทางชีวภาพ	 จลนศาสตร์	 และพลศาสตร์การเลื่อนตำาแหน่ง	 และการหมุน

งาน	 พลังงานและกำาลังของร่างกาย	 คุณสมบัติความยืดหยุ่นของโครงกระดูกและเนื้อเยื่อ	 กลศาสตร์และ

คุณสมบัติทางกายภาพของของไหล	 	ความร้อน	และอุณหพลศาสตร์	คลื่นเสียงและการได้ยิน	ทัศนศาสตร์

และทัศนอุปกรณ์	ไฟฟ้าและ	อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น		ฟิสิกส์ของรังสี		ฟิสิกส์	ของเวชศาสตร์นิวเคลียร์			

 

MAT 152  คณิตศาสตร์สำาหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ                                            3(3-0-6)

   (Mathematics for Health Sciences)

	 	 หน่วยและการแปลงหน่วย	อัตราส่วน	ร้อยละ	สมการและอสมการ	ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน

ความต่อเนื่อง	อนุพันธ์และการประยุกต์	การอินทิเกรตและการประยุกต์ทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
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CHM 124   เคมีพื้นฐาน                                                                                3(2-3-6)

     (Basic Chemistry)

	 	 อะตอมและโมเลกุล	พันธะเคมี	ปริมาณสารสัมพันธ์	สารละลาย	สมดุลเคมี	กรดเบส

ปฏิกิริยาออกซิเดชัน	รีดักชัน	และปฏิบัติการที่สอดคล้องกัน

CHM 125  เคมีอินทรีย์เบื้องต้น 3(2-3-6)

   (Introduction to Organic Chemistry) 

	 	 วิชาบังคับก่อน	:	CHM	124	เคมีพื้นฐาน

	 				 การเรียกชื่อและปฏิกิริยาในเคมีอินทรีย์ที่สำาคัญ	 ได้แก่	 สารประกอบไฮโดรคาร์บอน	 สารประ

กอบอัลกอฮอล์และฟีนอล		สารประกอบกรดคาร์บอกซิลิก		และอนุพันธ์		สารประกอบอัลดีไฮด์		สารประกอบ

คีโตน		สารประกอบเอมีน	และปฏิบัติการที่สอดคล้องกัน

ANA100   กายวิภาคศาสตร์พื้นฐาน                                                                3(2-3-6)

    (Basic Anatomy)

	 	 โครงสร้างของมนุษย์	 วิธีจำาแนกระบบอวัยวะทั้งในแนวซ้ายขวา	 แนวตัดขวาง	 และแนวหน้า

หลัง	 เนื้อเยื่อพื้นฐาน	 ระบบปกคลุมร่างกาย	 ระบบโครงกระดูก	 ระบบกล้ามเนื้อ	 ระบบประสาทส่วนปลาย	

ระบบประสาทส่วนกลาง	 ระบบประสาทอัตโนมัติ	 ระบบหลอดเลือดและหัวใจ	 ระบบหายใจ	 ระบบย่อย

อาหาร	ระบบขับถ่ายปัสสาวะ	ระบบสืบพันธุ์		ระบบต่อมไร้ท่อ	และความผิดปกติของแต่ละอวัยวะ

BCH 201  ชีวเคมีพื้นฐาน                                                                             4(3 -3-8)

   (Basic Biochemistry)

  วิชาบังคับก่อน : CHM 125  เคมีอินทรีย์เบื้องต้น

	 	 บรรยาย	 โครงสร้างและหน้าที่ของสารชีวโมเลกุลต่างๆ	 กรดอะมิโน	 เปบไทด์และโปรตีน	

คาร์โบไฮเดรต	 ไขมัน	 กรดนิวคลิอิก	 จลนศาสตร์ของเอนไซม์	 ไบโอเอนเนอจีติคส์และออกซิเดชั่น	 วิถีเมตา

โบลิสมต่าง	ๆ	 	 เมตาโบลิสมของคาร์โบไฮเดรต	 ไขมัน	กรดอะมิโน	กรดนิวคลีอิก	 โครงสร้างและการจัดเรียง

ตัวของยีน	 ชีวสังเคราะห์ดีเอ็นเอ	 	 อาร์เอ็นเอ	 และโปรตีน	 การควบคุมการแสดงออกของยีน	 พันธุวิศวกรรม	

การควบคุมเมตาโบลิสม	ความสัมพันธ์ระหว่างเมตาโบลิสมของเนื้อเยื่อต่าง	ๆ	ของร่างกาย	การทำางานของ

ฮอร์โมน	โภชนาการ	

	 	 ปฏิบัติการ	สเปคโฟโตโฟโตมิเตอร์		เจล	ฟิลเตรชั่น	เอสดีเอส-เพจ	จลนศาสตร์ของเอนไซม์		การ

ย่อยอาหาร	เมตาโบลิสมของคาร์โบไฮเดรต		เอนไซม์ทรานสไมเนส	การแยกสกัดพลาสมิด
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PSO 100   สรีรวิทยาพื้นฐาน  3(3-0-6)

   (Basic Physiology)

	 	 การทำางานและหน้าที่ขั้นพื้นฐานของระบบต่างๆภายในร่างกายมนุษย์			เซลล์	ระบบกล้ามเนื้อ		

ระบบประสาท		ระบบหัวใจและหลอดเลือด	ระบบหายใจ	ระบบขับถ่ายปัสสาวะ	ระบบทางเดินอาหาร	ระบบ

ต่อมไร้ท่อ	ระบบสืบพันธุ์		

 

PAT 206   พยาธิวิทยา 3(3-0-6) 

   (Pathology)  

  วิชาบังคับก่อน : PSO100 สรีรวิทยาพื้นฐาน 

	 	 ภยันตรายต่อเซลล์	 การปรับตัวและการตายของเซลล์	 การอักเสบและการซ่อมแซมเนื้อเยื่อ	

ความผิดปกติจากสิ่งแวดล้อม	 โรคติดเชื้อ	 เนื้องอก	 ความผิดปกติของระบบหัวใจและหลอดเลือด	 ระบบ

หายใจ	ระบบโลหิต	ระบบประสาท	ระบบขับถ่ายปัสสาวะ	ระบบต่อมไร้ท่อ	ระบบทางเดินอาหาร	ตับและทาง

เดินน้ำาดี	ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ	และระบบสืบพันธุ์

RTG 212  ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์                                                                     3(2-3-6) 

   (Electric and Electronics)

	 	 หลักการเบื้องต้นและวงจร	 ของอุปกรณ์ทางไฟฟ้ากำาลัง	 และอิเล็กทรอนิกส์	 ที่ใช้ในเครื่องมือ

และอุปกรณ์ทางด้านรังสีเทคนิค	 เช่น	 เบรกเกอร์	 รีเลย์	 แม็คนีติกค์คอนแทคเตอร์	 โซลีนอยด์	 หม้อแปลงไฟ

ฟ้า	 ไดโอด	 ทรานซิสเตอร์	 เอสซีอาร์	 ไทรแอก	 ออปแอมป์	 ตัวเลข7ส่วน	 จอภาพแอลซีดี	 ทีเอฟที	 หน่วย

แปลงสัญญาณอนาล็อกเป็นดิจิทัล	 หน่วยแปลงสัญญาณดิจิทัลเป็นสัญญาณอนาล็อก	 อุปกรณ์เชื่อมโยง

สัญญาณทางแสง	อุปกรณ์รับส่งคลื่นเหนือเสียง	แบบเพียซโซอิเล็คทริค		แหล่งจ่ายไฟ	หน่วยความจำาแบบร

อม	แรม,	ชิปที่สามารถโปรแกรมให้เป็นวงจรดิจิทัลแบบใดก็ได้	(PFGA)		ไมโครคอนโทรเลอร์	และการเชื่อม

ต่อกับอุปกรณ์ภายนอก	การเขียนโปรแกรม	ควบคุมโดยใช้ภาษาซีอย่างง่าย		และ	การบำารุงรักษาเครื่องมือ

ทางรังสี		

RTG 122   ระเบียบวิธีวิจัย                                                                            1(1-0-3)

   (Research Methodology)

	 	 ความรู้เบื้องต้นในการทำาวิจัย	 ระเบียบวิธีวิจัย	 การสืบค้นข้อมูลและวารสารต่างๆ	 การใช้สถิติ

ในการวิเคราะห์ข้อมูล	 การเขียนรายงาน	 การเขียนบทคัดย่อและเอกสารอ้างอิง	 จรรยาบรรณการใช้สัตว์		

เพื่องานทางวิทยาศาสตร์		จริยธรรมการทำาวิจัยในคน		การโจรกรรมทางวรรณกรรม
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2) วิชาชีพ 

 2.1) วิชาชีพ-บังคับ 

RTG 111   รังสีวิทยาเบื้องต้น                                                          1(1-0-3) 

  (Introduction to Radiology)

	 	 เครื่องมือที่ใช้ในรังสีวิทยา	รังสิวินิจฉัย	รังสีรักษา	และเวชศาสตร์นิวเคลียร์และความรู้พื้นฐาน

ทางรังสีวิทยา	

RTG 211  ฟิสิกส์รังสี                                                                                  3(3-0-6)

  (Radiation Physics)

	 	 กลไกในการกำาเนิดรังสีชนิดต่างๆ	 สมบัติทางฟิสิกส์และปัจจัยที่มีผลต่อสมบัติของรังสี	 อันตร

กริยาของรังสีชนิดต่างๆ	ที่มีต่อวัตถุที่เกี่ยวข้องกับทางการแพทย์	การนำาเอาคุณสมบัติทางฟิสิกส์มาประยุกต์

ใช้เพื่อการวินิจฉัยโรคและรักษาโรค	

 

RTG 221  ภาพดิจิทัล และเทคโนโลยีสารสนเทศ                                               3(3-0-6)

   (Digital Imaging and Information Technology)

	 	 ระบบภาพดิจิทัลและ	 เทคโนโลยีสารสนเทศที่เข้ามามีบทบาทในงานรังสีเทคนิค	 ภาพรังสีที่

เป็นภาพดิจิทัล	 การนำาภาพดิจิทัลไปสร้างภาพเพื่อการแพทย์	 องค์ประกอบของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และ

อุปกรณ์ต่อพ่วง	 หลักพื้นฐานในการสื่อสารข้อมูล	 เทคโนโลยีโทรคมนาคม	 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์	

เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต	อุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์	ระบบสื่อสารและจัดเก็บข้อมูลภาพ	มาตรฐานไดคอม

RTG 222  รังสีชีววิทยา                                                                               2(2-0-4) 

   (Radiobiology)

	 	 ปฏิกิริยาของรังสีที่มีต่อระบบต่างๆของสิ่งมีชีวิต	 ผลของรังสีที่มีต่อเซลล์	 	 เนื้อเยื่อและอวัยวะ	

การตอบสนองต่อรังสีก่อประจุระดับเซลล์และโมเลกุล	 ชีววิทยาของเนื้องอก	 และการประยุกต์ใช้ในรังสี

ชีววิทยาในการแพทย์	

RTG 223  การป้องกันรังสี 3(3-0-6)

   (Radiation Protection)                                                                           

	 	 อันตรายของรังสีที่มีต่อมนุษย์	 	 วิธีการทำางานที่ถูกหลักเกณฑ์เพื่อ	 	ความปลอดภัยของตนเอง

และผู้ป่วย	 หลักเกณฑ์และข้อจำากัดในการรับรังสีของบุคลากรประเภทต่างๆ	 การวางแผนและการคำานวณ

ความหนาของสิ่งก่อสร้างเพื่อควบคุมและป้องกันอันตรายจากรังสีตามหลักเกณฑ์ทางฟิสิกส์	การใช้อุปกรณ์

และเครื่องป้องกันรังสีชนิดต่างๆ
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RTG 224  โดสซิเมตทรีทางรังสี                                                                   2(2-0-4)

   (Radiation Dosimetry)

	 	 ทฤษฎี	 	 นิยาม	 ข้อกำาหนดและคำาแนะนำาเกี่ยวกับการวัดปริมาณรังสี	 	 วิธีวัดปริมาณรังสีดูด

กลืนในตัวกลางด้วยเครื่องมือชนิดต่างๆที่ใช้วัดปริมาณรังสี	

RTD 225  อุปกรณ์รังสีวินิจฉัย                                                                    2(2-0-4)

   (Instrumentation in Diagnostic Radiology)

	 	 อุปกรณ์และเครื่องมือ	 ในงานรังสีวินิจฉัย	 มาตรฐานการติดตั้งและความปลอดภัย	

คุณลักษณะของเครื่องมือทางรังสีวินิจฉัยชนิดต่างๆ	เช่น	เครื่องเอกซเรย์	เครื่องอัลตร้าซาวนด์	เครื่องเอกซเรย์

คอมพิวเตอร์	 เครื่องเอ็มอาร์ไอ	 	 การควบคุมคุณภาพและการซ่อมบำารุงเครื่องมือทางรังสีวินิจฉัย	 และระบบ

สารสนเทศที่ใช้ในงานรังสี	เช่น	PACS	เป็นต้น

RTD 233  การควบคุมคุณภาพทางรังสีวินิจฉัย                                               2(1-2-3)

   (Quality Control in Diagnostic Radiology)

	 	 การควบคุมคุณภาพงานทางรังสีวิทยาวินิจฉัย	 ตามบทบาทของนักรังสีเทคนิค	 ในเครื่องมือ

ทางรังสีวิทยาแบบต่างๆ	ได้แก่	 เครื่องเอกซเรย์	และระบบการถ่ายภาพ	เครื่องส่องตรวจทางรังสี	 เครื่องอัลต

ร้าซาวนด์	เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์	และเครื่องเอ็มอาร์ไอ	

RTD 226   การถ่ายภาพด้วยรังสีและเทคนิคการให้ปริมาณรังสี                           3(2-3-6)

   (Radiographic Photography and Exposure technique)

	 	 หลักการของการถ่ายภาพทางรังสีวิทยาทั้งระบบอะนาลอกและดิจิทัล	 กระบวนการกำาหนด

ปริมาณรังสีในการถ่ายภาพ	 	 กระบวนการปรับและประมวลผลภาพ	คุณภาพของภาพและปัจจัยที่มีผลกระ

ทบ	การจัดระบบการให้ปริมาณรังสีและ	การควบคุมคุณภาพ

RTD 311   เทคนิครังสีวินิจฉัย 1                                                                 3(2-2-5)

   (Diagnostic Radiographic Techniques I) 

	 	 ศัพท์เฉพาะความสัมพันธ์ทางกายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยาของภาพถ่ายทางรังสีและเทคนิค

ทางรังสีวินิจฉัยของอวัยวะส่วนแขน	 ขา	 อุ้งเชิงกรานและข้อต่อสะโพก	 ส่วนช่องท้อง	 ระบบทางเดินอาหาร	

ระบบขับถ่ายปัสสาวะ	 ระบบสืบพันธุ์	 ภาพถ่ายรังสีเคลื่อนที่	 ภาพถ่ายรังสีพิเศษของระบบกระดูก	 คำานิยาม

ต่างๆ	 การประเมินภาพถ่ายทางรังสีที่ปกติและ	 มาตรฐาน	 ทางเทคนิครังสีวินิจฉัย	 การวิเคราะห์และหา

ตำาแหน่งบ่งชี้ทาง	กายวิภาคศาสตร์โดยใช้หุ่นจำาลอง
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RTD 312   เทคนิครังสีวินิจฉัย 2                                                                 3(2-2-5)

   (Diagnostic Radiographic Techniques II)

	 	 ความสัมพันธ์ทางกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของภาพถ่ายทางรังสีและเทคนิคทางรังสี

วินิจฉัยของระบบทางเดินหายใจ	 หัวใจและหลอดเลือด	 เส้นประสาทและช่องประสาท	 	 กระดูกทรวงอก	

กระดูกสันหลัง	 กะโหลกศีรษะ	 ภาพถ่ายรังสีระบบน้ำาเหลืองและดีเอสเอ	 รวมทั้งภาพถ่ายรังสีทางทันต

กรรมการประเมินภาพถ่าย	 ทางรังสีที่ปกติและมาตรฐานทางเทคนิครังสีวินิจฉัย	 การวิเคราะห์และหา

ตำาแหน่งบ่งชี้ทางกายวิภาคศาสตร์	โดยใช้หุ่นจำาลอง

RTD 313   รังสีกายวิภาคศาสตร์                                                                 3(2-2-5)

  (Radiographic Anatomy)

	 	 ลักษณะของอวัยวะมนุษย์ที่เห็นได้จากภาพถ่ายเอกซเรย์,	การตรวจทางรังสีด้วยสารเปรียบ

ต่าง,	การตรวจด้วยอัลตร้าซาวนด์,	การตรวจด้วยเอกซเรย์คอมพิวเตอร์,	การตรวจด้วยเอ็มอาร์ไอ

RTD 314   การตรวจทางรังสีวิทยาที่ใช้สารเปรียบต่าง                                       2(2-0-4)

  (Contrasted Radiological Procedures)

	 	 เครื่องมือที่ใช้ในกระบวนการตรวจพิเศษทางรังสีวิทยา	สารเพิ่มความต่าง	เครื่องส่องตรวจรังสี	

การวินิจฉัยและรักษาด้วยการใส่สารเพิ่มความต่างในหลอดเลือด	การสวนหัวใจ	และการบริหารคุณภาพ		

RTD 315   การถ่ายภาพรังสีส่วนตัดอาศัยคอมพิวเตอร์สำาหรับนักรังสีเทคนิค         3(3-0-6)

   (Computed Tomography for Radiological Technologist)

	 	 แนวคิดฟิสิกส์พื้นฐาน	เครื่องมือ	การเก็บข้อมูลเพื่อสร้างภาพและการสร้างภาพ		กระบวนการ

ตรวจ	 และระเบียบการตรวจในระบบศีรษะและลำาคอ	 ระบบกระดูกสันหลังและกล้ามเนื้อ	 ช่องท้อง	 อุ้ง

เชิงกราน	และการตรวจพิเศษอื่น	พยาธิสภาพที่สัมพันธ์

RTD 316  บทนำาวิธีการพิเศษทางรังสีวิทยา                                                   1(1-0-3)

   (Introduction to Special Radiological Procedures)

	 	 เครื่องมือที่ใช้วิธีการพิเศษทางรังสีวิทยา	 การถ่ายภาพรังสีเต้านม	 การบันทึกด้วยคลื่นเสียง

ความถี่สูงและเอ็ม	อาร์	ไอ	เทคนิคการตรวจ	พยาธิวิทยาสัมพันธ์	และการควบคุมคุณภาพ

RTG 317   รังสีพยาธิวิทยา                                                                         2(1-2-3)

  (Radiographic Pathology)

	 	 ภาพเอกซเรย์ที่แสดงความผิดปกติ	 เนื่องจากโรคต่าง	 ๆ	 ที่สามารถมองเห็นได้	 :	 คาร์ซิโนมา		

เนื้องอก	กระดูกหัก	วัณโรคปอด	เป็นต้น	
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RTG 318   การปฏิบัติงานในโรงพยาบาลและการดูแลผู้ป่วย                              2(1-2-3)

  (Hospital Practice and Patients Care)

	 	 ระบบการบริหารผู้ป่วยภายในโรงพยาบาลโดยเฉพาะผู้ป่วยของแผนกรังสี	 การเตรียม	 ดูแลผู้

ป่วยก่อนและหลังการตรวจ	 รักษาด้วยรังสี	 การปฐมพยาบาล	 การรักษาด้วยรังสีเพื่อช่วยในการป้องกันการ

ติดเชื้อ	หน้าที่และความรับผิดชอบของนักรังสีเทคนิคมืออาชีพ

RTN 321   อุปกรณ์เวชศาสตร์นิวเคลียร์                                                        2(1-2-3)

   (Instrumentation in Nuclear Medicine)

	 	 หลักพื้นฐาน	 ส่วนประกอบและหลักการทำางานของเครื่องนับวัดรังสีและเครื่องถ่ายภาพทาง

เวชศาสตร์นิวเคลียร์	 สถิติการนับวัดและประสิทธิภาพของระบบนับวัด	 การควบคุมคุณภาพของเครื่องมือ

ทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์	การสร้างภาพชุด	3	มิติ	

RTN 322  เทคนิคการถ่ายภาพเวชศาสตร์นิวเคลียร์                                          2(1-2-3)

   (Imaging Technique in Nuclear Medicine)

	 	 เทคนิคการถ่ายภาพกัมมันตรังสี	 และการจัดท่าผู้ป่วย	 	 โปรโตคอลการถ่ายภาพ	กระบวนการ

การสร้างภาพด้วยระบบดิจิทัล	การเก็บข้อมูลแบบต่างๆ	ทฤษฎีการสร้างและแก้ไขภาพ	การวิเคราะห์ข้อมูล

เชิงปริมาณเพื่อการวินิจฉัยโรค		การควบคุมคุณภาพของภาพและเครื่องมือในเวชศาสตร์นิวเคลียร์

RTN 323   เวชศาสตร์นิวเคลียร์                                                                  3(3-0-6)

   (Nuclear Medicine)

	 	 ภาพรวมของฟิสิกส์รังสี	 	 การใช้ทางคลินิกและการควบคุมคุณภาพของสารเภสัชรังสีและการ

ผลิตสารกัมมันตรังสี	 การทดสอบความบริสุทธิ์ของสารเภสัชรังสี	 เวชศาสตร์นิวเคลียร์คลินิกในการตรวจ

วินิจฉัยและรักษาโรค	การคำานวณปริมาณรังสีที่อวัยวะต่างๆได้รับ		ความปลอดภัยทางรังสีและการขจัดกาก

กัมมันตรังสี

RTT 324  โดสซิเมตทรีในรังสีรักษา                                                            2(2-0-4)

   (Dosimetry in Radiotherapy)

	 	 คุณสมบัติทางฟิสิกส์รังสีของโฟตอนและอิเล็กตรอน	 	 	 ตัวแปรต่างๆที่ใช้คำานวณปริมาณรังสี

ในการรักษาด้วยรังสี	 	 ความรู้พื้นฐานของรังสีโดสซิเมตทรีและการประยุกต์ใช้ในในการเทคนิคฉายรังสีแบบ

ธรรมดาและแบบ	เทคนิคซับซ้อน
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RTT 325    อุปกรณ์รังสีรักษา                                                                         1(1-0-2)

   (Instrumentation in Radiotherapy)

	 	 ชนิดของเครื่องฉายรังสีรักษา	 	 ส่วนประกอบและกลไกการทำางานของเครื่องฉายรังสีรักษา

ระยะใกล้และระยะไกล		เครื่องมือจำาลองการรักษา		การประกันคุณภาพของเครื่องมือทางรังสีรักษา

RTT 326   รังสีรักษาทางคลินิก                                                                    2(2-0-4)

   (Clinical Radiotherapy)

	 	 ความแตกต่างของเนื้องอกและมะเร็งของอวัยวะส่วนต่างๆ	 	 	 	 ชนิดของมะเร็งและการแบ่ง

ระยะของมะเร็ง	 	 	 การใช้รังสีรักษาในการรักษาโรคมะเร็งชนิดต่างๆ	 	 อวัยวะสำาคัญที่อยู่ใกล้แนวรังสีที่ต้อง

หลีกเลี่ยง		ผลแทรกซ้อนจากการใช้รังสีรักษา

RTT 327  เทคนิครังสีรักษา                                                                        3(3-0-6)

   (Radiotherapeutic Technique)

														 เทคนิคการจัดท่าและใช้อุปกรณ์ยึดตรึงผู้ป่วยในการฉายรังสี		ขั้นตอนการจำาลองการรักษา

และการฉายรังสี		การประกันคุณภาพตามบทบาทนักรังสีเทคนิค	หลักการดูแลผู้ป่วยระหว่างการฉายรังสี	

RTG 231  การจัดการงานรังสีวิทยา                                                             3(3-0-6)

   (Radiology Department Management)

	 	 โครงสร้างการบริหารโรงพยาบาล		การบริหารงานแผนกรังสีวิทยา	บทบาท	อำานาจหน้าที่และ

ความรับผิดชอบของนักรังสีเทคนิคตามสมรรถนะวิชาชีพ	 มีส่วนร่วมในกระบวนการการพัฒนาคุณภาพของ

แผนกรังสีวิทยา	กระบวนการการจัดการความรู้	 การทำางานเป็นทีม	ภาวะผู้นำา	หลักจิตวิทยาเพื่อการบริการ

ทางรังสีเทคนิค	

RTG 232  กฎหมายและจรรยาบรรณสำาหรับนักรังสีเทคนิค                              2(2-0-4)

   (Law and Ethics for Radiological Technologist)

	 	 หลักจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ	 	 พระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ	 พระราช

บัญญัติพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ	 	 กฎหมายการแพทย์และสาธารณสุข	 	 การประเมินการเสี่ยงต่อความรับ

ผิดชอบทางกฏหมาย

RTD 331   รังสีวินิจฉัยภาคปฏิบัติ 1                                                            3(0-15-8)

   (Clinical Practice in Diagnostic Radiology I)

	 	 การฝึกงานเทคนิคการถ่ายภาพเอกซเรย์ทั่วไป	ณ	แผนกรังสีวิทยาในโรงพยาบาล	เป็นเวลาไม่

น้อยกว่า	240	ชั่วโมง
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RTD 411   รังสีวินิจฉัยภาคปฏิบัติ 2                                                            3(0-15-8)

   (Clinical Practice in Diagnostic Radiology II)

				 		 การฝึกงานเทคนิคการตรวจพิเศษทางรังสี	 ณ	 แผนกรังสีวิทยาในโรงพยาบาล	 เทคนิคการ

ตรวจพิเศษโดยใช้สารเพิ่มความต่าง	เอกซเรย์คอมพิวเตอร์	การดูงานเทคนิคพิเศษในรังสีร่วมรักษา	การถ่าย

เอกซเรย์เต้านม	อัลตร้าซาวนด์	และเอ็มอาร์ไอ	เป็นเวลาไม่น้อยกว่า	240	ชั่วโมง

RTN 412  เวชศาสตร์นิวเคลียร์ ภาคปฏิบัติ 1                                                 3(0-15-8)

   (Clinical Practice in Nuclear Medicine I)

	 	 การฝึกงานในงานทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ทั่วไปเช่น	 การจัดท่าผู้ป่วย	 การดูแลผู้ป่วย	 การตั้ง

โปรโตคอลการถ่ายภาพ	 การวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงปริมาณ	 การควบคุมคุณภาพของเครื่องมือ	 การแสดง

ผลภาพถ่าย	 เป็นต้น	 	 การตรวจด้วยเครื่อง	SPECT	การป้องกันอันตรายจากรังสี	 เป็นเวลาไม่น้อยกว่า	 240	

ชั่วโมง

RTT 421   รังสีรักษาภาคปฏิบัติ 1                                                                 3(0-15-8)

   (Clinical Practice in Radiotherapy I)

	 	 การฝึกงานใช้เครื่องกำาเนิดรังสีรักษา	 	 เทคนิคการจัดท่าผู้ป่วยและฉายรังสีรักษา	 	 ให้ปริมาณ

รังสีถูกต้องตามแผนการรักษา		การดูแลผู้ป่วย	และการทำางานเป็นทีม	เป็นเวลาไม่น้อยกว่า	240	ชั่วโมง

               

RTG 499  โครงการพิเศษ 1                                                                         1(0-3-2)

   (Special Project 1)

	 	 ดำาเนินการวิจัยทางด้านรังสีเทคนิคภายใต้การควบคุมของอาจารย์ที่ปรึกษา	 แนะนำาระเบียบ

วิธีวิจัย	การสืบค้นข้อมูลและวารสารต่างๆ	การใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล

RTG 599   โครงการพิเศษ 2                                                                             1(0-3-2)

   (Special Project 2)

  วิชาบังคับก่อน : RTG 499  โครงการพิเศษ 1                                                                             

	 	 การเขียนบทคัดย่อ	 และเอกสารอ้างอิงการ	 การเขียนรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์	 และนำาเสนอ

ด้วยวาจา	
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 2.2) วิชาชีพ-เลือก 

 

RTD 422   รังสีวินิจฉัยภาคปฏิบัติ 3 2(0-10-5)

   (Clinical Practice in Diagnostic Radiology III)

	 	 การฝึกงานเทคนิคการตรวจพิเศษทางรังสีที่นักศึกษาเลือก	ณ	แผนกรังสีวิทยาในโรงพยาบาล	

เอกซเรย์เต้านม	อัลตร้าซาวนด์	เอ็มอาร์ไอ	เป็นเวลาไม่น้อยกว่า	160	ชั่วโมง

RTN 423  เวชศาสตร์นิวเคลียร์ภาคปฏิบัติ 2 2(0-10-5)

  (Clinical Practice in Nuclear Medicine II)

	 	 การฝึกงานในงานเวชศาสตร์นิวเคลียร์ทั่วไป	 การตรวจด้วยเครื่อง	 SPECT/CT	 และPET/CT	

หรือ	PET/MRI	เป็นเวลาไม่น้อยกว่า	160	ชั่วโมง

RTT 424  รังสีรักษาภาคปฏิบัติ 2 2(0-10-5)

   (Clinical Practice in Radiotherapy II) 

	 	 การฝึกงานใช้เครื่องกำาเนิดรังสีรักษาในเทคนิคขั้นสูง	 เทคนิคการจัดท่าผู้ป่วยและเทคนิคการ

ฉายรังสีขั้นสูง	 ให้ปริมาณรังสีถูกต้องตามแผนการรักษา	 และการทำางานเป็นทีมเป็นเวลาไม่น้อยกว่า	 160	

ชั่วโมง

   


