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8. ความส าคัญและท่ีมาของปัญหาท่ีท าการวิจัย  

การศึกษาสาขารงัสีเทคนิค เป็นหลักสูตรปริญญาตรีบริหารจัดการในระดับอุดมศึกษา มี
การจัดการการเรียนการสอนใน 3 สาขาวิชาไดแ้ก่ สาขารงัสีวินิจฉัย สาขารงัสีรกัษา และสาขาเวช
ศาสตรน์ิวเคลียร ์มีการศึกษาเกี่ยวกบัการใชส้ารกมัมนัตรงัสี การใชร้งัสี และการใชเ้ทคโนโลยีขัน้สูง
ทางการแพทย ์เพื่อตรวจวินิจฉัยโรค การรกัษาโรค การวิจัย การใชร้งัสีในงานดา้นอ่ืนๆ และการ
ป้องกันอันตรายจากรงัสี (สมศรี เอื ้อรัตนวงศ์, 2559, น. 253-260) ดังนั้นการศึกษาสาขารังสี
เทคนิคจะประสบความส าเร็จไดน้ั้น นักศึกษาจะต้องเรียนรูท้ฤษฎีและการปฏิบัติ เพื่อจะช่วยให้
ผูเ้รียนสามารถท าความเข้าใจในทฤษฎีที่เรียนได้ดียิ่งขึน้ ส าหรบัในการเรียนวิชาปฏิบัติการนั้น
จ าเป็นตอ้งใหน้ักศึกษาไดม้ีการปฏิบัติหรือทดลองจริง เพื่อท าใหก้ระบวนการเรียนการสอนเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยนกัศึกษาจะไดน้ าเอาปรากฏการณท์ี่สงัเกตได ้หรือตอ้งการศึกษาเขา้มาสู่
หอ้งทดลองหรือหอ้งปฏิบัติการ และด าเนินการทดลองเพื่อที่จะตอบค าถามที่ตอ้งการทราบ โดย
ความน่าเชื่อถือของการทดลองเป็นเรื่องที่ส  าคัญมาก การทดลองที่มีความน่าเชื่อถือสูงจะต้อง
ประกอบดว้ยการใชเ้ครื่องมือในการวัดขอ้มูลที่เหมาะสม มีความละเอียดเพียงพอ มีการด าเนิน
วิธีการทดลองที่รอบคอบ มีการน าผลการทดลองมาวิเคราะหแ์ละสงัเคราะหไ์ดอ้ย่างเหมาะสม และ
ถูกตอ้งแม่นย า ดงันัน้จึงจ าเป็นตอ้งมีเครื่องมือปฏิบตัิการที่มีประสิทธิภาพ (สนุนัท ์สงัขอ่์อน, 2526) 
เพื่อรองรบัและสนบัสนุนการเรียนการสอน 

หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขารงัสีเทคนิคจดัใหม้ีการเรียนการสอนรายวิชา RTN321 
อปุกรณ์เวชศาสตรน์ิวเคลียร ์และ RTN322 เทคนิคการถ่ายภาพทางเวชศาสตรน์ิวเคลียร ์ซึ่งเป็น
รายวิชาที่เรียนเกี่ยวกบัหลักพืน้ฐาน ส่วนประกอบและหลกัการท างานของอปุกรณเ์ครื่องมือที่ใชใ้น
การถ่ายภาพรงัสทีางเวชศาสตรน์ิวเคลียร ์เทคนิคการถ่ายภาพกมัมนัตรงัสี และปัจจยัที่มีผลต่อการ
ถ่ายภาพรงัสีทางเวชศาสตรน์ิวเคลียร ์ ซึ่งนกัศึกษาตอ้งเรียนภาคทฤษฎีในวิชาดงักล่าว ประกอบกบั
เพื่อใหน้ักศึกษามีความเขา้ใจอย่างเป็นรูปธรรม เกิดทักษะ และทันกับเทคโนโลยีจึงจัดให้มีการ
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ปฏิบตัิโดยการทดลอง ส าหรบัศึกษาหลกัการท างานของเครื่องแกมมาคาเมรา (Gamma Camera) 
ซึ่งเป็นเครื่องมือพืน้ฐานในการถ่ายภาพทางเวชศาสตรน์ิวเคลียร ์เทคนิคการถ่ายภาพรงัสี และ
ปัจจยัที่มีผลต่อการถ่ายภาพ   

เครื่องแกมมา คาเมรา (Gamma Camera) เป็นเครื่องถ่ายภาพรังสีทางเวชศาสตร์
นิวเคลียรเ์พื่อดกูารกระจายตัวของสารเภสชัรงัสีในอวัยวะหรือบริเวณที่สนใจ ภาพถ่ายที่ไดจ้ะเป็น
ภาพ 2 มิติหรือเรียกว่า planar imaging โดยมีหลกัการท างาน คือ เมื่อรงัสีแกมมาจากแหล่งก าเนิด
รงัสีหรือผูป่้วยผ่านคอลลิเมเตอรเ์ขา้ไปตกกระทบกบัผลึกเรืองแสง NaI(Tl) จะเกิดปฏิกิริยาเรืองแสง
เกิดขึน้ในผลึก โดยมีขอบเขตของการเรืองแสงเหมือนกับการกระจายของสารกัมมันตรงัสีในตัว
ผูป่้วย แสงที่เกิดขึน้จะผ่านไปที่หลอด Photomultiplier (PM Tubes) ที่เรียงรายอยู่ด้านหลังผลึก
โดยมีวงจรอิเล็กทรอนิกสใ์นการค านวณหาต าแหน่งของการเรืองแสงที่เกิดขึน้ในผลึก สญัญาณที่ได้
จะถูกคดัเลือกโดยวงจร pulse height analyzer และน าภาพไปแสดงบนจอภาพ ซึ่งภาพที่แสดงจะ
มีต าแหน่งและรูปร่างสอดคลอ้งกบัการกระจายของสารกมัมันตรงัสีในตวัผูป่้วย (จิราภรณ์ โตเจริญ
ชยั, 2545) ซึ่งในปัจจุบันการถ่ายภาพทางเวชศาสตรน์ิวเคลียรเ์พื่อดูหนา้ที่ของอวัยวะต่างๆ ไดร้บั
ความนิยมอย่างมาก นอกจากนีเ้ครื่องที่ใชใ้นการถ่ายภาพไดม้ีการพฒันาอย่างมาก ท าใหก้ารตรวจ
ทางเวชศาสตรน์ิวเคลียรม์ีบทบาทส าคญัในการช่วยวินิจฉัยโรค ดงันัน้การเขา้ใจถึงหลกัการท างาน
ของเครื่องจะท าใหก้ารใชง้านและการบริการผูป่้วยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

ส าหรบัการเรียนการสอนรายวิชา RTN321 อุปกรณ์เวชศาสตรน์ิวเคลียร ์และ RTN322 
เทคนิคการถ่ายภาพทางเวชศาสตรน์ิวเคลียรใ์นคณะรงัสีเทคนิค มหาวิทยาลยัรงัสิตท าไดเ้พียงให้
นกัศึกษาศึกษาหลกัการท างานของเครื่องแกมมา คาเมรา และเทคนิคการถ่ายภาพจากคลิปวิดีโอ 
และการศึกษาดงูานที่โรงพยาบาล ซึ่งมีขอ้จ ากดัในเรื่องของจ านวนเครื่องมือ ระยะเวลาและจ านวน
กลุ่มของนกัศึกษา จึงท าใหย้ากต่อการที่จะท าความเขา้ใจหลกัการท างานต่างๆ ของเครื่องได ้อีกทัง้
เครื่องถ่ายภาพทางเวชศาสตรน์ิวเคลียรม์ีราคาที่สูงมาก รวมถึงข้อจ ากัดในการติดตั้ง ความ
ปลอดภยัทางรงัสี และค่าบ ารุงรกัษาจึงไม่เหมาะที่จะลงทุนในสถานศึกษา 

จากปัญหาดังกล่าว ผู ้จัดท าจึงมีแนวคิดในการพัฒนาชุดทดลองอุปกรณ์จ าลองการ
ถ่ายภาพทางเวชศาสตรน์ิวเคลียรโ์ดยการใชแ้สงอินฟราเรด เพื่อใช้ในการเรียนการสอนส าหรับ
นกัศึกษา และการจดัอบรมส าหรบับุคลากรทางการแพทยท์ี่เริ่มท างานในสาขาเวชศาสตรน์ิวเคลียร ์
เพื่อที่นักศึกษาและบุคลากรทางการแพทย์จะได้เรียนรูห้ลักการท างานของเครื่องมือจากการ
ปฏิบตัิงานจริง จะไดท้ าความเขา้ใจองคป์ระกอบและการท างานของเครื่องแกมมาคาเมรา รวมถึง
ปัจจัยที่มีผลต่อการถ่ายภาพทางเวชศาสตรน์ิวเคลียร ์โดยชุดทดลองอุปกรณ์จ าลองการถ่ายภาพ
ทางเวชศาสตรน์ิวเคลียรโ์ดยการใชแ้สงอินฟราเรดนีจ้ะท าใหผู้เ้รียนเขา้ใจถึงหลกัการการท างานของ
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เครื่องแกมมาคาเมราไดง้่ายขึน้ และมีความปลอดภยัจากการใชร้งัสีเนื่องจากใชแ้สงอินฟราเรดแทน
รงัสีแกมมา 

9. วัตถุประสงคข์องโครงการ  
1) เพื่อพฒันาชุดทดลองอปุกรณจ์ าลองการถ่ายภาพทางเวชศาสตรน์ิวเคลียรโ์ดยการใชแ้สง

อินฟราเรดส าหรบัใชใ้นการจดัการเรียนการสอนใหก้บันกัศึกษา 
2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียนก่อนและหลังเรียนด้วยชุดทดลอง

อปุกรณจ์ าลองการถ่ายภาพทางเวชศาสตรน์ิวเคลียรโ์ดยการใชแ้สงอินฟราเรด  

3) เพื่อศึกษาความพึงพอของผู้เรียนที่มีต่อชุดทดลองอุปกรณ์จ าลองการถ่ายภาพทางเวช
ศาสตรน์ิวเคลียรโ์ดยการใชแ้สงอินฟราเรด     

10. ประโยชนท่ี์คาดว่าจะได้รับ    
1) ได้ชุดทดลองอุปกรณ์จ าลองการถ่ายภาพทางเวชศาสตรน์ิวเคลียร์โดยการใช้แสง

อินฟราเรดส าหรบัการเรียนการสอน 

2) ผูเ้รียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัจากเรียนรูผ่้านชุดทดลองอปุกรณจ์ าลองการถ่ายภาพ
ทางเวชศาสตรน์ิวเคลียรโ์ดยการใชแ้สงอินฟราเรดที่สรา้งขึน้ 

3) ผูเ้รียนมีความเขา้ใจทฤษฎีเกี่ยวกบัเครื่องมือทางเวชศาสตรน์ิวเคลียร ์เทคนิคการถ่ายภาพ
ทางเวชศาสตรน์ิวเคลียร ์รวมถึงปัจจยัที่มีผลต่อการถ่ายภาพไดเ้ป็นรูปธรรมมากขึน้ 

4) ผูส้อนสามารถน าชุดทดลองอปุกรณ์จ าลองการถ่ายภาพทางเวชศาสตรน์ิวเคลียรโ์ดยการ
ใชแ้สงอินฟราเรด ไปใชใ้นการจดัการเรียนการสอนไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

5) ผูเ้รียนมีความพึงพอใจในการเรียนรูด้ว้ยชุดทดลองอุปกรณ์จ าลองการถ่ายภาพทางเวช
ศาสตรน์ิวเคลียรโ์ดยการใชแ้สงอินฟราเรดที่สรา้งขึน้ 

11. ทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง (พอสังเขป)   
11.1 เวชศาสตรนิ์วเคลียร ์ 

เวชศาสตรน์ิวเคลียรเ์ป็นสาขาวิชาหนึ่งทางรงัสีวิทยาที่น าเอารงัสีมาใชใ้นการวินิจฉัยและ
รกัษาโรค การตรวจทางเวชศาสตรน์ิวเคลียรใ์ชส้ารเภสัชรงัสีจ านวนเล็กนอ้ยฉีด  หรือรบัประทาน 
หรือสดูหายใจเขา้ไปในร่างกาย สารเภสชัรงัสีจะเขา้ไปอยู่ในอวยัวะที่สนใจและปล่อยรงัสีออกมาท า
ใหส้ามารถตรวจหรือถ่ายภาพเพื่อวินิจฉัยโรคได ้เช่น การตรวจดหูนา้ที่ของต่อมไทรอยด ์ตบั กระดกู
และหวัใจเป็นตน้ ส าหรบัการรกัษาโรคทางเวชศาสตรน์ิวเคลียร ์เช่น การใชส้ารกมัมนัตรงัสี Iodine-
131 รกัษาโรคมะเร็งต่อมไทรอยด์ เป็นต้น การตรวจทางเวชศาสตรน์ิวเคลียรเ์ป็นการตรวจที่
ปลอดภยัเนื่องจากใชป้ริมาณรงัสีนอ้ยและราคาไม่แพง  
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11.2 เคร่ืองแกมมา คาเมรา (Gamma Camera)   
เครื่องแกมมา คาเมราเป็นเครื่องถ่ายภาพรงัสีเพื่อดูการกระจายตวัของสารเภสัชรงัสีใน

อวยัวะหรือบริเวณที่สนใจ ภาพถ่ายที่ไดจ้ะเป็นภาพ 2 มิติหรือเรียกว่า planar imaging ซึ่งนิยมใช้
มากในปัจจุบนัมีส่วนประกอบและหลักการท างาน ดงัรูปที่ 1  โดยเมื่อรงัสีแกมมาจากแหล่งก าเนิด
รงัสีหรือผูป่้วยผ่านคอลลิเมเตอรเ์ขา้ไปตกกระทบกบัผลึกเรืองแสง NaI(Tl) จะเกิดปฏิกิริยาเรืองแสง
เกิดขึน้ในผลึก โดยมีขอบเขตของการเรืองแสงเหมือนกับการกระจายของสารกัมมันตรงัสีในตัว
ผูป่้วย แสงที่เกิดขึน้จะผ่านไปที่หลอด Photomultiplier (PM Tubes) ที่เรียงรายอยู่ด้านหลังผลึก
โดยมีวงจรอิเล็กทรอนิกสท์ี่เรียก position logic circuits ค านวณหาต าแหน่งของการเรืองแสงที่
เกิดขึน้ในผลึก สัญญาณที่ไดจ้ะถูกคัดเลือกโดยวงจร pulse height analyzer และน าภาพไปแสดง
บนจอภาพ ซึ่งภาพที่แสดงจะมีต าแหน่งและรูปร่างสอดคลอ้งกบัการกระจายของสารกมัมนัตรงัสีใน
ตวัผูป่้วย  

 

 
 

รูปท่ี 1  ภาพส่วนประกอบของเครื่อง Gamma Camera 
(ที่มา: https://radiologykey.com/nuclear-medicine-3/) 

 
เครื่องแกมมา คาเมราประกอบดว้ย  (Simon R. Cheery, 2012) 
1) คอลลิเมเตอร ์(collimator)  
 เป็นอปุกรณ์ที่ประกบอยู่ดา้นหนา้ของผลึกเรืองแสง โดยยอมใหร้งัสีหรือโฟตอนที่มี

ทิศทางในแนวรูคอลลิเมเตอรผ์่านเข้าไป ท าให้เกิดการเรืองแสงขึน้ในผลึก แต่ถ้ารงัสีเข้ามาใน
ทิศทางอ่ืนจะดูดกลืนในผนังของคอลลิเมเตอร์ คอลลิเมเตอรท์ าดว้ยสารที่มีเลขอะตอมสูง ความ
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หนาแน่นสงู เช่น ตะกั่ว หรือ ทงัสเตน (ดังรูปที่ 2) คอลลิเมเตอรม์ีหลายชนิดแลว้แต่จุดประสงคข์อง
การถ่ายภาพ ซึ่งจะมีลกัษณะแตกต่างกนัออกไป  

 

 
 

รูปท่ี 2  ภาพ Collimator 
(ที่มา: https://www.nuclear-shields.com/parallel-hole-colimator.html) 

 
2) ผลึกเรืองแสง NaI(Tl) 

ผลึกเรืองแสงท าหนา้ที่เพื่อเปลี่ยนรงัสีแกมมาเมื่อผ่านคอลลิเมเตอรเ์ขา้มาใหเ้ป็นโฟ
ตอนแสง ผลึกเรืองแสงที่นิยมใชส้  าหรบัเครื่องแกมมา คาเมราคือผลึก NaI(Tl) (ดังรูปที่ 3) โดยมี
ความหนาตั้งแต่ 3/8 นิว้หรือ 9.5 มม. ถึง 1 นิว้ ผลึกยิ่งหนาประสิทธิภาพในการนับวดัรงัสียิ่งมาก
ในขณะที่ resolution ของภาพจะแย่ลงเนื่องจากเกิด scatter ในผลึกมากขึน้ ความผิดพลาดใน
การค านวณหาต าแหน่งจึงมากขึน้ 

 

  
 

รูปท่ี 3  ภาพผลึกเรืองแสง NaI(Tl) 
(ที่มา: https://www.crystals.saint-gobain.com/products/nuclear-imaging) 
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3) หลอด Photomultiplier (PM tubes) 
ท าหน้าที่ เปลี่ยนจากโฟตอนแสงในผลึกเรืองแสงให้เป็นสัญญาณไฟฟ้าเพื่อไป

วิเคราะหส์ัญญาณต่อไป หลอด PM เป็นหลอดแก้วสญุญากาศมีดา้นหนา้ซึ่งประกบติดกับผลึก 
NaI(Tl) (ดงัรูปที่ 4)  มีหนา้ต่างใหโ้ฟตอนแสงเขา้มาโดยเป็นแผ่นโลหะผสมที่ปล่อยอิเล็กตรอนออก
ง่าย เช่น CsSb เป็นต้น ซึ่งส่วนนี ้จะเรียก Photocathode อิเล็กตรอนที่หลุดออกมาจะเรียก 
Photoelectron และพลังงานรงัสีแกมมาทุก 1 keV ท าใหเ้กิดประมาณ 20-30 โฟตอนแสงในผลึก  
แต่ละหลอด PM จะมีวงจรอิเลคทรอนิกสใ์นการวิเคราะหส์ญัญาณเชือ่มต่ออยู่ไดแ้ก่ preamplifier, 
หน่วยคัดเลือกสัญญาณ (pulse height analyzer), auto-tuning และ pulse pileup rejection 
เป็นตน้ เพื่อท าใหก้ารบิดเบีย้วของสัญญาณที่เกิดจากสายเคเบิลมีนอ้ยที่สุด  ผลึก NaI(Tl) และ 
หลอด PM พรอ้มทัง้วงจรอิเลคทรอนิกสจ์ะบรรจุรวมกนัอยู่ในหัววดัรงัสีซึ่งท าดว้ยวสัดปุ้องกนัแสง
และรงัสีรั่วเขา้ไป 

 
รูปท่ี 4  ภาพหลอด PM 

(ที่มา: https://www.researchgate.net/publication/4224248_Improved_gamma_camera 
_performance_ using_event_positioning_method_based_on_distance_dependent 

_weighting) 
 

4) วงจร Position logic circuit 
 ใชใ้นการค านวณหาต าแหน่งของสัญญาณ (ดงัรูปที่ 5) และท าให ้resolution ของ

ภาพดีขึน้ โดยสญัญาณโฟตอนแสงที่เกิดขึน้ในผลึกจะถูกบนัทึกโดยหลอด PM ที่อยู่ใกลต้  าแหน่งที่
เกิดการเรืองแสงมากที่สดุและที่อยู่บริเวณรอบๆ  
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รูปท่ี 5  ภาพแสดงการค านวณหาต าแหน่งการเรืองแสงที่เกิดขึน้ในผลึกที่มีหลอด PM 
(ที่มา: https://radiologykey.com/the-gamma-camera-basic-principles/) 

 
5) หน่วยคคัเลือกสญัญาณ (Pulse height analyzer) 

 ในการถ่ายภาพทางเวชศาสตรน์ิวเคลียร ์ภาพที่ตอ้งการคือภาพที่ไดจ้ากรงัสีแกมมา
หรือโฟตอนที่ออกจากแหล่งก าเนิดรังสีผ่านคอลลิเมเตอรเ์ข้าไปท าปฏิกิริยาในผลึกโดยตรง 
(primary photon) แต่ในความเป็นจริง รงัสีที่ปล่อยออกจากแหล่งก าเนิดรงัสีบางส่วนจะมีการ 
scatter   ดังนั้นสัญญาณที่มาจากหลอด PM จะเขา้มายังหน่วยคัดเลือกสัญญาณ เพื่อมาแยก 
scatter ออก เมื่อคัดเลือกสัญญาณเรียบร้อยแล้วสัญญาณจะถูกส่งไปแสดงยังจอแสดงภาพ 
(monitor) 

6) หน่วยเก็บขอ้มลูและแสดงผล 
สัญญาณที่ออกจากหลอด PM จะผ่านการแปลงสัญญาณจาก  analog ให้เป็น

สัญญาณ  digital โดย Analog-to-Digital Converter (ADC) เมื่อสัญญาณที่ผ่านการคัดเลือก
หน่วยคัดเลือกสัญญาณแลว้ ค่านบัวดันีจ้ะถูกบนัทึกไวใ้นหน่วยความจ าซึ่งแบ่งเป็นหน่วยเล็กๆที่
เรียกว่า เมทริกซ ์(matrix) และต าแหน่งของเมทริกซจ์ะสอดคลอ้งกบัต าแหน่งของพิกเซลของภาพ 
(ดังรูปที่  6)  ในแต่ละพิกเซลจะแสดงค่านับวัดที่วัดได้โดยสัมพันธ์กับปริมาณรงัสีที่เข้ามาท า
ปฏิกิริยาในผลึก และค่านบัวดันีจ้ะเปลี่ยนเป็นความเขม้ของแสงที่แสดงบนจอ 
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รูปท่ี 6  ภาพแสดงต าแหน่งของเมทรกิซจ์ะสอดคลอ้งกบัต าแหน่งของพิกเซลของภาพ 
(ที่มา: https://radiologykey.com/nuclear-medicine-imaging-2/) 

 
11.3 ปัจจัยท่ีมีผลต่อภาพ  

1) ชนิดของคอลลิเมเตอร ์(รูปที่ 7) 

• General purpose จะให ้ภาพที่มี resolution และ sensitivity ในการนบัวดัปาน
กลาง 

• High resolution จะใหภ้าพที่มี resolution ดีขึน้แต่ sensitivity ในการนับวัดจะ
ลดลง 

• High sensitivity จะให ้sensitivity ในการนับวดัดีขึน้แต่ resolution ของภาพแย่
ลง 
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รูปท่ี 7  ภาพแสดงการเปรียบเทียบชนิดของคอลลิเมเตอร ์

(ที่มา: https://www.researchgate.net/publication/236335391_Patient-specific_ 
internal_dose_calculation_techniques_for_clinical_use_in_targeted_radionuclide_therapy) 

 
2) ระยะห่างระหว่างผูป่้วยหรือวตัถุกบัผิวหนา้ของคอลลิเมเตอร ์

ระยะห่างระหว่างผูป่้วยหรืออวยัวะเป้าหมายยิ่งสั้น resolution ของภาพยิ่งดี (ดังรูป
ที่ 8) ระยะที่ดีที่สดุคือระยะที่วตัถุติดกบัคอลลิเมเตอร ์(ระยะห่างเป็นศนูย)์  

 

 
 

รูปท่ี 8  ภาพแสดงการเปรียบเทียบระยะห่างระหว่างผูป่้วยหรือวตัถุกบัผิวหนา้ของคอลลิเมเตอร ์
(ที่มา: http://courses.washington.edu/bioen508/Lecture4-RadPhysNucMed_partC.pdf) 

 
 
 
 
 

High Resolution Collimator High Sensitivity Collimator 
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3) ขนาดเมทริกซ ์
ขนาดของเมทริกซย์ิ่งมาก resolution ของภาพยิ่งดีดังแสดงในรูปที่ 9 เช่น เมทริกซ์

ขนาด 256 x 256 จะใหภ้าพที่มี resolution ดีกว่า เมทริกซ์ขนาด 128 x 128 ดังนั้นการตั้งขนาด
ของเมทริกซข์ึน้กบัความตอ้งการรายละเอียดของภาพ  

 

 
 

รูปท่ี 9 ภาพถ่ายมือ (1) เมื่อเพิ่มขนาดของเมทริกซจ์ากรูปที่ (2), (3), (4) resolution ของภาพจะดีขึน้ 
(ที่มา: Powsner RA, Powsner ER. Essentials of Nuclear Medicine Physics, 1998) 

 
11.4 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

M I Saripana, K Wellsa, M Petroua, M Alnafeab, และ M Guyc (2014) ได้วิจัยเรื่อง 
Design of a Multihole Collimator Gamma Camera Model for use in Monte Carlo 
Simulation เป็นการจ าลองเครื่องแกมมาคาเมราโดยใช้ซอฟต์แวร์ MCNPX ร่วมกับการใช้
โปรแกรม MCNP หรือ Matlab เพื่อจ าลองการเกิดปฏิกิริยาภายในหวัวัดรงัสี (detector) ของรงัสี
แกมมา และจ านวนโฟตอนที่เข้าสู่หลอด photomultiplier ประมาณโดยการแทนค่าที่เป็นเนื ้อ
เดียวกนั เพื่อออกแบบคอลลิเมเตอรท์ี่จะน ามาใชก้บัเครื่องแกมมาคาเมรา 

T.-B. Chen, Z.-H. Wang, R. Zhou, C.-W. Yang (2018) ได้ วิ จั ย เ รื่ อ ง  Simulation 
Study of Gamma Camera Detector Based on MURA Coding Board เป็นการจ าลองเครื่อง
แกมมาคามาราด้วยซอฟต์แวร ์Geant4 ซึ่งประกอบด้วยคอลลิเมเตอรห์น่วยวัดสัญญาณ และ
หน่วยแสดงผลต าแหน่งของเมทริกซท์ี่สอดคลอ้งกับแหล่งกัมมันตรงัสีที่ถูกจ าลองและการสรา้ง
ภาพขึน้ใหม่ เพื่อศึกษาการถ่ายภาพดว้ยเครื่องแกมมาคาเมราของแหล่งก าเนิดรงัสีที่แตกต่างกนัที่
จ าลองขึน้มา โดยการถ่ายภาพที่ระยะและมมุต่างๆ ตามล าดบั 



 12 

Wonjoong Cheon, Minseok Cho, Seungwan Cho Youngju และYong hyun Chung 
(2018) ได้ท าวิจัยเรื่อง Development of Gamma-camera Simulator using Pressure Sensor 
เป็นการจ าลองเครื่องแกมมาคาเมรา โดยใช ้Pressure sensor และ Arduino circuit เพื่อศึกษา
หลกัการท างานของเครื่องแกมมาคาเมรา 

 
12. ระเบียบวิธีวิจัย ให้ระบุรายละเอียดต่อไปน้ี 

12.1 รูปแบบการวิจัย 
การวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi Experimental Research) แบบ 1 กลุ่ม ท าการวัดก่อนและหลัง

การทดลอง (One group pretest-posttest design) 
12.2 ประชากรและ กลุ่มตัวอย่าง 

ประชากร ไดแ้ก่ นกัศึกษาคณะรงัสีเทคนิคชัน้ปีที่ 3 มหาวิทยาลยัรงัสิต  
กลุ่มตัวอย่าง ไดแ้ก่ นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชา RTN321 อุปกรณ์เวชศาสตรน์ิวเคลียร ์

และ RTN322 เทคนิคการถ่ายภาพทางเวชศาสตร ์ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 โดยเลือก
กลุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง โดยคัดเลือกนกัศึกษาที่มีผลการเรียนดี ปานกลาง และอ่อนอย่างละ 10 
คน รวมเป็นจ านวน 30 คน  
12.3 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 

1) ชุดทดลองอุปกรณ์จ าลองการถ่ายภาพทางเวชศาสตรน์ิวเคลียรโ์ดยใชแ้สงอินฟราเรดที่
ผูวิ้จยัพฒันาขึน้ ลกัษณะดงัรูปที่ 10  โดยโครงสรา้งของชุดทดลองจะเป็นโครงสรา้งอลมูิเนียม และ
มีส่วนประกอบต่างๆ ของชุดทดลอง ดงันี ้

• Infrared Emitted Plate ที่ท าจาก Infrared LED ส าหรบัจ าลองแหล่งก าเนิดรงัสีหรือ
ผูป่้วยที่ไดร้บัสารกมัมนัตรงัสีเขา้สู่ร่างกาย  

• Infrared Sensor ใชร้บัสัญญาณจาก Infrared Emitted Plate เป็นส่วนที่ใชจ้ าลอง
การท างานของผลึกเรืองแสง หลอด PM และหน่วยแสดงผล  

• ชุด Collimator จ านวน 3 ขนาด ส าหรบัศึกษาปัจจยัที่มีผลต่อภาพ 

• LCD Display เป็นส่วนแสดงการตัง้ค่าต่างๆ ของชุดทดลอง 

• Arduino circuit ใชส้  าหรบัควบคุมการท างานของชุดลองให้เป็นไปตามหลักการ
ท างานของเครื่องแกมมา คาเมรา 
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รูปท่ี 10  ภาพแสดงโครงร่างชุดทดลองอปุกรณจ์ าลองการถ่ายภาพทางเวชศาสตรน์ิวเคลียรโ์ดย
ใชแ้สงอินฟราเรด  

 
 ชุดทดลองจะท าขึ ้นมาทั้งหมด 4 ชุด โดยแต่ละชุดการทดลองจะมีการจ าลอง

แหล่งก าเนิดรงัสีที่แตกต่างกัน เพื่อให้ผูเ้รียนไดศ้ึกษาหลักการท างาน และปัจจัยที่มีผลต่อการ
ถ่ายภาพทางเวชศาสตรน์ิวเคลียรท์ี่แตกต่างกัน ทั้งชนิดของคอลลิเมเตอร์, ระยะที่ใช้ในการ
ถ่ายภาพ  และขนาดของเมทริกซ ์

2) คู่มือปฏิบัติการ เรื่อง การถ่ายภาพดว้ยเครื่องแกมมาคาเมรา ที่เรียบเรียงโดยผู้วิจัย ที่
ประกอบด้วยหัวขอ้ดังนี ้ส่วนประกอบของเครื่องแกมมาคาเมรา หลักการการถ่ายภาพทางเวช
ศาสตรน์ิวเคลียรด์ว้ยเครื่องแกมมาคาเมรา วัตถุประสงคก์ารทดลอง เครื่องมือที่ใชใ้นการทดลอง 
(ชุดทดลองที่ผูวิ้จัยพัฒนาขึน้) วิธีการทดลอง ตารางบันทึกผล สรุปและอภิปรายผลการทดลอง 
ค าถามทา้ยการทดลอง ซึ่งคู่มือนีเ้ป็นเครื่องมือที่ใชเ้พื่อทดสอบหาประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
ของเครื่องมือ 

3) แบบวัดความรูก้่อนและหลังเรียน ดว้ยชุดทดลองอุปกรณ์จ าลองการถ่ายภาพทางเวช
ศาสตรน์ิวเคลียรโ์ดยใชแ้สงอินฟราเรด ลักษณะขอ้สอบเป็นแบบเลือกตอบ (multiple choices) 5 
ตัวเลือก โดยให้ผูเ้ชียวชาญ จ านวน 3 ท่านพิจารณาตรวจสอบความตรงเชิงเนื ้อหา (Content 
Validity) และน ามาค านวณ หาค่ าดัชนีค วามสอดคล้อง IOC (Index of Item Objective 
Consistency) แลว้คดัเลือกขอ้สอบที่มีค่าดชันีความสอดคลอ้งตั้งแต่ 0.5 ขึน้ไป และน าไปทดสอบ
กับนักศึกษาที่เคยลงทะเบียนเรียนวิชา RTN321 อุปกรณ์เวชศาสตรน์ิวเคลียร ์และ RTN322 

LCD Display 

Infrared Sensor  

Collimator 

Infrared Emitted Plate 
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เทคนิคการถ่ายภาพทางเวชศาสตรจ์ านวน 30 คน (กลุ่ม Try out) หลังจากนั้นน าคะแนนที่ไดม้า
วิเคราะหห์าคณุภาพ ค่าความยากง่าย (P) และค่าอ านาจจ าแนก (r) เพื่อคดัเลือกขอ้สอบที่มีความ
ยากง่าย (P) ตัง้แต่ 0.20 -0.80 และค่าอ านาจจ าแนก (r) ตั้งแต่ 0.20 ขึน้ไป และน ามาทดสอบกับ
กลุ่ม Try out อีกครัง้โดยสลับขอ้ค าถาม เพื่อค านวณหาความเชื่อโดยวิธี Kuder-Richardson 20 
(KR-20) ซึ่งตอ้งมีค่าตัง้แต่ 0.70 ขึน้ไป จ านวน 20 ขอ้ 

4) แบบประเมินทักษะการใช้ชุดทดลองอุปกรณ์จ าลองการถ่ายภาพทางเวชศาสตร์
นิวเคลียรโ์ดยใชแ้สงอินฟราเรด ลักษณะของแบบประเมินเป็นมาตราส่วนประมาณค่า  5 ระดับ 
โดยให้ผูเ้ชียวชาญ จ านวน 3 ท่าน พิจารณาตรวจสอบความตรงเชิงเนื ้อหา (Content Validity) 
และน ามาค านวณหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง IOC (Index of Item Objective Consistency) แลว้
คดัเลือกค าถามที่มีค่าดชันีความสอดคลอ้งตัง้แต ่0.5 ขึน้ไป และน าไปทดลองใชก้บันกัศึกษาที่เคย
ลงทะเบียนเรียนวิชา RTN321 อุปกรณ์เวชศาสตรน์ิวเคลียร ์และ RTN322 เทคนิคการถ่ายภาพ
ทางเวชศาสตรจ์ านวน 30 คน (กลุ่ม Try out) เพื่อค านวณหาความเชื่อโดยวิธี Cronbach Alpha’s 
coefficient ซึ่งตอ้งมีค่าตัง้แต่ 0.70 ขึน้ไป 

5) แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อชุดทดลองอุปกรณ์จ าลองการถ่ายภาพ
ทางเวชศาสตรน์ิวเคลียรโ์ดยใชแ้สงอินฟราเรด ลักษณะของแบบประเมินเป็นมาตราส่วนประมาณ
ค่า 5 ระดบั ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนที่ 1 เป็นค าถามดา้นลกัษณะทางกายภาพและดา้นการ
น าไปใชง้าน และส่วนที่ 2 ใหผู้เ้รียนเขียนขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม  โดยใหผู้เ้ชียวชาญ จ านวน 3 ท่าน 
พิจารณาตรวจสอบความตรงเชิงเนือ้หา (Content Validity) และน ามาค านวณหาค่าดัชนีความ
สอดคลอ้ง IOC (Index of Item Objective Consistency) แลว้คัดเลือกค าถามที่มีค่าดัชนีความ
สอดคลอ้งตั้งแต่ 0.5 ขึน้ไป และน าไปทดลองใชก้บันักศึกษาที่เคยลงทะเบียนเรียนวิชา RTN321 
อุปกรณ์เวชศาสตรน์ิวเคลียร ์และ RTN322 เทคนิคการถ่ายภาพทางเวชศาสตรจ์ านวน 30 คน 
(กลุ่ม Try out) เพื่อค านวณหาความเชื่อโดยวิธี Cronbach Alpha’s coefficient ซึ่งตอ้งมีค่าตัง้แต่ 
0.70 ขึน้ไป 

6) แบบประเมินคุณภาพของชุดทดลอง และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ โดยผูเ้ชี่ยวชาญ  
ลกัษณะของแบบประเมินเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนที่ 1 
เป็นค าถามดา้นเนือ้หาในคู่มือปฏิบัติการ และการสรา้งชุดทดลอง และส่วนที่ 2 ใหผู้เ้ชี่ยวชาญ
เขียนขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม 

12.4 วิธีการด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล 
เมื่อสรา้งเครื่องมือที่ใชใ้นการวิจยัเสร็จจะน าไปใชก้บักลุ่มตวัอย่าง โดยใหค้  าแนะน าเกี่ยวกับ

การใชชุ้ดทดลองและคู่มือปฏิบัติการ วัดผลสัมฤทธ์ทางการเรียนก่อนในสัปดาหแ์รก ด าเนินการ
ทดลองในสัปดาหท์ี่ 2 – 8  เม่ือทดลองเสร็จจะวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และประเมินความพึง
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พอใจของกลุ่มตวัอย่างที่มีต่อชุดทดลองอปุกรณจ์ าลองการถ่ายภาพทางเวชศาสตรน์ิวเคลียรโ์ดยใช้
แสงอินฟราเรด 
12.5 การด าเนินการวิเคราะหข้์อมลู ต้องระบุสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะหข้์อมูลด้วย (ถ้ามี) 

1) การประเมินคุณภาพของของชุดทดลอง และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิโดยผู้กลุ่ม
เชี่ยวชาญ น ามาวิเคราะหข์อ้มลูโดยใชส้ถิติพรรณนาหาค่าเฉลี่ย (X̅) ค่าส่วนเบี่ยงมาตรฐาน (SD) และ
มาตราส่วนประมาณค่า โดยค่าระดบัประเมิน 5 ระดบัดงันี ้ 

 คะแนนเฉลี่ย 4.50 – 5.00 แสดงความคิดเห็นในระดบัเห็นดว้ยมากที่สดุ 
 คะแนนเฉลี่ย 3.50 – 4.49 แสดงความคิดเห็นในระดบัเห็นดว้ยมาก 
 คะแนนเฉลี่ย 2.50 – 3.49 แสดงความคิดเห็นในระดบัเห็นดว้ยปานกลาง 
 คะแนนเฉลี่ย 1.50 – 2.49 แสดงความคิดเห็นในระดบัเห็นดว้ยนอ้ย 
 คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.40 แสดงความคิดเห็นในระดบัเห็นดว้ยนอ้ยที่สดุ 
2) ทดสอบความแตกต่างของผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียนก่อนเรียนและหลงัเรียน น า

ขอ้มลูมาวิเคราะหโ์ดยใช ้t-test แบบ One group sample 
3) คะแนนความพึงพอใจของนกัศึกษาที่มีต่อชุดทดลองอปุกรณจ์ าลองการถ่ายภาพทางเวช

ศาสตรน์ิวเคลียรโ์ดยใชแ้สงอินฟราเรด น ามาวิเคราะหข์อ้มูลโดยใชส้ถิติพรรณนาหาค่าเฉล่ีย (X̅) ค่า
ส่วนเบี่ยงมาตรฐาน (SD) และมาตราส่วนประมาณค่า โดยค่าระดบัประเมิน 5 ระดบัดงันี ้ 

 คะแนนเฉลี่ย 4.50 – 5.00 หมายถึง     มีความพึงพอใจมากที่สดุ 
 คะแนนเฉลี่ย 3.50 – 4.49 หมายถึง     มีความพึงพอใจมาก 
 คะแนนเฉลี่ย 2.50 – 3.49 หมายถึง     มีความพึงพอใจปานกลาง 
 คะแนนเฉลี่ย 1.50 – 2.49 หมายถึง     มีความพึงพอใจนอ้ย 
 คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.40 หมายถึง     มีความพึงพอใจนอ้ยที่สดุ 

12.6 วิธีการด าเนินงานตลอดโครงการ 
1) พัฒนาชุดทดลองอุปกรณ์จ าลองการถ่ายภาพทางเวชศาสตรน์ิวเคลียรโ์ดยใช้แสง

อินฟราเรด คู่มือปฏิบัติการ และแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เมื่อสรา้งเสร็จแลว้น าไปให้กลุ่ม
ผูเ้ชี่ยวชาญประเมินคณุภาพ น ามาแกไ้ขปรบัปรุงหากมีขอ้บกพร่องและขอ้เสนอแนะ 

2) น าชุดทดลองอปุกรณ์จ าลองการถ่ายภาพทางเวชศาสตรน์ิวเคลียรโ์ดยใชแ้สงอินฟราเรด
มาใชก้บักลุ่มตวัอย่าง โดยชีแ้จงวตัถุประสงคข์องการวิจัยใหก้ลุ่มตวัอย่างทราบ 

3) เก็บขอ้มลูแบบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียนก่อนเรียน (pretest) โดยใชแ้บบวัด
ความรูก้่อนและหลงัเรียน ดว้ยชุดทดลองอปุกรณจ์ าลองการถ่ายภาพทางเวชศาสตรน์ิวเคลียรโ์ดย
ใชแ้สงอินฟราเรด ลกัษณะขอ้สอบเป็นแบบเลือกตอบ (multiple choices) จ านวน 20 ขอ้  
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4) ด าเนินการให้กลุ่มตัวอย่างใช้ชุดลองอุปกรณ์จ าลองการถ่ายภาพทางเวชศาสตร์
นิวเคลียรโ์ดยใชแ้สงอินฟราเรดตามคู่มือปฏิบตัิการ 

5) เก็บขอ้มลูแบบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียนหลงัเรียน (posttest) โดยใชแ้บบวัด
ความรูก้่อนและหลงัเรียน ดว้ยชุดทดลองอปุกรณจ์ าลองการถ่ายภาพทางเวชศาสตรน์ิวเคลียรโ์ดย
ใชแ้สงอินฟราเรด ลกัษณะขอ้สอบเป็นแบบเลือกตอบ (multiple choices) จ านวน 20 ขอ้ (ขอ้สอบ
ชุดเดียวกนักบั pretest) 

6) เก็บขอ้มลูแบบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียน โดยใชแ้บบประเมินทกัษะการใชช้ดุ
ทดลองอปุกรณจ์ าลองการถ่ายภาพทางเวชศาสตรน์ิวเคลียรโ์ดยใชแ้สงอินฟราเรด 

7) เก็บขอ้มลูความพึงพอใจของนกัศึกษาที่มีต่อชุดทดลองอุปกรณจ์ าลองการถ่ายภาพทาง
เวชศาสตรน์ิวเคลียรโ์ดยใชแ้สงอินฟราเรด 

8) น าขอ้มลูที่ไดม้าวิเคราะหแ์ละแปลผลเพื่อสรุปเป็นรายงานวิจยัต่อไป 
13. ขอบเขตของการวิจัย  

13.1 สมมติฐานการวิจัย 
1) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษารงัสีเทคนิคหลังเรียนโดยใช้ชุดทดลองอุปกรณ์

จ าลองการถ่ายภาพทางเวชศาสตรน์ิวเคลียรโ์ดยใชแ้สงอินฟราเรดสงูกว่าก่อนเรียน 
2) ความพึงพอใจของนกัศึกษาที่มีต่อชดุทดลองอปุกรณจ์ าลองการถ่ายภาพทางเวชศาสตร์

นิวเคลียรโ์ดยใชแ้สงอินฟราเรดอยู่ในระดบัมาก  
13.2 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
 
 
 
 
 

การใชชุ้ดทดลอง
อปุกรณจ์ าลองการ
ถ่ายภาพทางเวช

ศาสตรน์ิวเคลยีรโ์ดยใช้
แสงอินฟราเรดที่พฒันา

โดยผูวิ้จยั 

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัศกึษา
รงัสีเทคนิค 

ความพึงพอใจของนกัศึกษาที่มีต่อชดุ
ทดลองอปุกรณจ์ าลองการถ่ายภาพ
ทางเวชศาสตรน์ิวเคลียรโ์ดยใชแ้สง

อินฟราเรด 
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14. แผนการด าเนินงานตลอดโครงการ  

กิจกรรม 

ปีการศึกษา 2563 

มิถุ
นา

ยน
 6

3 

กร
กฎ

าค
ม 

63
 

สิง
หา

คม
 6

3 

กัน
ยา

ยน
 6

3 

ตุล
าค

ม 
63

 

พฤ
ศจิ

กา
ยน

 6
3 

ธัน
วา
คม

 6
3 

มก
รา
คม

 6
4 

กุม
ภา

พัน
ธ ์

64
 

มีน
าค

ม 
64

  

เม
ษา

ยน
 6

4 

พฤ
ษภ

าค
ม 

64
 

1. เขียน
โครงการวิจัย 

            

2. พัฒนา
เคร่ืองมือและ
วิจัยทดสอบ
เคร่ืองมือ 

            

3. ด าเนินการ
วิจัย 

            

4. วิเคราะหแ์ละ
อภิปรายผล 

            

5. เขียนรายงาน
การวิจัย 

            

 
15. งบประมาณ            

รายการ ราคา (บาท) 
1. หมวดค่าตอบแทน  
1.1 ค่าตอบแทนที่ปรกึษาโครงการ 1 คน (บุคคลภายในมหาวิทยาลยั) 

 
1,000 

2. หมวดค่าวสัดุ  
2.1 วสัดสุ  าหรบัท าชุดทดลองจ านวน 4 ชดุ*ๆ ละ 22,600 บาท 

โดยรายละเอียดต่อ 1 ชุด ทดลองมีดงันี ้

• จอภาพ LCD แบบ 4 บรรทดั (200 บาท) 

• Arduino Mega (500 บาท) 

• Infrared LED 400 ดวง (4,000 บาท) 

• Photo transistor 100 ชิน้ (2,500 บาท) 

• ค่าท า PCB ของ Emitter (4,000 บาท) 

• ค่าท า PCB ของ sensor (1,000 บาท) 

• ค่าตดั Laser แผ่น acrylic ของ Emitter (1,200 บาท) 

• ค่าตดั Laser แผ่น acrylic ของ sensor (300 บาท) 

 
90,400 
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• Controller and Power supply (500 บาท) 

• ค่าท าโครงสรา้ง (3,000 บาท) 

• Collimator 10x10 matrix size จ านวน 3 ขนาด (5,400 บาท) 
2.2 สายไฟ ตะกั่ว อปุกรณเ์บ็ดเตล็ด 
2.3 ค่าจา้งประกอบชิน้งาน  

 
 
 

1,500 
10,000 

3. หมวดค่าใช้สอย 
3.1 ค่าจดัท าแบบสอบถามและวิเคราะหข์อ้มลู (ชุดละ 20 บาท x 65 ชุด) 
3.2 ค่าจา้งพิมพง์าน ส าเนาเนือ้หา และเขา้เล่ม เหมาจ่าย 
3.4 ค่าพฒันาเครื่องมือที่ใชใ้นการวิจยั (เฉพาะกรณีงานวิจยัทั่วไปที่มีการสรา้ง  
      หรือพฒันาเครื่องมือฯ ขึน้ใหม)่ เหมาจ่าย 
3.5 ค่าใชจ้่ายเบ็ดเตล็ด เหมาจ่าย 

 
1,300 
5,000 
5,000 

 
1,000 

      รวมเป็นเงินท่ีหัวหน้าโครงการได้รับ 115,200 
4. อ่ืนๆ(จ่ายในนาม ศสพ.) 
4.1 ค่าตอบแทนผูท้รงคณุวฒุิตรวจประเมินบทความวิจยั 2 ท่าน (เฉพาะกรณีที่ 
      ตีพิมพบ์ทความในวารสารพฒันาการเรียนการสอน มหาวิทยาลยัรงัสิต) 
4.2 ค่าตอบแทนผูท้รงคณุวฒุิตรวจประเมินขอ้เสนอโครงการวิจยั 
4.3 ค่าตอบแทนผูท้รงคณุวฒุิตรวจประเมินบทคดัย่อ ไทย-องักฤษ 

4.4 ค่าสมนาคณุโครงการวิจยัที่เสร็จสมบูรณ(์จ่ายใหห้วัหนา้โครงการ) 
4.5 ค่าใชจ้่ายในการเผยแพร่และน าเสนอผลงานวิจยั(จ่ายใหห้วัหนา้โครงการ) 

 
2,000 

 
1,000 
200 

3,000 
10,000 

      รวมเป็นเงินท้ังสิน้ 131,400 
 
*หมายเหตุ จ านวนชุดทดลองสามารถปรบัลดจ านวนลงไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถึง
จ านวนรวมของเงินทุนที่ไดร้บัทัง้หมด และเพื่อใหไ้ดชุ้ดทดลองที่สามารถศึกษาปัจจยัต่างๆ ไดค้รบ
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

16. เอกสารอ้างอิง  
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จาก researchgate: https://www.researchgate.net/publication/228740388 
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ลงนาม     ผูเ้สนอโครงการ 
              (นางสาวสนุทรีย ์ศรีวงศต์า)                  
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17. ความเห็นของหัวหน้าภาควิชา/หัวหน้าสาขาวิชา/หัวหน้าหน่วยงาน 
            
            
            
            
    
      ลงนาม       
              (      ) 
 
18. ความเห็นของคณะกรรมการประจ าคณะ (ลงนามโดยคณบดี) 
            
            
            
            
     
      ลงนาม       
                 ( รองศาสตราจารยม์านสั มงคลสขุ ) 
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ประวตัินักวิจัย 

 
โครงการวิจัย การพัฒนาชุดทดลองอุปกรณจ์ าลองการถ่ายภาพทางเวชศาสตรนิ์วเคลียรโ์ดยการ 

ใช้แสงอินฟราเรด 
ชื่อ – สกุล  (ภาษาไทย) นางสาวสนุทรีย ์ศรีวงศต์า 
 (ภาษาองักฤษ) Miss. Soontaree Sriwongta  
วนั เดือน ปีเกิด  19 เมษายน 2527  
ต าแหนง่   อาจารย ์  ผศ.        รศ.   ศ.   อื่นๆ   
การศึกษา  ไม่ไดอ้ยู่ระหว่างศึกษาต่อ  อยู่ระหว่างศึกษาต่อ  
สถานภาพในโครงการวิจยั  หวัหนา้โครงการ  ผูร้่วมวิจยั   ผูช้่วยวจิยั 
ที่อยู่  (ที่ท างาน) คณะรงัสีเทคนิค มหาวิทยาลยัรงัสิต อาคาร 10 ชัน้ 10 

เลขที่ 52/347 หมู่บา้นเมืองเอก ถนนพหลโยธิน ต าบลหลกัหก อ าเภอเมือง  
จงัหวดัปทุมธานี  รหสัไปรษณีย ์12000 
โทรศพัท ์0-2997-2200 ต่อ 1704, 1711 โทรสาร 0-2997-2200 ต่อ 1723   

ที่อยู่  (ที่บา้น) 71/137 หมู่บา้นคทัลยัาวิลล ์ซอย 8 ล าลกูกา 49 ถนนล าลกูกา ต าบลลาดสวาย  
อ าเภอล าลกูกา จงัหวดัปทุมธานี  รหสัไปรษณีย ์12150 

  โทรศพัท ์061-553-6141 
E-mail Address soontaree.s@rsu.ac.th 
ประวติัการศึกษา(เรียงจากคณุวฒุสิงูสดุก่อน) 

วุฒิการศึกษา สาขา คณะ สถาบัน ปีท่ีส าเร็จ 

วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต รงัสเีทคนิค เทคนิคการแพทย ์ มหาวิทยาลยัมหิดล 2551 
วิทยาศาสตรบณัฑิต รงัสเีทคนิค เทคนิคการแพทย ์ มหาวิทยาลยัมหิดล 2549 
 
ผลงานวิจยั 

ช่ือโครงการ แหล่งเงินทุน 
ระยะเวลา
โครงการ 

สัดสว่นเวลา
ท างานใน

โครงการของท่าน 
(%) 

    

mailto:soontaree.s@rsu.ac.th
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ท่านมีเวลาในการท าวจิยั  ประมาณสปัดาหล์ะ 8 ชั่วโมง 
        

ลงชือ่     
          (นางสาว สนุทรีย ์ศรีวงศต์า) 

       วนัที่      
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ประวตัินักวิจัย 
 

โครงการวิจัย การพัฒนาชุดทดลองอุปกรณจ์ าลองการถ่ายภาพทางเวชศาสตรนิ์วเคลียรโ์ดยการ 
ใช้แสงอินฟราเรด 

ชื่อ – สกุล  (ภาษาไทย) นายจกัราวธุ พานิชโยทยั 
 (ภาษาองักฤษ) Mr. Jakrawut Panityotai  
วนั เดือน ปีเกิด  6 เมษายน 2503  
ต าแหนง่   อาจารย ์  ผศ.        รศ.   ศ.   อื่นๆ   
การศึกษา  ไม่ไดอ้ยู่ระหว่างศึกษาต่อ  อยู่ระหว่างศึกษาต่อ  
สถานภาพในโครงการวิจยั  หวัหนา้โครงการ  ผูร้่วมวิจยั   ผูช้่วยวจิยั 
ที่อยู่  (ที่ท างาน) คณะรงัสีเทคนิค มหาวิทยาลยัรงัสิต อาคาร 10 ชัน้ 10 

เลขที่ 52/347 หมู่บา้นเมืองเอก ถนนพหลโยธิน ต าบลหลกัหก อ าเภอเมือง  
จงัหวดัปทุมธานี  รหสัไปรษณีย ์12000 
โทรศพัท ์0-2997-2200 ต่อ 1704 โทรสาร 0-2997-2200 ต่อ 1723   

ที่อยู่  (ที่บา้น) 214 ถนนตีทอง แขวงวดัราชบพิธ เขตพระนคร จงัหวดักรุงเทพมหานคร   
รหสัไปรษณีย ์10200 

  โทรศพัท ์085-993-4086 
E-mail Address jakrawut.p@rsu.ac.th 
ประวติัการศึกษา(เรียงจากคณุวฒุสิงูสดุก่อน) 

วุฒิการศึกษา สาขา คณะ สถาบัน ปีท่ีส าเร็จ 

วิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต นิวเคลียร์
เทคโนโลยี 

วิศวกรรมศาสตร ์ จุฬาลงกรณม์หาวิยาลยั 2533 

วิทยาศาสตรบณัฑิต รงัสเีทคนิค เทคนิคการแพทย ์ มหาวิทยาลยัมหิดล 2525 
 
ผลงานวิจยั 

ช่ือโครงการ แหล่งเงินทุน 
ระยะเวลา
โครงการ 

สัดสว่นเวลา
ท างานใน

โครงการของ
ท่าน (%) 

1. การพฒันาสรา้งเครือ่งมือทดสอบวงรอบฮสิ
เตอรีซสิของค่าโพลาไรเซชั่นและสนามไฟฟ้า
ส าหรบัวสัดเุฟอรโ์รอิเล็คทริค 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ 1 ปี 10% 

mailto:jakrawut.p@rsu.ac.th
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2. เครื่องก าเนิดรงัสีเอกซเ์สมือนจริงพรอ้ม
ระบบหยุดการหมนุโรเตติงแอโนด 

มหาวิทยาลยัรงัสิต 1 ปี 70% 

ท่านมีเวลาในการท าวจิยั  ประมาณสปัดาหล์ะ 6 ชั่วโมง 
        

ลงชือ่ 
          (นายจกัราวธุ พานิชโยทยั) 

       วนัที่      
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


