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ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
เร่ือง  กําหนดเครื่องมอืหรืออปุกรณทางรังสีวิทยา 

พ.ศ.  ๒๕๔๙ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗  แหงพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ  พ.ศ.  ๒๕๔๒  
และมาตรา  ๓  แหงพระราชกฤษฎีกากําหนดใหสาขารังสีเทคนิคเปนสาขาการประกอบโรคศิลปะตาม
พระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ  พ.ศ.  ๒๕๔๒  พ.ศ.  ๒๕๔๕  อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติ
บางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๕  มาตรา  ๓๖  
มาตรา  ๓๙  มาตรา  ๔๘  และมาตรา  ๕๐  แหงรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  บัญญัติใหกระทําได
โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย  รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขโดยคําแนะนําของ
คณะกรรมการการประกอบโรคศิลปะ  ออกประกาศไวดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ กําหนดเครื่องมือดังตอไปนี้เปนเคร่ืองมือหรืออุปกรณทางรังสีวิทยา 
  (๑) เคร่ืองเอกซเรยทั่วไป  (General X-ray Machine) 
  (๒) เคร่ืองเอกซเรยฟน  (Dental X-ray Machine) 
  (๓) เคร่ืองเอกซเรยเตานม  (X-ray Mammography) 
  (๔) เคร่ืองตรวจความหนาแนนของกระดูก  (Bone Densitometer) 
  (๕) เคร่ืองเอกซเรยระบบหลอดเลือด  (Angiogram  หรือ  Digital Subtraction Angiography) 
  (๖) เคร่ืองเอกซเรยคอมพิวเตอร  (Computed Tomography Machine) 
  (๗) เคร่ืองสองตรวจทางรังสี  (Fluoroscopy X-ray Machine) 
  (๘) เคร่ืองตรวจดวยคลื่นเสียงความถี่สูง  (Diagnostic Ultrasound Machine) 
  (๙) เคร่ืองตรวจดวยสนามแมเหล็กแรงสูง  (Magnetic Resonance Imaging Machine) 
 (๑๐) เคร่ืองฉายรังสีเอกซชนิดต้ืน  (Superficial X-ray Therapy Machine) 
 (๑๑) เคร่ืองฉายรังสีเอกซชนิดลึก  (Orthovoltage  หรือ  Deep X-ray Therapy Machine) 
 (๑๒) เคร่ืองฉายรังสีโคบอลต – 60  (Cobalt  –  60  Teletherapy Machine) 
 (๑๓) เคร่ืองเรงอนุภาคที่ผลิตเฉพาะโฟตอนพลังงานไมเกิน  6  MV  (Low Energy 

Medical Linear Accelerator) 
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 (๑๔) เคร่ืองเรงอนุภาคที่ผลิตโฟตอนพลังงานมากกวา  6  MV  หรือผลิตลําอิเล็กตรอน
รวมดวย  (High Energy Medical Linear Accelerator) 

 (๑๕) เคร่ืองฉายรังสีแกมมาไนฟ  (Gamma Knife Machine) 
 (๑๖) เคร่ืองฉายรังสีไซเบอรไนฟ  (Cyber Knife Machine) 
 (๑๗) เคร่ืองจําลองการรักษาแบบทั่วไป  (Conventional Simulator) 
 (๑๘) เคร่ืองจําลองการรักษาแบบคอมพิวเตอร  (Computed Tomography Simulator) 
 (๑๙) เคร่ืองสอดใสสารกัมมันตรังสีชนิดอัตรารังสีตํ่า  (Low Dose Rate Remote 

Control After Loading Brachytherapy System) 
 (๒๐) เคร่ืองสอดใสสารกัมมันตรังสีชนิดอัตรารังสีสูง  (High  Dose Rate Remote 

Control After Loading Brachytherapy System) 
 (๒๑) เคร่ืองสอบเทียบความแรงของสารกัมมันตรังสี  (Dose Calibrator) 
 (๒๒) เคร่ืองนับวัดปริมาณรังสี  (Radiation Counter) 
 (๒๓) เคร่ืองถายภาพรังสีชนิดแถว  (Rectilinear Scanner) 
 (๒๔) เคร่ืองถายภาพรังสีแกมมา  (Gamma Camera) 
 (๒๕) เคร่ืองถายภาพรังสีแกมมาหลายระนาบ  (Single Photon Emission Computed 

Tomography - SPECT) 
 (๒๖) เคร่ืองถายภาพรังสีจากอนุภาพโพสิตรอนหลายระนาบ  (Positron Emission 

Tomography - PET) 
ขอ ๒ ประกาศฉบับนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๔  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๙ 

พินิจ  จารุสมบัติ 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข 
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