
 หนา   ๑๗ 
เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ   ๑๗๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   พฤศจิกายน   ๒๕๕๑ 
 

 

ประกาศคณะกรรมการวิชาชีพสาขารังสีเทคนิค 
เรื่อง  สมรรถนะและมาตรฐานวิชาชีพสําหรับผูประกอบโรคศิลปะสาขารังสเีทคนิค   

พ.ศ.  ๒๕๕๑ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา   ๒๓   แหงพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ   
พ.ศ.  ๒๕๔๒  ประกอบกับมาตรา  ๑๑  แหงพระราชกฤษฎีกากําหนดใหสาขารังสีเทคนิคเปนสาขา 
การประกอบโรคศิลปะตามพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ  พ.ศ.  ๒๕๔๒  พ.ศ.  ๒๕๔๕   
อันเปนพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล   
ซึ่งมาตรา  ๒๙  ประกอบมาตรา  ๓๓  มาตรา  ๔๑  มาตรา  ๔๓  และมาตรา  ๔๕  ของรัฐธรรมนูญ 
แหงราชอาณาจักรไทย  คณะกรรมการวิชาชีพสาขารังสีเทคนิค  จึงออกประกาศไวดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ในประกาศนี้ 
“ผูประกอบโรคศิลปะสาขารังสีเทคนิค”  หมายถึง  ผูที่ไดขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเปน 

ผูประกอบโรคศิลปะสาขารังสีเทคนิค 
ขอ ๒ สมรรถนะและมาตรฐานวิชาชีพสําหรับผูประกอบโรคศิลปะสาขารังสีเทคนิค

ประกอบดวยมาตรฐานหลัก  ๓  มาตรฐาน  คือ   
๑) ความเปนวิชาชีพและความรับผิดชอบ 
๒) ความรู  ความเขาใจ  และทักษะ 
๓) ทักษะที่จําเปนในการใหบริการ 
ในแตละมาตรฐานประกอบดวยสมรรถนะและมาตรฐานการปฏิบัติที่ใชรวมกันสําหรับ   

ผูประกอบโรคศิลปะสาขารังสีเทคนิคที่ปฏิบัติงานทั้ง  ๓  ดาน  คือ  รังสีวินิจฉัย  รังสีรักษา  และ 
เวชศาสตรนิวเคลียร  หรือใชเฉพาะดานใดดานหนึ่ง 

มาตรฐาน  ๑ 
ความเปนวิชาชีพและความรับผิดชอบ 
 

 

ขอ ๓ ผูประกอบโรคศิลปะสาขารังสีเทคนิคตองมีความเปนวิชาชีพและตรวจสอบได  
ดังนี้ 



 หนา   ๑๘ 
เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ   ๑๗๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   พฤศจิกายน   ๒๕๕๑ 
 

 

๑) ปฏิบัติงานภายใตกฎ  ระเบียบ  และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

 ก) เขาใจกฎหมาย  ระเบียบ  ประกาศตาง ๆ  ที่กําหนด  และใหผูประกอบโรคศิลปะ

สาขารังสีเทคนิคถือปฏิบัติ 

 ข) เขาใจถึงขอบังคับ  ระเบียบปฏิบัติ  และขอแนะนํา  ที่เปนสากล 

 ค) เขาใจในเรื่องสิทธิของผูปวย  และศักดิ์ศรีความเปนมนุษย  รวมถึงบทบาทของตน 

ในการบริการทางรังสีวินิจฉัย  รังสีรักษา  และเวชศาสตรนิวเคลียร 

๒) ปฏิบัติงานโดยเสมอภาค  ไมเลือกชั้นวรรณะ   

๓) รักษาความลับของผูปวย 

๔) รวมจัดทําคํายินยอมของผูปวยกอนการตรวจทางรังสีที่จําเปน 

๕) รูถึงขอจํากัดในการใหบริการ   

 ก) สามารถประเมินสถานการณ  ลักษณะและระดับความรุนแรงของปญหาและปรึกษา

ผูรูและมีประสบการณมากกวาเพื่อแกปญหานั้น 

 ข) สามารถประเมินวิธีแกปญหาตาง ๆ  ได 

๖) สามารถบริหารจัดการภาระงานของตนเองไดอยางมีประสิทธิภาพ 

๗) ฝกฝนตนเองใหมีความรูและทักษะอยางสม่ําเสมอ 

๘) เขาใจถึงความจําเปนในการพัฒนาความกาวหนาทางวิชาชีพ 

๙) แสดงตนวาเปนผูประกอบโรคศิลปะสาขารังสีเทคนิคในสถานที่ปฏิบัติงาน 

ขอ ๔ ผูประกอบโรคศิลปะสาขารังสีเทคนิคตองมีความสัมพันธและความรับผิดชอบ 

ตอผูรวมงานและผูรับบริการดังนี้   

๑) รูถึงขอบเขตวิชาชีพและขอบเขตการใหบริการของตนเอง 

๒) ปฏิบัติงานรวมกับผูรวมวิชาชีพ  ผูประกอบวิชาชีพอื่นที่เกี่ยวของ  ผูปวย  ญาติผูปวย  

และผูรับบริการอื่นได 

 ก) ปฏิบัติงานรวมกับสหสาขาวิชาชีพอยางมีประสิทธิภาพ   

 ข) แนะนําความเห็นทางวิชาชีพแกผูรวมงาน   

 ค) เขาใจถึงความจําเปนในการนัดหมาย  การเตรียมผูปวย  และการใหคําแนะนําในการ

ตรวจแกผูปวย  ผูรับบริการ  และผูเกี่ยวของ  เพื่อการวางแผน  ประเมินการวินิจฉัย  และการรักษา   



 หนา   ๑๙ 
เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ   ๑๗๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   พฤศจิกายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ง) แปลผลขอมูลท่ีไดจากผูประกอบวิชาชีพอื่น  เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติ   
และปรับปริมาณรังสีใหนอยที่สุดเทาที่ปฏิบัติได 

๓) แสดงทักษะการสื่อสารไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ   ในการใหขอมูล  
คําแนะนํา  และขอคิดเห็นดานวิชาชีพ  แกผูรวมงาน  ผูปวย  ญาติผูปวย  และผูรับบริการ   

 ก) เขาใจถึงทักษะการสื่อสารที่มีผลตอการประเมินผูปวย  และสามารถใชทักษะ 
การสื่อสารไดอยางเหมาะสมตามอายุ  การศึกษา  และสภาพรางกายและจิตใจ 

 ข) เขาใจถึงการแสดงกริยาทาทางและอื่น ๆ  ที่เปนการสื่อสารที่มิใชการพูดซึ่งอาจมี
ผลกระทบทางศาสนา  วัฒนธรรม  ความเชื่อสวนบุคคล  และเศรษฐสถานะ 

 ค) เขาใจถึงความสําคัญที่ตองใหขอมูลท่ีจําเปนแกผูปวย  และผูรับบริการ  เพื่อการ
ตัดสินใจในการรับบริการ 

๔) เขาใจถึงความตองการการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพตลอดระยะเวลาที่ใหบริการดูแลผูปวย  
ผูรับบริการ  หรือผูใชบริการ 

 ก) เขาใจถึงความจําเปนที่ตองใหผูปวยมีสวนรวมในการตัดสินใจในกระบวนการที่
เกี่ยวของกับการรักษาดวยรังสี  หรือการตรวจวินิจฉัยดวยรังสี 

 ข) ใชการสื่อสารเพื่อทําความเขาใจกับผูปวย  ผูรับบริการ  และผูใชบริการใหเกิด 
การมีสวนรวม   

มาตรฐาน  ๒ 
ความรู  ความเขาใจ  และทักษะ 

 

 

ขอ ๕ ภายใตปรัชญาวาดวยการเรียนรูตลอดชีวิต  ผูประกอบโรคศิลปะสาขารังสีเทคนิค
ตองเรียนรูและประยุกตใชความรูที่ เกี่ยวของเพื่อใหมั่นใจไดวาผูรับบริการไดรับการปฏิบั ติ 
อยางมีคุณภาพ  ดังนี้ 

๑) มีความรูทางชีววิทยา  ฟสิกส  สังคมวิทยา  จิตวิทยา  และคลินิกที่เกี่ยวของกับวิชาชีพ 
รังสีเทคนิค  ไดแก 

 ก) มีความเขาใจเกี่ยวกับลักษณะโครงสรางและการทํางานของระบบตาง ๆ   ในรางกายมนุษย 
ที่ เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานในวิชาชีพรังสีเทคนิค  รวมทั้งมีความรู เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพ  โรค   
ความผิดปกติ  และความบกพรองของอวัยวะและการทํางาน 



 หนา   ๒๐ 
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 ข) รูหลักการฟสิกสของการกําเนิดรังสี  อันตรกิริยาทางรังสี  การวัด  การคํานวณ 
และการประยุกตใชรังสี  รวมถึงการปองกันอันตรายจากรังสีที่ใชในการวินิจฉัยและรักษาโรค   

 ค) เขาใจหลักการทางชีวรังสี  กลไกของการเกิดโรคและพยาธิสภาพ  ที่สัมพันธ 
กับการปฏิบัติงานทางรังสี 

 ง) ประยุกตใชศาสตรตาง ๆ  ในการปฏิบัติงานทางรังสีและการวิจัย 
 จ) เขาใจการบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการใชรังสีในการวินิจฉัยและการรักษาโรค 
 ฉ) เขาใจ  ขีดความสามารถ  การประยุกต  และขอจํากัดของการใชงานเครื่องมือทาง

รังสีวินิจฉัย  รังสีรักษา  และเวชศาสตรนิวเคลียร   
 ช) มีความรูทางเภสัชวิทยาของยาที่ใชในการถายภาพ  ความรูการบริหารยาที่เกี่ยวของ

และในการรักษาทางรังสี   
 ซ) บอกถึงคุณลักษณะและประเมินคุณภาพของภาพรังสีได 
 ฌ) เขาใจถึงบทบาทของรังสีเทคนิคในการสรางเสริมสุขภาพและการปองกันโรค   
 ญ) รูถึงบทบาทของวิชาชีพอื่นที่เกี่ยวของ  และสามารถทํางานรวมกับวิชาชีพอื่น 

ที่เกี่ยวของได 
 ฎ) เขาใจจรรยาบรรณ  และกฎหมายของงานวิจัยท่ีมีผลตอการปฏิบัติงานในวิชาชพี 
 ฏ) รูถึงแนวคิดและหลักการที่เกี่ยวของในการปฏิบัติงานในงานรังสีวินิจฉัยรังสีรักษา  

และเวชศาสตรนิวเคลียร   
 ฐ) ปฏิบัติงานโดยตระหนักถึงสิทธิผูปวย  และใหขอมูลที่เกี่ยวกับขั้นตอนการตรวจ

วินิจฉัย  หรือรักษาแกผูปวยและญาติ  อยางถูกตองและเหมาะสม 
 ฑ) เขาใจหลักการและวิธีการปองกันอันตรายจากรังสีสําหรับตนเอง  ผูรับบริการ   

และผูเกี่ยวของ 
 ฒ) ใชอุปกรณการปองกันอันตรายจากรังสีไดอยางเหมาะสม  เพ่ือใหเกิดความปลอดภัย  

มีประสิทธิภาพ  อยางมีวิจารณญาณ 
 ณ) เขาใจถึงกระบวนการประกันคุณภาพงานในดานรังสีวินิจฉัย  รังสีรักษาและ 

เวชศาสตรนิวเคลียร 
 ด) เขาใจหลักการและวิธีการวัดปริมาณรังสี  และการคํานวณปริมาณรังสีขั้นพ้ืนฐาน 
 ต) รูขอบงชี้ในการตรวจ 
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๒) ผูประกอบโรคศิลปะสาขารังสีเทคนิคในดานรังสีวินิจฉัย  ตองมีความสามารถดังนี้ 

 ก) สังเกตสัญญาณ  อาการ  และการบาดเจ็บของผูปวยท่ีเขารับบริการทางรังสีวินิจฉัย 

 ข) รูโครงสรางและการทํางานของรางกายทั้งในสภาวะปกติ  เปนโรค  และการบาดเจ็บ  

โดยเฉพาะอยางยิ่ง  ระบบกระดูกและกลามเนื้อ  อวัยวะเนื้อเยื่อ  กายวิภาคศาสตร  และภาพตัดขวาง 

ของศีรษะและลําตัว  ระบบหลอดเลือดและหัวใจ  ระบบทางเดินหายใจ  ระบบขับถายปสสาวะ 

และอวัยวะสืบพันธุ  ระบบทางเดินอาหาร  ระบบประสาท  และตอมไรทอ   

 ค) บอกความแตกตางของความผิดปกติของสวนตาง ๆ  ที่ปรากฏของภาพรังสี 

 ง) ทําประกันคุณภาพตามบทบาทของรังสีเทคนิค 

 จ) รูหลักการเกิดภาพ  และการสรางภาพทางรังสีวินิจฉัย 

 ฉ) เขาใจวิธีการปองกันอันตรายจากรังสีในดานรังสีวินิจฉัยท้ังแกตนเอง  ผูปวย   

และผูเกี่ยวของ 

๓) ผูประกอบโรคศิลปะสาขารังสีเทคนิคในดานรังสีรักษา  ตองมีความสามารถดังนี้ 

 ก) รูถึงศาสตรทางชีวเคมีของรังสี  และพยาธิสรีรวิทยาทางรังสี 

 ข) รูถึงโครงสรางและการทํางานของรางกายมนุษย  ในภาวะปกติและภาวะที่มีโรค  

โดยเฉพาะอยางยิ่ง  กายวิภาคศาสตร  และภาพตัดขวางของศีรษะและลําตัว  เนื้อเยื่อวิทยา  โลหิตวิทยา  

ระบบน้ําเหลือง  และระบบภูมิคุมกัน 

 ค) รูกระบวนการวินิจฉัย  การตรวจวินิจฉัย  และอาการผิดปกติทางสรีรวิทยาของผูปวย

ที่เขารับบริการทางรังสีรักษา   

 ง) เขาใจมะเร็งวิทยา  พยาธิสรีรวิทยาของกอนทูมและมะเร็ง  ระบาดวิทยาสาเหตุ 

ของการเกิดและการรักษาโรค 

 จ) รูถึงกระบวนการสอบเทียบมาตรฐานปริมาณรังสี  และการคํานวณปริมาณรังสี 

ขั้นพ้ืนฐาน 

 ฉ) ประดิษฐอุปกรณรวมในการฉายรังสีได 

 ช) ทําการประกันคุณภาพตามบทบาทของรังสีเทคนิค   

 ซ) เข าใจการปองกันอันตรายจากรังสีในดานรังสีรักษาทั้ งแกตนเอง   ผูปวย 

และผูเกี่ยวของ 



 หนา   ๒๒ 
เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ   ๑๗๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   พฤศจิกายน   ๒๕๕๑ 
 

 

๔) ผูประกอบโรคศิลปะสาขารังสีเทคนิคในดานเวชศาสตรนิวเคลียรตองมีความสามารถ  
ดังนี้ 

 ก) สังเกตสัญญาณ  อาการ  และการบาดเจ็บของผูปวยท่ีเขารับบริการการตรวจวินิจฉัย
และรักษาทางเวชศาสตรนิวเคลียร 

 ข) รูโครงสราง  และการทํางานของรางกายทั้งในสภาวะปกติ  เปนโรค  และการ
บาดเจ็บ   โดยเฉพาะอยางยิ่ง   ระบบกระดูกและกลามเนื้อ   อวัยวะเนื้อเยื่อ   กายวิภาคศาสตร   
และภาพตัดขวางของศีรษะและลําตัว  ระบบหลอดเลือดหัวใจ  ระบบทางเดินหายใจ  ระบบขับถาย
ปสสาวะและอวัยวะสืบพันธุ  ระบบทางเดินอาหาร  ระบบประสาท  และตอมไรทอ   

 ค) รูถึงหลักการทางฟสิกสของการเกิดภาพเวชศาสตรนิวเคลียร 
 ง) รูถึงกระบวนการผลิต  การติดฉลาก  และการเลือกใชเภสัชรังสี  เพ่ือการวินิจฉัย  

และรักษาทางเวชศาสตรนิวเคลียร 
 จ) สามารถทําการประกันคุณภาพตามบทบาทของรังสีเทคนิค   
 ฉ) เขาใจการปองกันอันตรายจากรังสีในดานเวชศาสตรนิวเคลียรทั้งแกตนเอง  ผูปวย

และผูเกี่ยวของ 
 ช) เขาใจหลักการและการจัดการกากกัมมันตรังสีอยางถูกตอง 
๕) รูการนําและการถายทอดหลักการทางวิชาชีพเขาสูการปฏิบัติ  และรูการเลือกใช 

และดัดแปลงวิธีการเหลานี้ใหเหมาะสมกับผูปวยในแตละราย 
๖) เขาใจถึงความจําเปน  และสามารถทําใหเกิดการบริการที่มีความปลอดภัยดังนี้ 
 ก) รูถึงกฎ  ระเบียบ  และขอบังคับตาง ๆ  ที่เกี่ยวของกับเรื่องความปลอดภัยในการ

ใหบริการ  ที่ตองทําขณะปฏิบัติงาน   
 ข) ปฏิบัติงานอยางปลอดภัย  รวมทั้งสามารถเลือกวิธีควบคุมอันตรายและการจัดการ

ความเสี่ยงที่ถูกตอง   
 ค) เลือกวิธีและใชอุปกรณปองกันรังสีเฉพาะบุคคลไดอยางถูกตอง 
 ง) สรางสภาวะแวดลอมที่ทําใหมีความปลอดภัยในการใหบริการ  ซึ่งจะชวยลด 

ความเสี่ยงที่อาจเกิดกับผูปวย  ผูรับบริการอื่น  และผูปฏิบัติงาน  รวมทั้งการใชวิธีปฏิบัติในการควบคุม
การติดเชื้อ  และการควบคุมสิ่งที่กอใหเกิดอันตรายตาง ๆ   

 จ) เขาใจถึงความจําเปนที่ตองประกันความปลอดภัยทางรังสีแกทุกคนตลอดเวลา 



 หนา   ๒๓ 
เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ   ๑๗๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   พฤศจิกายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ฉ) รูหลักการและการใชที่ถูกตองในเรื่อง  การทําลายเชื้อ  วิธีการทําใหปราศจากเชื้อ  
และการกําจัดการปนเปอนอยางถูกตอง   

 ช) รูหลักการเรื่องการจัดการการกําจัดกากรังสีและการปนเปอนทางรังสีที่ถูกตอง 
 ซ) ประยุกตเทคนิคการเคลื่อนยายและการจัดการผูปวย 
 ฌ) รูกระบวนการชวยชีวิตเบื้องตน  และการประสานกับหนวยฉุกเฉิน 

มาตรฐาน  ๓ 
ทกัษะที่จําเปนในการใหบริการ 

 

 

ขอ ๖ ผูประกอบโรคศิลปะสาขารังสีเทคนิค  ตองมีความสามารถในการจัดการขอมูล 
การใหบริการดังนี้ 

๑) ใชวิธีการที่เหมาะสมในการเก็บขอมูล  รวมถึงประวัติ  ภาพรังสี  และผลการวินิจฉัยโรค
ของผูปวย 

๒) ดําเนินการหรือจัดการผลการวินิจฉัยหรือการรักษาไดเหมาะสม 
๓) ใชวิธีการและเครื่องมือที่ถูกตอง  เหมาะสม  ในการกําหนดเทคนิค  การสังเกตการณ  

และการดูแลผูปวย  ทั้งกอน  ระหวาง  และหลังการตรวจวินิจฉัยหรือการรักษาวิเคราะหและประเมิน
ขอมูลท่ีเก็บได 

ขอ ๗ ผูประกอบโรคศิลปะสาขารังสีเทคนิคตองมีความสามารถในการจัดการเพื่อสนอง
ตอการบริการ  ดังนี้ 

๑) ใชทักษะการวิจัย  การใชเหตุผลและการแกปญหา  ในการปฏิบัติอยางเหมาะสม 
 ก) ใชวิธีวิจัยเพื่อประเมินและพัฒนาการปฏิบัติงานอยางเปนระบบ 
 ข) ใชหลักฐานเชิงประจักษ  การประเมินและตรวจสอบอยางเปนระบบ 
 ค) แสดงหลักการและแกปญหาเชิงระบบได 
 ง) วิเคราะหขอมูลและผลการวิจัยได 
๒) นําความรูและทักษะมาใชในการตัดสินใจไดอยางเหมาะสม 
 ก) ปรับเปลี่ยนวิธีการทางเทคนิคตามความเหมาะสมกับการพัฒนาทางเทคโนโลยี 

ที่เกิดขึ้น 
 ข) แสดงทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศกับการบริการไดเหมาะสม 



 หนา   ๒๔ 
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 ค) จัดการความเสี่ยงในการใหปริมาณรังสีแกผูปวยและบุคคลทั่วไป 

๓) ปรับวิธีปฏิบัติ  การจัดการ  และการบริหารเวลา  ไดถูกตองเหมาะสมตามความแตกตางกัน
ของผูรับบริการ 

๔) ปฏิบัติและกํากับกระบวนการปฏิบัติเพ่ือการวินิจฉัย  การรักษา  การจัดการความเสี่ยง   
ไดอยางมีทักษะและปลอดภัย   

 ก) เขาใจหลักการจัดการความเสี่ยงทั้งแกผูปวย  ผูรับบริการและผูปฏิบัติงาน 
 ข) แกปญหาเฉพาะหนาที่เกิดขึ้นได 
 ค) ระบุตัวบงชี้ความถูกตองของตัวผูปวยกอนใหการตรวจและรักษา 
 ง) ตระหนักถึงความจําเปนในการเฝาระวังผูปวย  การเตรียมความพรอมของเครื่องมือ

และอุปกรณชวยชีวิต  เพื่อปองกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น 
 จ) ใชเครื่องมือไดอยางถูกตอง  เหมาะสม 
 ฉ) มีการตรวจสอบอุปกรณ  และเครื่องมือใหมีความพรอมใชงานอยูเสมอ 
๕) ผูประกอบโรคศิลปะสาขารังสีเทคนิคในดานรังสีวินิจฉัย  ตองมีความสามารถดังนี้ 
 ก) ปฏิบัติการถายภาพรังสีทั่วไป  และถายภาพผูปวยฉุกเฉินไดอยางเหมาะสม 
 ข) ปฏิบัติการถายภาพการตรวจพิเศษดวยสารทึบรังสีเบื้องตนได 
 ค) ชวยและจัดการในการตรวจพิเศษที่ซับซอนที่ใชสารทึบรังสี  ดวยเครื่องสองตรวจ

ทางรังสี 
 ง) ปฏิบัติการตรวจ  และควบคุมเครื่องเอกซเรยคอมพิวเตอร   
 จ) ต้ังองคประกอบและบันทึกภาพไดถูกตองและเหมาะสม 
๖) ผูประกอบโรคศิลปะสาขารังสีเทคนิคในดานรังสีรักษา  ตองมีความสามารถดังนี้ 
 ก) พิจารณาและแปลผลการสั่งการรักษาไดถูกตอง 
 ข) จัดเตรียมอุปกรณประกอบการฉายรังสี 
 ค) ปฏิบัติการใชเครื่องจําลองการรักษาเพื่อกําหนดตําแหนงการรักษาตามที่กําหนด 

ไดอยางถูกตอง  แมนยํา  และปลอดภัย 
 ง) ใหปริมาณรังสีและตรวจสอบขอบเขตการรักษาไดถูกตองตามแผนการรักษา 
๗) ผูประกอบโรคศิลปะสาขารังสีเทคนิคในดานเวชศาสตรนิวเคลียรตองมีความสามารถ  

ดังนี้ 



 หนา   ๒๕ 
เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ   ๑๗๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   พฤศจิกายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ก) ปฏิบัติการดานเทคนิคการตรวจวินิจฉัยและรักษาไดอยางถูกตองและเหมาะสม 
 ข) ต้ังองคประกอบการถายภาพไดถูกตองและเหมาะสม 
 ค) ประมวลผลขอมูลขั้นพ้ืนฐานเพื่อการพยากรณโรคไดถูกตองและเหมาะสม 
๘) ผูประกอบโรคศิลปะสาขารังสี เทคนิค   สามารถบริหารจัดการขอมูลไดถูกตอง 

อยางสม่ําเสมอ  ดังนี้ 
 ก) บันทึกขอมูลท่ีถูกตอง  รวมถึงการใชขอมูลทางคลินิกอื่น ๆ  ตามแนวทางที่กําหนด 
 ข) ใชคํานิยามศัพททางเทคนิคที่เปนสากล 
 ค) ประยุกตใชระบบที่ถูกตองในการบงชี้  แฟมขอมูลผูปวย  ภาพรังสีผลการตรวจ 

ทางรังสี  และเอกสารอื่นที่เกี่ยวของกับการตรวจวินิจฉัยและการรักษาดวยรังสี 
 ง) คํานึงถึงความเสี่ยงและความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นไดจากการเก็บบันทึก 
ขอ ๘ ผูประกอบโรคศิลปะสาขารังสีเทคนิคตองมีความสามารถในการประเมินผลกระทบ

ตอการบริการ  ดังนี้ 
๑) ติดตาม  ทบทวน  และประเมิน  ประสิทธิผลของกิจกรรมที่ไดปฏิบัติ  และปรับปรุง 

ไดอยางสอดคลอง 
 ก) เก็บขอมูลท้ังเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  เพ่ือชวยในการประเมินความพึงพอใจ  

การตอบสนองความตองการ  และการตอบรับของผูปวย  ผูรับบริการ  และผูปฏิบัติงาน 
 ข) ติดตามและประเมินคุณภาพการใหบริการ  และการเก็บขอมูลเพ่ือการประกัน 

และพัฒนาคุณภาพ 
 ค) ตัดสินใจอยางมีเหตุผล  ในการเลือก  ปรับ  หรือระงับ  การปฏิบัติหรือกระบวนการ

ใหบริการนั้น  และบันทึกการตัดสินใจพรอมเหตุผล 
 ง) เขาใจถึงผลลัพธที่อาจไมเปนไปตามความคาดหวังเสมอไป  แตยังมีความจําเปน

สําหรับผูปวยหรือผูรับบริการ 
๒) ตรวจสอบ  ประเมิน  และทบทวน  กระบวนการการปฏิบัติ 
 ก) เขาใจหลักการควบคุมคุณภาพและการประกันคุณภาพ  และรวมในกิจกรรมการ

ประกันคุณภาพอยางตอเนื่อง 
 ข) เขาใจบทบาทการตรวจสอบและทบทวนการบริหารคุณภาพ  ควบคุมคุณภาพ 

และการประกันคุณภาพ  และการวัดผลลัพธการดําเนินงานที่เหมาะสม 



 หนา   ๒๖ 
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 ค) ประเมินคุณภาพอยางสม่ําเสมอเพื่อมุงสูการพัฒนาอยางตอเนื่อง 
 ง) เขาใจถึงคุณคาการสะทอนผลการปฏิบัติงานทางคลินิก  และความจําเปนที่ตอง

บันทึกผลลัพธที่เกิดขึ้น 
 จ) เขาใจถึงคุณคาของการปรึกษาเฉพาะเรื่องรวมกัน  หรือวิธีการอื่นในทํานองเดียวกัน 
ขอ ๙ ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๕  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

จิตตชัย  สุริยะไชยากร 

ประธานกรรมการวิชาชีพสาขารังสเีทคนิค 
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