รางมาตรฐานกําหนดตําแหนงใหม
ประเภทวิชาการ
สายงานนักฟสิกสการแพทย
(ทดแทน สายงานที่รวมอยูในวิชาการรังสีการแพทย)

รหัส ……………………………..
มาตรฐานกําหนดตําแหนง
ตําแหนงประเภท

วิชาการ

สายงาน

นักฟสิกสการแพทย

ชื่อตําแหนงในสายงาน
ตําแหนงในสายงานนี้ประกอบดวย
นักฟสิกสการแพทย
นักฟสิกสการแพทย
นักฟสิกสการแพทย
นักฟสิกสการแพทย

ระดับปฏิบัติการ
ระดับชํานาญการ
ระดับชํานาญการพิเศษ
ระดับเชี่ยวชาญ

รหัส ……………………………..
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ประเภทตําแหนง

วิชาการ

ชื่อสายงาน

ฟสิกสการแพทย

ชื่อตําแหนงในสายงาน

นักฟสิกสการแพทย

ระดับตําแหนง

ปฏิบัติการ (K1)

หนาที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานที่ใชองคความรูในทางวิชาชีพฟสิกสการแพทยในระดับตน ซึ่งจําเปนตองปฏิบัติโดย
ผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท เปนลักษณะงานที่ตองการความรูทางวิชาการ ที่สามารถเรียนรูพัฒนา
ขึ้นได การตัดสินใจภายใตการกํากับดูแล และมีขั้นตอนวิธีการปฏิบัติที่ชัดเจน โดยปฏิบัติงานอยางใด
อยางหนึ่งหรือหลายอยางในแตละดาน ดังนี้
1. ดานการปฏิบัติงาน
(1) ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพเครื่องกําเนิดรังสีและเครื่องมือทางรังสีรักษาในหนวย
งานใหอยูในสภาพที่ใชงานไดดีและถูกตองตามลักษณะเฉพาะของเครื่องนั้นๆ
(2) ตรวจสอบและควบคุ มคุ ณ ภาพเครื่องมื อถ ายภาพทางรังสี วินิ จ ฉั ยและเวชศาสตร
นิวเคลียรใหการทํางานเปนไปอยางถูกตองแมนยําและมีประสิทธิภาพ
(3) ตรวจสอบปรับเทียบมาตรฐาน (Calibrate) อุปกรณที่ใชในการวัดปริมาณรังสีและ
อุปกรณ ที่ ใชในกระบวนการควบคุมคุณ ภาพงานทางภาพรังสี และรังสีรักษาให มี
ความถูกตอง แมนยํา
(4) วัด และคํานวณปริมาณรังสีจากเครื่องกําเนิดรังสีในหนวยงาน เพื่อหาการกระจาย
ของรังสี ปริมาณรังสีที่ผูปวยไดรับจากการตรวจวินิจฉัย และการใหรังสีเพื่อการรักษา
ผูปวย โดยประกอบกับขอมูลทางรังสีฟสิกสอื่นๆ
(5) ดําเนินการเกี่ยวกับการวัดรังสีสวนบุคคลของบุคลากรในหนวยงานหรือหนวยงานที่
เกี่ยวของกับการใชรังสีและสารกัมมันตรังสีทั้งหมด โดยใชเครื่องวัดรังสีชนิดประจํา
ตัวบุคคล เชน Film badge, Pocket dosimeter เปนตน และทําการบันทึกรายงานขอมูล
ที่ได แจงไปยังบุคคลเหลานั้นเพื่อใหทราบถึงปริมาณรังสีที่ไดรับในแตละเดือน
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(6) ใหคําแนะนําผูปวย บุคลากรอื่นในโรงพยาบาลตลอดจนประชาชนทั่วไปถึงอันตราย
จากรังสีและการปองกันอันตรายจากรังสีเบื้องตน
(7) รวมทําการวางแผนการรักษาในงานรังสีรักษาตลอดจนรวมทําการวางแผนการให
สารกัมมันตรังสีในงานเวชศาสตรนิวเคลียร
(8) ร ว มในกระบวนการทางฟ สิ ก ส ก ารแพทย ใ นการใช ข อ มู ล เชิ งชี ว ฟ สิ ก ส เพื่ อ การ
พยากรณโรคจากการตรวจวินิจฉัยดวยภาพรังสี หรือการตรวจเชิงวิเคราะหปริมาณใน
งานเวชศาสตรนิวเคลียร
2. ดานการวางแผน
(1) ให ข อมู ลแก ผูบั งคั บ บั ญ ชา เกี่ยวกั บ ป ญ หาที่ พ บในการปฏิ บั ติงานด านฟ สิ ก ส ก าร
แพทย เพื่อเปนแนวทางในการกําหนดแนวทางการปฏิบัติงานในครั้งตอไป
(2) เสนอแนะประกอบการวางมาตรการและมาตรฐานการบริการทางฟสิกสการแพทย
เบื้องตนที่ไมซับซอน แกบุคลากรทางฟสิกสการแพทย เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ที่ถูกตอง
3. ดานการประสานงาน
ประสานงาน อํานวยความสะดวก ใหความรวมมือและการสนับสนุนในดานขอมูล
กําลังความสามารถแกเพื่อนรวมงาน เพื่อใหการปฏิบัติงานของหนวยงานเปนไปอยางรวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพตามวัตถุประสงค
4. ดานการบริการ
(1) ใหขอมูลเชิงวิชาการเบื้องตน แกผูปวย และผูสนใจ ตลอดจนเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ
กับการใช และการปองกันอันตรายจากรังสี เพื่อความปลอดภัยแกตัวผูปวยเอง
และเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน
(2) จัดเก็บขอมูลและใหบริการขอมูลเบื้องตนแกผูปวยที่เขารับการบริการทางฟสิกส
การแพทย เพื่อความปลอดภัยสูงสุดของผูปวย
(3) สงเสริมหรือประชาสัมพันธใหบุคลากรทางฟสิกสการแพทย นํามาตรฐานวิชาชีพ
ฟสิกสการแพทย ไปใชในการปฏิบัติงานเพื่อประชาชน
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คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
1. ไดรับปริญญาโทหรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ในสาขาวิชาทางฟสิกสการแพทย หรือทางอื่นที่
ก.พ. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได
2. ไดรับปริญญาเอกหรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ในสาขาวิชาทางฟสิกสการแพทย หรือทางอื่นที่
ก.พ. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได
ความรู ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเปนสําหรับตําแหนง
1. ความรูความสามารถที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนงตามที่ ก.พ. กําหนด
2. ทักษะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนงตามที่ ก.พ. กําหนด
3. สมรรถนะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนงตามที่ ก.พ. กําหนด
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รหัส ……………………………..

ประเภทตําแหนง

วิชาการ

ชื่อสายงาน

ฟสิกสการแพทย

ชื่อตําแหนงในสายงาน

นักฟสิกสการแพทย

ระดับตําแหนง

ชํานาญการ (K2)

หนาที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิ บั ติ งานที่ ใช องคความรูท างวิช าชี พ ฟ สิ ก ส ก ารแพทย ในระดั บ ชํ านาญการ มี ค วามรอบรู
ชํานาญการในสายฟสิกสการแพทยสาขานั้น ๆ และใชประสบการณ ความชํานาญชวยตัดสินใจแกไข
ปญหาในงานคอนขางบอย ซึ่งอาจจําเปนตองริเริ่มวิธีการปฏิบัติงานไดดวยตนเอง โดยปฏิบัติงาน ในฐานะ
หัวหนาหนวยงานระดับตน หรือผูปฏิบัติงานที่มีประสบการณ โดยปฏิบัติงานอยางใดอยางหนึ่งหรือ
หลายอยางในแตละดาน ดังนี้
1. ดานการปฏิบัติงาน
(1) ปฏิบัติงานและประสานงานกับรังสีรักษาแพทยในการวางแผนรักษาผูปวย โดยใช
รังสีจากแหลงกําเนิดภายนอก แหลงกําเนิดรังสีระยะใกล และกัมมันตรังสีชนิด
เปดผนึก เพื่อใหผูปวยไดรับการรักษาดวยรังสีที่ถูกตองตรงความตองการของรังสี
รักษาแพทย
(2) ใช เทคนิ ค พิ เ ศษในการวางแผนการรั ก ษาผู ป ว ยด ว ยรั ง สี หรื อ การให ส าร
กัมมันตรังสีทางเวชศาสตรนิวเคลียร เปนตน
(3) จัดทําและบริหารระบบขอมูลทางฟสิกสการแพทยสําหรับเครื่องถายภาพทางรังสี
และเครื่องมือทางรังสีรักษาที่อยูในหนวยงาน เพื่อใชในการคํานวณหา ปริมาณ
รังสีที่ผูปวยไดรับในระหวางการตรวจรักษาและดําเนินการตรวจสอบขอมูลเหลา
นี้อยางสม่ําเสมอ
(4) จัดทําและบริหารระบบขอมูลทางชีวฟสิกสเพื่อนํามาใชในการพยากรณโรคจาก
การตรวจดวยภาพรังสี ตลอดจนการตรวจเชิงวิเคราะหปริมาณในงานเวชศาสตร
นิวเคลียรและดําเนินการตรวจสอบขอมูลเหลานี้อยางสม่ําเสมอ
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(5) กําหนดความเหมาะสมของกระบวนการตรวจที่ ใชเครื่องมื อตางๆในงานรังสี
วิทยา ผานกระบวนการทางฟสิกสการแพทย
(6) บริหารระบบการปองกันอันตรายจากรังสีแกผูปวย บุคลากรในหนวยงานและ
ประชาชนที่เขามารับบริการ
(7) ตรวจแรกรับติดตั้ง เครื่องมือทางรังสีวิทยาขั้นพื้นฐาน
2. ดานการวางแผน
(1) วางระบบและแผนการปฏิบัติงานดานวิชาการฟสิกสการแพทยในระดับฝายหรือ
ระดับกลุมงานเพื่อใหบรรลุเปาหมายของแผนงานโครงการที่รับผิดชอบ
(2) พัฒนารูปแบบการวิจัยทางฟสิกสการแพทย และคิดคนนวัตกรรมทางฟสิกสการ
แพทย เพื่อใหสถานบริการสุขภาพทุกระดับไดใชเปนแนวทางในการพัฒนาคุณ
ภาพบริการ
(3) ประยุกตใชผลการวิจัย นวัตกรรม วิธีการทางวิชาการตางๆจากนานาประเทศ เพื่อ
ใชเปนแนวทางในการพัฒนาคุณ ภาพการปฏิบัติงานของตนเองและของสถาน
บริการทางฟสิกสการแพทยของประเทศ
3. ดานการประสานงาน
ประสานงานและชวยแกปญหาการปฏิบัติงานของกลุมงานหรือฝายที่รับผิดชอบ เพื่อ
ใหการดําเนินงานเปนไปอยางมีระบบ มีความสอดคลองกับวัตถุประสงค
4. ดานการบริการ
(1) ใหคําแนะนําแกผูใชบริการในการปฏิบัติตัว สําหรับการตรวจพิเศษ และรักษาทาง
รั งสี วิ ท ยา เพื่ อ ป อ งกั น อั น ตรายที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น และเพื่ อ ให ผู ใ ช บ ริก ารมี ค วามรู
สามารถดูแลตนเองได
(2) ใหคําปรึกษา แนะนํา ในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ระดับรองลงมา และผูเกี่ยว
ของทุกฝาย เพื่อเปนการเสริมความรูและทักษะ เกิดการพัฒนาศักยภาพของเจา
หนาที่ในสังกัด
(3) จัดทําขอมูลและเอกสารเผยแพรผลงานทางวิชาการ ดานฟสิกสการแพทย แกผูสน
ใจและผูเกี่ยวของ เพื่อเปนการเสริมสรางความรูความเขาใจใหแกทุกฝายที่เกี่ยว
ของในงานฟสิกสการแพทย
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คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง นักฟสิกสการแพทย ระดับปฏิบัติการ และ
2. ใหเปนไปตามที่ ก.พ. กําหนด
ความรู ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเปนสําหรับตําแหนง
1. ความรูความสามารถที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนงตามที่ ก.พ. กําหนด
2. ทักษะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนงตามที่ ก.พ. กําหนด
3. สมรรถนะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนงตามที่ ก.พ. กําหนดคุณ สมบัติ
เฉพาะสําหรับตําแหนง
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รหัส ……………………………..

ประเภทตําแหนง

วิชาการ

ชื่อสายงาน

ฟสิกสการแพทย

ชื่อตําแหนงในสายงาน

นักฟสิกสการแพทย

ระดับตําแหนง

ชํานาญการพิเศษ (K3)

หนาที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานที่ใชองคความรูทางวิชาชีพฟสิกสการแพทยในระดับชํานาญการพิเศษ เปนผูรอบรู
ชํานาญการเปนพิเศษ มีการตัดสินใจแกไขปญหาในงาน ที่รับผิดชอบเปนประจํา มีการวางแผนกํากับติด
ตาม เสนอแนะแนวทางการปฏิบัติงาน โดยปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงานหรือปฏิบัติราชการใน
บังคับบัญชาโดยตรงตอหัวหนาหนวยงานระดับกองหรือสูงกวา โดยปฏิบัติงานอยางใดอยางหนึ่งหรือ
หลายอยางในแตละดาน ดังนี้
1. ดานการปฏิบัติงาน
(1) ใหคําปรึกษาและแนะนําวิชาการดานฟสิกสการแพทยและการปองกันอันตราย
จากรังสี แกบุคลากรทางการแพทยทั้งภายในและนอกหนวยงาน
(2) จัดทําและบริหารขอมูลทางฟสิกสการแพทยของเครื่องมือถายภาพรังสีและเครื่อง
มือทางรังสีรักษาระดับสูง
(3) ออกแบบ จัดหา กําหนดคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องมือถายภาพรังสีและเครื่อง
มือทางรังสีรักษาระดับสูง
(4) ดําเนินการออกแบบกระบวนการทางชีวฟสิกสเพื่อการพยากรณโรคจากกระบวน
การตรวจด ว ยภาพรั งสี แ ละการตรวจเชิ ง วิ เคราะห ป ริ ม าณในงานเวชศาสตร
นิวเคลียรระดับสูง
(5) วางแผนการรักษาและคํานวณปริมาณรังสี และดําเนินการบริหารคุณภาพ ใหแกผู
ปวยในกรณีที่ใชเทคนิคการรักษาที่ยุงยากซับซอน และใชเทคโนโลยีชั้นสูงตางๆ
(6) ออกแบบและวางแผนสถานติดตั้งเครื่องมือถายภาพรังสีและเครื่องมือทางรังสี
รักษาเพื่อใหสามารถใชงานไดอยางปลอดภัยตอบุคลากร และประชาชนทั่วไป
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(7) ดําเนินการแกไขปญหาเมื่อบุคลากรทางรังสีและผูปวยไดรับปริมาณรังสีเกินคาที่
มาตรฐานสากลกําหนด
(8) ตรวจสอบแรกรับการติดตั้ง เครื่องมือทางรังสีวิทยาที่ใชเทคโนโลยีชั้นสูง
(9) บํารุงรักษาเครื่องมือทางรังสีวิทยาตามขั้นตอนที่สํานักงานมาตรฐานกําหนดไว
เพื่อใหเครื่องมือมีประสิทธิภาพ มีอายุการใชงานยืนยาว ประหยัดคาใชจายในการ
ซอมบํารุง
2. ดานการวางแผน
(1) วางระบบและแผนการปฏิ บั ติ ง านและแผนงบประมาณ เพื่ อ ให ก ารบริ ห าร
ทรัพยากรภายในองคกรเปนไปอยางเหมาะสมตามมาตรฐานวิชาชีพ
(2) ศึกษาเสนอแนะและพัฒนาเทคนิคใหม ๆ เพื่อแกไขปรับปรุงงานดานฟสิกสการ
แพทย เพื่อพัฒนางานใหมีประสิทธิภาพ
(3) กําหนดรูปแบบ หลักเกณฑ แนวคิด กระบวนการการทํางานของฝาย กลุมงานเพื่อ
ปรับปรุงระบบและวิธีการทํางานของฝาย กลุมงาน ใหมีประสิทธิภาพ
3. ดานการประสานงาน
ประสานงานทั้งในกลุมงานหรือฝายและระหวางหน วยงานที่ เกี่ยวข องกับงานดาน
ฟสิกสการแพทย เพื่อใหไดงานตามวัตถุประสงคของงานและมีการถายทอดเทคโนโลยีระหวาง
ผูรวมวิชาชีพและผูเกี่ยวของ
4. ดานการบริการ
(1) ใหคําปรึกษา แนะนํา ในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ระดับรองลงมาและผูเกี่ยว
ของทุกฝาย เพื่อเปนการเสริมความรูและทักษะ เกิดการพัฒนาศักยภาพของเจา
หนาที่ในสังกัด
(2) ใหคําปรึกษา ในการถายทอดความรู แกผูใตบังคับบัญชาภายใตความรับผิดชอบ
เพื่อเปนการเพิ่มศักยภาพแกบุคลากรในหนวยงานที่รับผิดชอบ
(3) เสนอแนะ วางแนวทางเผยแพรผลงานทางวิชาการดานฟสิกสการแพทยแกผูที่
เกี่ยวของ เพื่อเปนการเสริมสรางความรูความเขาใจใหแกทุกฝายที่เกี่ยวของในงาน
ฟสิกสการแพทย
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คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง นักฟสิกสการแพทย ระดับปฏิบัติการ และ
2. เปนไปตามที่ ก.พ. กําหนด
ความรู ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเปนสําหรับตําแหนง
1. ความรูความสามารถที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนงตามที่ ก.พ. กําหนด
2. ทักษะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนงตามที่ ก.พ. กําหนด
3. สมรรถนะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนงตามที่ ก.พ. กําหนดคุณ สมบัติ
เฉพาะสําหรับตําแหนง
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รหัส ……………………………..

ประเภทตําแหนง

วิชาการ

ชื่อสายงาน

ฟสิกสการแพทย

ชื่อตําแหนงในสายงาน

นักฟสิกสการแพทย

ระดับตําแหนง

เชี่ยวชาญ (K4)

หนาที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานที่ใชองคความรูทางวิชาชีพในระดับเชี่ยวชาญ ปฏิบัติงานโดยสามารถตัดสินใจ หรือ
แกไขปญหาทางวิชาชีพที่ยาก และซับซอนมาก ที่มีผลกระทบในวงกวางตอระบบกลยุทธของสวนราช
การ มีผลงานที่แสดงความเปนผูเชี่ยวชาญเปนที่ยอมรับ โดยปฏิบัติงานอยางใดอยางหนึ่งหรือหลาย
อยางในแตละดาน ดังนี้
1. ดานการปฏิบัติงาน
(1) คนควาวิจัยองคความรูใหม จัดทําเอกสารวิชาการและเผยแพรผลงานทางวิชาการ
ฟสิกสการแพทย
(2) เสนอความเห็ น ออกแบบและวางแผนสถานติด ตั้งเครื่องมื อถายภาพรังสี และ
เครื่องมือทางรังสีรักษาที่ใชเทคโนโลยีขั้นสูง
(3) วางแผนการใชเครื่องถายภาพทางรังสี และเครื่องรังสีรักษาที่ใชเทคโนโลยีขั้นสูง
(4) เสนอความเห็ น ร ว มกํ าหนดนโยบายและยุ ท ธศาสตร ก ารจั ด หาเครื่ อ งมื อ ที่ มี
เทคโนโลยีระดับสูงที่ใชกับเทคนิคการวินิจฉัยและการรักษาที่ยุงยากซับซอน
(5) พัฒนาเครื่องมือทางรังสีวิทยาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษา โดยบูรณาการ
องคความรูทางฟสิกสการแพทย
(6) เสนอความเห็นรวมกําหนดนโยบายและยุทธศาสตรการปองกันอันตรายจากรังสี
ระดับกรมหรือสูงกวากอง
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2. ดานการวางแผน
(1) ศึกษาเสนอแนะพัฒ นางาน หาเทคนิคใหม ๆ เพื่อปรับปรุงงานดานฟสิกสการ
แพทยในระดับกองหรือสูงกวา
(2) ศึกษาเสนอแนะพัฒ นางานวางแผนดานการวิจัย และถายทอดเทคโนโลยีดาน
ฟสิกสการแพทยในระดับกองหรือสูงกวา
3. ดานการประสานงาน
(1) ประสานงานดานบริการ วิชาการ และการถายทอดองคความรูทั้งในหนวยงาน
และระหวางหนวยงานดานรังสีวิทยา เพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงคของงานและ
มีการถายทอดเทคโนโลยีระหวางผูรวมวิชาชีพและผูเกี่ยวของ
(2) เปนตัวแทนหนวยงานหรือองคกรวิชาชีพในระดับกรมหรือสูงกวากองในการ
เจรจาแลกเปลี่ยนความรูความเชี่ยวชาญในดานตางๆ
4. ดานการบริการ
(1) ฝกอบรมและใหคําปรึกษาแนะนํา(ระดับเทคนิคชั้นสูง) ในการปฏิบัติงานของเจา
หนาที่ระดับรองลงมาและผูเกี่ยวของทุกฝายทั้งภายในและภายนอกเพื่อเปนการ
เสริมความรูและทักษะเกิดการพัฒนาศักยภาพของเจาหนาที่ในสังกัดและในวิชา
ชีพ
(2) ใหคําปรึกษาหรืออํานวยการในการถายทอดความรูแกผูใตบังคับบัญชาภายใต
ความรับผิดชอบ เพื่อเพิ่มศักยภาพแกบุคลากรในหนวยงานที่รับผิดชอบ
(3) ให คํ าปรึ ก ษาแนะนํ า อํ า นวยการโครงการวิ จั ย และถ า ยทอดองค ค วามรู แก
บุคลากรทางฟสิกสการแพทย และประชาชนทั่วไป
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง นักฟสิกสการแพทย ระดับปฏิบัติการ และ
2. เปนไปตามที่ ก.พ. กําหนด
ความรู ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเปนสําหรับตําแหนง
1. ความรูความสามารถที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนงตามที่ ก.พ. กําหนด
2. ทักษะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนงตามที่ ก.พ. กําหนด
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3. สมรรถนะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนงตามที่ ก.พ. กําหนดคุณสมบัติ
เฉพาะสําหรับตําแหนง

