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ตำรำงท่ี 2  ค าอธิบายการกรอกข้อมูลในตารางที่ 1 

นิยำม ควำมหมำย 

1. ประเภทเครื่องก าเนิดรังสี1 ให้เขียนอักษรย่อในช่องของประเภทเครื่องก าเนิดรังสี ตามรายละเอียดข้างล่างนี้ 
AGS  หมายถึง เครื่องเอกซเรย์ระบบหลอดเลือด ระนาบเดียว  
                  (Single-Plane Angiogram or Digital Subtraction Angiography) 
AGB  หมายถึง เครื่องเอกซเรย์ระบบหลอดเลือด สองระนาบ 
                  (Bi-Plane Angiogram or Digital Subtraction Angiography) 
BDM หมายถึง เครื่องตรวจความหนาแน่นของกระดูก (Bone Densitometer) 
CAF  หมายถึง เครื่องเอกซเรย์ แบบ C-Arm (C-Arm Fluoroscopy X-ray Machine) 
CBC หมายถึง เครื่องเอกซเรย์ฟัน แบบโคนบีม ซีที (Cone Beam Computed Tomography) 
CTM หมายถึง เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (Computed Tomography Machine) 
CTS  หมายถึง เครื่องจ าลองการรักษาแบบคอมพิวเตอร์ (Computed Tomography Simulator) 
DXM หมายถึง เครื่องเอกซเรย์ฟัน (Dental X-ray Machine) 
FXM หมายถึง เครื่องส่องตรวจทางรังสี (Fluoroscopic X-ray Machine) 
GXM หมายถึง เครื่องเอกซเรย์ท่ัวไป (General X-ray Machine) 
HPD  หมายถึง เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนท่ีชนิดมือถือ (Hand-Held Portable Dental X-ray Machine) 
MAB หมายถึง เครื่องเอกซเรย์เต้านมพร้อมชุดเจาะต าแหน่งชิ้นเนื้อ (Mammography Biopsy)              
MAM หมายถึง เครื่องเอกซเรย์เต้านม (Mammographic X-ray Machine) 
MRD  หมายถึง เครื่องเอกซเรย์แบบเคลื่อนท่ี (Mobile X-ray Unit) 
MXV  หมายถึง รถเอกซเรย์เคลื่อนท่ี (Vehicle X-ray Unit) 
PCD  หมายถึง เครื่องเอกซเรย์ฟันแบบท้ังปากและด้านข้างศีรษะ 
                   (Panoramic and Cephalometric Dental X-ray Machine) 
PCT  หมายถึง Positron Emission Tomography/ Computed Tomography Machine (PET/CT) 
SCT  หมายถึง Single Photon Emission Computed Tomography (SPECT/CT) 
SIM   หมายถึง เครื่องจ าลองการรักษาแบบท่ัวไป (Conventional Simulator) 
VXM หมายถึง เครื่องเอกซเรย์สัตว์ (Veterinary X-ray Machine) 
 
** กรณีท่ีเครื่องเอกซเรย์ไม่ได้อยู่ในประเภทท่ีระบุข้างต้น ให้ผู้แจ้งกรอกข้อมูลประเภทเครื่องก าเนิดรังสีท่ี
ถูกต้องและชัดเจน พร้อมระบุอักษรย่อภาษาอังกฤษท่ีใช้ 
 

2. รูปแบบการใช้งาน2 ให้ระบรุูปแบบการใช้งานเป็นภาษาอังกฤษ ดังน้ี 
1. Fix           หมายถึง  ลักษณะการใช้งานแบบติดตั้งถาวร ไม่มีการเคลื่อนย้าย 
2. Mobile     หมายถึง  ลักษณะการใช้งานแบบเคลื่อนย้ายได้ 
3. Portable   หมายถึง  ลักษณะการใช้งานแบบหิ้วได้ 
4. Stationary หมายถึง  ลักษณะการใช้งานแบบติดตั้งประจ าท่ี 

 
3. ชื่อสถานท่ีติดต้ังใช้งาน3  

 

หน่วยงานมีหลายกลุ่มงาน/ฝ่าย/แผนก/สาขา/ภาควิชา  ให้เขียนชื่อกลุ่มงาน/ฝ่าย/แผนก/สาขา/ภาควิชา  
ต่อท้ายชื่อสถานท่ี   
เช่น  โรงพยาบาลพุทธโสธร แผนกทันตกรรม, คลินิกทันตกรรมมายทีธ สาขาบางแสน, 
       มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามิบดี ภาควิชารังสีวิทยา เป็นต้น 
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