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บทความปริทรรศน์ 

บทคัดย่อ 
บทความน้ีมีจุดประสงคเ์พื่อการเสนอแนะว่าการถดถอยของทกัษะเป็นปัญหาใหม่ท่ีเป็นความเส่ียงดา้นหนา้ท่ี

ขององคก์ารซ่ึงวิชาชีพนกัรังสีเทคนิคยอ่มประสบปัญหาน้ีในกระบวนการท างานอนัเป็นผลมาจากปัจจยัส่วนบุคคลและ
ภาวะสังคมกม้หน้าในปัจจุบนัท าให้การใส่ใจในการท างานลดลงส่งผลต่อการปฏิบติังาน  ตวัแบบการปฏิบติังานของ
ฮาร์ดีและพาราสุรามานท าให้เห็นถึงปัจจยัทางตรงและทางออ้มต่อผลการปฏิบติังานซ่ึงทกัษะอิสระมีต่อความรู้ใน
ตนเองของแต่ละคน นกัรังสีเทคนิคตอ้งเนน้ในทกัษะการอยูร่่วมกบัผูอ่ื้น ทกัษะเชิงเหตุผล ทกัษะเชิงเทคนิคและทกัษะ
การส่ือสารโดยพฒันาพฤติกรรมพึงประสงค ์เช่น การมีความพร้อมในการท างาน การมีจริยธรรมในการท างานและการ
ใส่ใจรายละเอียดในการท างาน  

ค าส าคญั ทกัษะ วิชาชีพ รังสีเทคนิค 
 
Abstract 
  This article is aimed to suggest that the deterioration of professional skills is the new problem in the 
functional risk to any organization and, then radiological technologists also faced with this problem in the work 
process which resulted from the personal characteristics and today phubbling society that led the work attention was 
decrease and affected to the performance. The model of work process of Hardy and Parasuraman was demonstrated 
the direct factors and indirect factor to the performance which independent skills had affected to the dependent 
knowledge.  The radiological technologists will raise the interpersonal, logics, technical and communication skills 
through develop the desirable behavior such as ready for anything highly ethical and attention to detail. 
 Keywords: skill, profession, radiologic technologist 
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บทน า 
การพฒันาอาชีพนกัรังสีเทคนิคมีบนัไดอาชีพท่ี

เป็นความกา้วหนา้ในการท างานทั้งในระบบราชการและ
ระบบเอกชนโดยมีความสืบเน่ืองจากผลการปฏิบติังานท่ี
ดี ซ่ึงการปฏิบัติงานท่ีดีมีความจ าเป็นในการเพิ่มพูน
ทกัษะอาชีพ จอยเนอร์ได้เสนอทักษะอาชีพไว ้4 ด้าน  
(Joyner, 2016) ได้แก่  ทักษะในการอยู่ ร่วมกับผู ้อ่ืน 
(interpersonal skills) ทักษะเชิ งเห ตุผล  ( logic skills) 
ทักษะเชิงเทคนิค  ( technical skills) และทักษะการ
ส่ื อ ส า ร  ( communication skills)  อั น จ ะ ส่ ง ผ ล ใ ห้
นักรังสีเทคนิคมีผลการปฏิบติังานท่ีดีและก้าวหน้าใน
อาชีพตลอดช่วงอายกุารท างาน 

อย่างไรก็ตาม วิชาชีพเฉพาะทั้งหลายท่ีมีทกัษะ
จ าเพาะดา้นมกัประสบกบัปัญหาการขาดทกัษะวิชาชีพ 
การขาดประสบการณ์วิชาชีพซ่ึงเป็นปัญหาส าหรับ
บุคลากรใหม่หรือมีอายุการท างานน้อยท าให้เกิดความ
จ าเป็นในการปฐมนิเทศและการฝึกอบรมพฒันาทกัษะ 
อีกทั้ง วิชาชีพเฉพาะท่ีมีการใชใ้บอนุญาตท างานจะตอ้ง
มีการสอบผ่านใบอนุญาตเพื่อสิทธิในการประกอบ
วิชาชีพ เม่ือประกอบวิชาชีพต ่ากว่ามาตรฐานยอ่มท าให้
มีภาวะเส่ียงต้องการฟ้องร้องได้ ท าให้ปัญหาใหม่ท่ี
ได้รับความสนใจคือ การถดถอยของทักษะวิชาชีพ 
ปัญหาน้ีท าให้เกิดเป็นความเส่ียงดา้นหน้าท่ี (functional 
risk) แก่องค์กรนั้ น ในวงวิชาการสาขาต่างๆ จึงได้มี
การศึกษาเร่ืองน้ีกนัอย่างจริงจงั เช่น ภาวะถดถอยของ
ทกัษะการบินของนักบินท่ีอายุมาก ท าให้มีการก าหนด
อายุสูงสุดของนักบินท่ี 60 ปี แต่หากท าการบินด้วย
นักบิน 2 คน คนหน่ึงสามารถมีอายุได้ไม่เกิน 65 ปี 
(pilot age limitations) (skybrary, 2017) ทั้ งน้ี  อายุเป็น
ปัจจยัท่ีไดรั้บความสนใจว่ามีความสัมพนัธ์กบัความเป็น

ผูเ้ช่ียวชาญในสาขาวิชาชีพโดยมีปัจจัยทางร่างกายท่ี
ส าคญัคือ การเปล่ียนแปลงทางสมอง (cognitive change) 
ท าให้มีการตดัสินใจล่าชา้ ความคล่องตวัในการท าตาม
โปรโตคอลลดลง ส่งผลให้ผลการปฏิบติังานแตกต่าง
จากผูมี้อายนุอ้ยกวา่ (Hardy and Parasuraman, 1997) แต่
ขณะเดียวกนักมี็ความเส่ียงสูงข้ึนเม่ืออายมุากข้ึน อยา่งไร
ก็ตาม การลดลงของความเช่ียวชาญจากอายุนั้ นก็ยงั
ไม่ได้ลดลงไปจนหมดความเช่ียวชาญหรือมีทักษะ
เท่ากบับุคลากรใหม่  ทกัษะท่ีถดถอยลงไปน้ีสามารถรู้
ล่วงหน้าได้จากการฝึกอบรมซ ้ า การจ าลองเหตุการณ์ 
รวมไปถึงการบอกจากเพื่อนร่วมงาน เป็นตน้ 

วิชาชีพรังสีเทคนิคก็เป็นอีกหน่ึงวิชาชีพท่ีย่อม
สอดคลอ้งกบัแนวคิดน้ี เม่ือผูป้ระกอบวิชาชีพอายุมาก
ข้ึนยอ่มมีภาวะถดถอยของทกัษะ อีกทั้งปัจจยัแวดลอ้มท่ี
ส าคญัในปัจจุบนัคือ ภาวะการเป็นดิจิทลั (digitalization) 
ท าให้หน้างานของนักรังสีเทคนิคต้องเก่ียวข้องกับ
จอมอนิเตอร์แสดงภาพ ท าให้มีปัญหาสายตา ซ่ึงผูท่ี้มี
อายุมากกว่า 50 ปี ยอ่มมีความเส่ียงต่อภาวะความดนัตา
สูงหรือโรคตอ้หิน รวมไปถึงภาวะความไม่คุน้ชินกับ
ดิ จิทัล  (digital alienation) ส าห รับผู ้ท่ี ไ ม่ คุ ้น ชินกับ
คอมพิวเตอร์ ไม่เล่นโทรศัพท์สมาร์ทโฟน ไม่เล่น
อินเตอร์เน็ต เป็นตน้ อยา่งไรกต็าม บุคคลท่ีมีภาวะไม่คุน้
ชินกับดิจิทัลยงัคงสามารถปฏิบัติงานได้แต่ขาดความ
คล่องตวัเท่านั้น แตกต่างไปจากภาวะถดถอยของทกัษะ
วิชาชีพซ่ึงมีปรากฏการณ์ใหม่จากการมีช่วงเวลาแห่ง
ความสนใจ (attention span) ท่ีสั้ นลงในคนรุ่นใหม่ 
(วิบูลย ์กาญจนวนิช, เอนก สุวรรณบณัฑิต, 2559) ท าให้
เกิดการถดถอยของทกัษะวิชาชีพในนักรังสีเทคนิคโดย
ไม่ข้ึนกบัอายุและถึงกบัมีมากข้ึนในนักรังสีเทคนิครุ่น
ใหม่ ปัญหาการถดถอยลงของทักษะวิชาชีพจึงเป็น
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ประเด็นท่ีน่าสนใจและตอ้งท าความเขา้ใจผลของการ
ถดถอยของทักษะวิชาชีพต่อทักษะอาชีพของอาชีพ
นกัรังสีเทคนิค   

 เม่ือเกิดการถดถอยของทักษะวิชาชีพ ย่อม
น าไปสู่ปัญหาในการปฏิบัติงาน เม่ือพิจารณาจาก
กระบวนการท างานดงัภาพ 1 

 
 

 
ภาพ 1 กระบวนการท างานของนกัรังสีเทคนิค 

 
การท างานในห้ องตรวจเอกซ เรย์จะต้อง

ประสานบริการกบัฝ่ายต่างๆ ไดแ้ก่ แพทยผ์ูส่้งตรวจส่ง
ใบขอตรวจ (request) มากับผูป่้วย จากนั้ นเจ้าหน้าท่ี
ธุรการประจ าหน่วยจะท าการลงทะเบียนเข้าระบบ
ลงทะเบียนทางรังสี (Radiology Information Systems) 
ซ่ึงเกิดเป็นรายการการขอตรวจ (case lists) ในระบบ
ทะเบียนทางรังสี เม่ือนักรังสีเทคนิคได้รับรายช่ือมา
จะต้องท าการวางแผนในการให้บริการการตรวจ
เอกซเรยแ์บบล าดบัคิวหรือล าดบัความเร่งด่วนเพื่อให้มี
การจัดการการตรวจท่ี เหมาะสม โดยมีภาระงานท่ี
เก่ียวขอ้งคือ การดูแลผูป่้วยร่วมกบัพยาบาลรังสีวิทยาใน

การให้การดูแลผูป่้วยตลอดระยะเวลาการตรวจ  การ
สั่งงานและก ากบัการท างานของพนกังานเอกซเรยท่ี์เป็น
ผูช่้วยในงานทัว่ไปของห้องตรวจ และการประสานกบั
หน่วยสารสนเทศรังสีเพื่อการจดัเก็บภาพรังสีท่ีถูกตอ้ง
ครบถ้วน  ทั้ งน้ี นักรังสีเทคนิคจะต้องดูและเร่ืองการ
ป้องกนัอนัตรายจากรังสีแก่ผูป่้วยและบุคลากรทั้งหมด
ดว้ย  

กระบวนการท างานของนกัรังสีเทคนิคเป็นงาน
วิชาชีพท่ีผูป้ฏิบติังานตอ้งถือใบประกอบวิชาชีพ ดงันั้น 
ไม่ใช่งาน ท่ีจะท าตามๆ กันไป หรือ ใช้การอบรม
เบ้ืองตน้ได ้นักรังสีเทคนิคตอ้งมีการเตรียมตวัเองเขา้สู่

Queue management 

Case lists  

RT protection 

Request 

Register Case planning 

Nursing Care 

Patient PACs 

 

RT Performances 
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งานอาชีพ   การเต รียมตัว เองเข้าสู่ งานอาชีพ ท่ี ดี มี
ความส าคญัอย่างมากต่อการประกอบอาชีพได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสบความส าเร็จในบันไดอาชีพ 
ดงันั้น การเตรียมตวัเองเขา้สู่งานอาชีพย่อมตอ้งพฒันา
ตวัเองในการประกอบอาชีพและใชท้กัษะวิชาชีพไดใ้น
ระดบัดี ทกัษะท่ีเป็นปัจจยัความส าเร็จในการประกอบ
อาชีพ  ตวัอย่างเช่น ทกัษะ 4 ดา้นตามขอ้เสนอของจอย
เนอร์ ซ่ึงสามารถอภิปรายไดด้งัน้ี  

1. ทกัษะในการอยูร่่วมกบัผูอ่ื้น นกัรังสีเทคนิค
เน้ น ก ารท า ง าน เป็ น ที ม ต าม ก ระบ วน งาน  ซ่ึ ง
กระบวนงานเก่ียวขอ้งกบัคนอ่ืน ไดแ้ก่ ผูร่้วมงาน ผูป่้วย 
โดยเฉพาะผูป่้วยท่ีมีภาวะเจ็บปวด ไม่สบาย มีความต่ืน
กลัวหรือความเครียด นักรังสีเทคนิคจะต้องขอความ
ร่วมมือ (cooperation) กับผูป่้วยในการตรวจเพื่อให้ได้
ภ าพ รังสี ท่ี มี คุณ ภาพส าห รับการวิ นิ จฉั ย  ดั งนั้ น 
บุคลิกภาพท่ีดูดี สงบน่ิง และมีความเห็นอกเห็นใจผูอ่ื้น
จะ เป็น ท่ าทีส าคัญ ท่ี จะส่ งถึงผู ้ป่ วยได้  การไวต่อ
ความรู้สึกและการควบคุมตนเอง รวมไปถึงทกัษะความ
ยืดหยุ่น ประนีประนอมของนักรังสีเทคนิคเป็นทกัษะท่ี
จะตอ้งกระท าอยา่งสม ่าเสมออีกดว้ย 

2. ทกัษะเชิงเหตุผล นกัรังสีเทคนิคใชค้วามเป็น
เหตุเป็นผลเพื่อการตัดสินใจท่ีจะเลือกวิธีการให้ได้
ภาพรังสีท่ีดีท่ีสุดโดยกระทบผูป่้วยให้น้อยท่ีสุด การ
แก้ไขปัญหาเฉพาะรายเช่นน้ีเป็นทักษะเชิงเหตุผลท่ี
จะต้องปฏิบัติเพื่อให้ข้อแนะน าแก่ผู ้ป่วยและแก้ไข
ปัญหาของแต่ละสถานการณ์การตรวจรักษาได้ด้วย
ความเขา้ใจปัญหา และคิดแกปั้ญหานั้นไดอ้ยา่งเด็ดขาด
ทนัท่วงที โดยมีทกัษะย่อยในการแกปั้ญหา ไดแ้ก่ การ
สังเกต การวิเคราะห์และแยกแยะปัญหา สร้างทางเลือก

ในการแก้ปัญหา และการประเมินทางเลือกหรือวิธีใน
การแกปั้ญหา 

3. ทกัษะเชิงเทคนิค นักรังสีเทคนิคตอ้งฝึกฝน
ทกัษะความสามารถท่ีจะปฏิบติังานเชิงเทคนิค เช่น การ
จดัท่า การให้ปริมาณรังสีไดถู้กตอ้ง เหมาะสม และได้
ภาพรังสีท่ีมีคุณภาพ เป็นการเรียนรู้กระบวนการท างาน
และลงมือปฏิบัติงานด้วยตนเองโดยมุ่งเน้นการฝึก
วิธีการท างานอย่างสม ่าเสมอ เพื่อให้เกิดความเช่ียวชาญ
ในงานท่ีท า ทั้ งน้ียงัรวมไปถึง ความสามารถในการ
เรียนรู้เพื่อให้มีขอ้มูลและความรู้ท่ีทนัสมยั เช่น เคร่ือง
รังสีรุ่นใหม่แต่ละประเภท การรู้เก่ียวกับเทคโนโลยี
เหล่าน้ีอย่างครบถ้วนจะเป็นพื้ นฐานส าคัญในการ
พิจารณาดา้นความปลอดภยัทางรังสีอีกดว้ย รวมไปถึง
การบ ารุงรักษาและการทดแทนเคร่ืองรังสีต่างๆ เพื่อให้
เกิดการใชป้ระโยชน์อย่างเต็มประสิทธิภาพและตลอด
อายขุองเคร่ืองรังสีนั้น 

4.  ทกัษะการส่ือสาร นกัรังสีเทคนิคตอ้งพฒันา
ความสามารถในการฟังว่าผูป่้วยหรือผูร่้วมงานตอ้งการ
บอกอะไรและท าการตดัสินใจไดอ้ย่างถูกตอ้งว่าอะไร
เป็นส่ิงจ าเป็นท่ีต้องท า การส่ือสารทั้ งวาจาและอกัษร
จะตอ้งเขา้ใจไดอ้ยา่งชดัเจนและแม่นย  า ไม่มีการคาดเดา 
ทั้งน้ี ความถูกตอ้งของกระบวนการส่ือสารตอ้งเน้นลง
ลึกไปท่ีรายละเอียดของแต่ละเร่ืองเพื่อเพิ่มความสามารถ
ในการวางแผน จดัการงาน จดัการคน  มอบหมายงาน
หรือสัง่การไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม 

การพฒันาทกัษะวิชาชีพนักรังสีเทคนิคจึงเป็น
พื้นท่ีเปิดท่ีส าคญัของการเตรียมตวัประกอบอาชีพและ
เป็นส่วนส าคัญในการพัฒนาอาชีพให้ด าเนินไปบน
ความสมบูรณ์ของมาตรฐานอาชีพและคุณค่าของอาชีพ
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อย่างรอบด้าน เม่ือเพิ่มพูนตามเวลาย่อมเกิดเป็นความ
ช านาญในอาชีพนั้นๆ  

  
ตัวแบบการปฏิบัติงาน 
 ฮาร์ดีและพาราสุรามานไดน้ าเสนอตวัแบบการ
ป ฏิ บั ติ ง าน ไ ว้  (Hardy and Parasuraman, 1997)  ซ่ึ ง
ผูเ้ขียนตดัทอนให้เหมาะสมกับวิชาชีพนักรังสีเทคนิค
และสามารถเขา้ใจไดง่้ายข้ึน ดงัภาพ 2  

ตวัแบบน้ีแสดงความสัมพนัธ์ระหว่าง 4 โมดูล 
ระหว่าง คุณลกัษณะส่วนบุคคล  แหล่งความเครียดใน
การท างาน ทกัษะอิสระ และความรู้ของตนเอง ท่ีส่งผล

ต่อผลการปฏิบัติงานโดยลูกศรเข้มแสดงความเป็น
สาเหตุหลกั ลูกศรปะแสดงว่ามีความสัมพนัธ์บางส่วน 
ตวัแบบน้ีแสดงว่า อายุ ความช านาญและบุคลิกภาพมี
ความสัมพนัธ์เช่ือมโยงโดยตรงกับความเครียดในงาน 
ทกัษะอิสระและความรู้ของตนเอง แหล่งความเครียดใน
การท างานมีความสัมพนัธ์โดยตรงกบัทกัษะอิสระ และ
ทักษะอิสระมีความสัมพันธ์โดยตรงกับความรู้ของ
ตนเอง ซ่ึงส่งผลต่อผลการท างาน ซ่ึงสามารถน าเอา
เฉพาะแนวลูกศรเขม้มาเขียนใหม่เพื่อแสดงปัจจยัตรงท่ีมี
ผลต่อการปฏิบติังานไดด้งัภาพ 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพ 2  ตวัแบบการปฏิบติังาน 

Characteristics 
Age/age disease 
Expertise 
Personality factor 

Stressors 
Difficult work conditions 
High workload 
Emotional stress/Fatigue 

Independent skills 
Perceptual-motor 
Memory 
Attention 
Decision/Problem solving 

Dependent Knowledge 
Mental models 
Situation awareness 
Procedural knowledge 
Decision/Problem solving 

Performance 
Communication 
Work assessment 
Critical Incident analysis 
Accident/Incident rate 
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ภาพ 3 ปัจจยัตรงท่ีมีผลต่อการปฏิบติังาน 

Characteristics 
Age/age disease 
Expertise 
Personality factor 

Stressors 
Difficult work conditions 
High workload 
Emotional stress/Fatigue 

Independent skills 
Perceptual-motor 
Memory 
Attention 
Decision/Problem solving 

Dependent Knowledge 
Mental models 
Situation awareness 
Procedural knowledge 
Decision/Problem solving 

Performance 
Communication 
Work assessment 
Critical Incident analysis 
Accident/Incident rate 

ปัจจยัส่วนบุคคลไดแ้ก่ อาย/ุโรคตามอาย ุความ
เช่ียวชาญในงาน และบุคลิกภาพ  
 
แหล่งความเครียดในงาน  ไดแ้ก่ ความยากง่าย
ของงาน ปริมาณงานมาก ความรู้สึกเครียดหรือ
เหน่ือยลา้ 
 
ทกัษะอิสระ ไดแ้ก่ การควบคุมกลา้มเน้ือ/
อวยัวะรับสัมผสั ความจ า การสนใจ และการ
ตดัสินใจแกไ้ขปัญหา 
 
ความรู้ของตนเอง ไดแ้ก่ แบบแผนการคิด การ
ตระหนกัรู้สถานการณ์ ความรู้ในกระบวนการ
ท างานและความรู้ในการตดัสินใจแกไ้ขปัญหา 
 
ผลการปฏิบติังาน ไดแ้ก่ การส่ือสาร ผล
ประเมินการท างาน ความสามารถในการ
วิเคราะห์อุบติัการณ์วกิฤติ อตัราการเกิด
อุบติัเหตุหรืออุบติัการณ์ 
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การปฏิบติังานท่ีดีย่อมมีมิติท่ีจะพิจารณาได้ 4 
มิติ คือ การส่ือสาร ผลประเมินการท างาน ความสามารถ
ในการวิเคราะห์อุบัติการณ์วิกฤติและอัตราการเกิด
อุบัติเหตุหรืออุบัติการณ์ โดยมีผลลัพธ์ส าคญัคือ การ
ท างานได้อย่างคล่องตวั มีประสิทธิภาพในการท างาน
และอตัราความคลาดเคล่ือนในการท างานต ่า ทั้งน้ี มิติ
การปฏิบัติงานทั้ ง 4 มิติ ได้รับผลกระทบโดยตรงจาก
ความรู้ของผูป้ฏิบติังานเอง แต่ความรู้ของผูป้ฏิบติังาน
นั้นมีมีติส าคญัท่ีตอ้งพิจารณาไดแ้ก่ 1) แบบแผนการคิด 
ไดแ้ก่ การคิดอยา่งเป็นเหตุเป็นผล การคิดเชิงระบบ การ
คิดวิเคราะห์ เป็นต้น 2) การตระหนักรู้สถานการณ์ 
ไดแ้ก่ ความตั้งใจในการท างาน ความกระตือรือร้นใน
การท างาน และการเนน้การดูแลใส่ใจผูอ่ื้น 3) ความรู้ใน
กระบวนการท างาน ไดแ้ก่ ทกัษะความรู้เชิงเทคนิค การ
ส่ือสารทางการแพทย ์และ 4) ความรู้ในการตดัสินใจ
แกไ้ขปัญหา ไดแ้ก่ การตดัสินใจแบบ win-win solution 
การคิดและการตดัสินใจแกไ้ขปัญหาซบัซอ้น เป็นตน้ 
 ความรู้ของผูป้ฏิบติังานจึงไม่ใช่เพียงแค่มีระดบั
ความรู้เท่านั้น แต่เป็นระดบัความรู้เชิงปฏิบติัดว้ยท าให้
ความรู้ของผูป้ฏิบติังานไดรั้บผลกระทบจากปัจจยัส าคญั
คือ 1) ปัจจยัส่วนบุคคล 2) แหล่งเครียดในงาน และ 3) 
ทักษะอิสระ ซ่ึงมีความแตกต่างกันในแต่ละ แต่เป็น
ปัจจัยท่ีส าคัญท่ีสามารถปรับปรุงหรือพัฒนาได้ผ่าน
กระบวนการฝึกอบรมและการฝึกฝนปฏิบติั ทั้งน้ี ปัจจยั
ส่วนบุคคลท่ีส าคญั ไดแ้ก่ อาย ุหากอายมุากข้ึนกจ็ะมีการ
หย่อนประสิทธิภาพทางร่างกาย น าไปสู่การก ากบัและ
ควบคุมกลา้มเน้ือและประสาทสัมผสัลดลง โดยเฉพาะ
นักรังสีเทคนิคท่ีตอ้งใชด้วงตาในการพิจารณาภาพรังสี
จากมอนิเตอร์เพื่อการตรวจสอบคุณภาพภาพรังสี ความ
แข็งแรงของกลา้มเน้ือและกระดูกซ่ึงเป็นส่วนส าคญัท่ี

จะตอ้งใชใ้นการยก/ยา้ย/เคล่ือนตวัผูป่้วยส าหรับการจดั
ท่าก่อนการตรวจทางรังสี และหากนกัรังสีเทคนิคมีโรค
ประจ าตวัตามอายุก็จะเป็นปัจจยับัน่ทอนประสิทธิภาพ
ในการพฒันาทกัษะความรู้อีกด้วย ปัจจยัส่วนบุคคลท่ี
ส าคญัคือ ความช านาญ นักรังสีเทคนิคมิได้ช านาญใน
ทุกดา้น ย่อมมีดา้นท่ีช านาญมากกว่าดา้นอ่ืน จุดน้ีจะท า
ให้นักรังสีเทคนิคเลือกท่ีจะพฒันาทกัษะเชิงเทคนิคไป
ในทิศทางหน่ึงเพื่อเพิ่มความช านาญให้แก่ตนเองและ
สามารถท างานในดา้นนั้นไดเ้หนือกว่าผูอ่ื้น ปัจจยัส่วน
บุคคลด้านบุคลิกภาพก็ เป็น ส่วนส าคัญ อีกอย่างท่ี
เก่ียวขอ้งกับการติดต่อส่ือสารกับผูอ่ื้น การอยู่ร่วมกัน
และการสร้างความประทบัใจแก่ผูรั้บบริการ ซ่ึงหากมี
การพฒันาบุคลิกภาพภายในและบุคลิกภาพภายนอกท่ีดี
กจ็ะท าใหก้ารท างานมีประสิทธิภาพยิง่ข้ึน  
 อย่างไรก็ตาม แหล่งความเครียดในการท างาน
เป็ น ปั จจัยบั่น ทอน ให้ นั ก รั ง สี เทค นิ คขาดความ
กระตือรือร้นในการพฒันาทักษะความรู้ในด้านต่างๆ 
แหล่งความเครียดท่ีส าคัญได้แก่ กระบวนการงาน/
โปรโตคอลการตรวจท่ีซบัซอ้น ยุง่ยาก ท าให้การท างาน
ตอ้งใช้เวลาเพิ่มข้ึน ภาระงานท่ีมากตามจ านวนผูป่้วย
ท่ีมารับบริการท่ีสูงข้ึนเร่ือยๆ และย่อมท าให้เกิดภาวะ
เครียดหรือเหน่ือยล้าในการท างาน นักรังสีเทคนิค
จ าเป็นตอ้งพกัผ่อนให้เพียงพอ ท าให้ไม่มีเวลาส าหรับ
การพัฒนาตนเอง ส่งผลให้ทักษะต่างๆ ลดลงไปได ้
อย่างไรก็ตาม เม่ือพิจารณาในดา้นทกัษะอิสระ มิติดา้น
ความจ ายอ่มข้ึนกบัอายแุละศกัยภาพของสมองในการคิด
และการจดจ า แต่ในด้านความใส่ใจกับงาน การท่ี
นกัรังสีเทคนิครุ่นใหม่ใชเ้วลากบัอุปกรณ์ส่ือสารนานข้ึน 
มีผลให้การใส่ใจในงานลดลง การใส่ใจต่อรายละเอียด
ของกระบวนการท างานลดลง และท าให้การคิดและการ



[VOL.4 NO.2 JULY-DECEMBER 2017] วารสารรังสีวทิยาศิริราช 

 

เอนก สุวรรณบณัฑิต 159 

 

ตัดสินใจแก้ไขปัญหาหน้างานขาดประสิทธิภาพได ้ 
ทั้งน้ีเม่ือยอ้นพิจารณาตวัแบบการปฏิบติัการดงัภาพ 2 ก็
จะพบเส้นปะ ซ่ึงแสดงว่า แหล่งความเครียดในงานมีผล
ทางออ้มต่อความรู้ในตนเอง และความรู้ในตนเองก็มีผล
ยอ้นกลบัไปหาทกัษะอิสระอีกด้วย ซ่ึงทกัษะอิสระน้ีก็มี
ผลสืบเน่ืองมายงัการปฏิบติังานเช่นกนั 
 
การถดถอยของทกัษะวชิาชีพรังสีเทคนิค 
 เม่ื อน าตัวแบบม าท าก ารวิ เค ราะ ห์ ได้ว่ า
นักรังสีเทคนิคบางส่วนใช้เวลากบัอุปกรณ์ส่ือสารและ
กลายเป็นส่วนหน่ึงของสังคมกม้หนา้ โดยจะผลกัดนัใน
กระบวนการท างานเกิดข้ึนรวดเร็วท่ีสุดเพื่อให้ใชเ้วลา
กับงานน้อยท่ีสุด ตนเองจะได้มีเวลาอยู่กับอุปกรณ์
ส่ือสารและโลกอินเตอร์เน็ตมากท่ีสุด  ดังนั้ น ทักษะ
อาชีพของนกัรังสีเทคนิคท่ีถดถอยลง ดงัน้ี 

1. การถดถอยของทกัษะในการอยูร่่วมกบัผูอ่ื้น 
นกัรังสีเทคนิคกลุ่มน้ีจะรู้สึกว่าการท างานคือภาระ เป็น
ส่ิงรบกวนใจ รบกวนเวลาของเขาในการใช้เวลากับ
อุปกรณ์ส่ือสาร เขาจะมีปฏิสัมพนัธ์กับผูร่้วมงานและ
ผูป่้วยลดลง การขอความร่วมมือจะค่อยๆ กลายเป็นการ
ออกค าสั่งเพื่อให้ปฏิบติัตาม หากปฏิบติัตามไม่ไดก้็จะ
เกิดอารมณ์ห งุดห งิด ไม่อดทนรอ ทั้ ง น้ี  ย ังพ ร้อม
แสดงออกทั้งทางสีหนา้ ท่าทาง น ้ าเสียง รวมไปถึง ภาษา
ท่ีใช้ ในการน้ี การควบคุมตนเองย่อมลดต ่าลง และใน
ขณะเดียวกนัความไวต่อความรู้สึกของผูอ่ื้น ความเห็น
อกเห็นใจ ความยดืหยุน่กจ็ะลดลงไป  

2. ก า ร ถ ด ถ อ ย ข อ ง ทั ก ษ ะ เชิ ง เห ตุ ผ ล 
นกัรังสีเทคนิคจะท าการตดัสินใจเลือกวิธีการท่ีง่ายท่ีสุด
ท่ีไดภ้าพรังสีท่ีพอยอมรับได ้จากนั้นใชร้ะบบปฏิบติัการ
ของเคร่ืองรังสีท าการปรับแต่งภาพภายหลัง (post-

processing)  ทั้ งน้ี  ในการก าหนดปริมาณเอกซเรย์ก็
มักจะใช้ระบบอัตโนมัติโดยท่ีไม่ได้ใส่ใจกับตัวแปร
อ่ืนๆ เช่น ระยะระหวา่งแหล่งก าเนิดรังสีกบัอวยัวะ พื้นท่ี
ฉายรังสี เป็นต้น การแก้ไขปัญหาเฉพาะรายเช่นน้ีจะ
กลายเป็นความวุ่นวายของเขา ความรีบเร่งท าให้เกิดเป็น
ความลงัเลและจะท าให้เกิดการปฏิบติังานแบบขอไปที 
หากผลท่ีได้เป็นภาพรังสีท่ีไม่มีคุณภาพย่อมท าให้เกิด
การท างานซ ้าโดยท่ีนกัรังสีเทคนิคจะไม่ไดเ้รียนรู้การคิด
ตดัสินใจแก้ไขปัญหาเหล่าน้ีเอาไวเ้ป็นประสบการณ์ 
เพียงกระท าใหเ้สร็จส้ินแลว้จบลงไปเท่านั้น   

3. ก า ร ถ ด ถ อ ย ข อ ง ทั ก ษ ะ เชิ ง เท ค นิ ค 
นกัรังสีเทคนิคจะท างานดว้ยทกัษะความสามารถท่ีหม่ิน
เหม่ต่อการตกมาตรฐาน เช่น การจัดท่าก็จะจัดท่าไม่
ถูกตอ้งตรงตามกายวิภาคของมนุษย ์เป็นการจดัท่าอยา่ง
ง่าย ไม่เท่ียงตรง แม่น า ท าใหเ้กิดความไม่น่าเช่ือถือ รวม
ไปถึงการใหป้ริมาณรังสีโดยขาดความรู้ถึงหลกัการผลิต
รังสีเอกซเรย ์ท าให้ใชร้ะบบอตัโนมติัจนเคยชิน ละเลย
ความรู้ทฤษฎีและหลกัการต่างๆ การท างานเป็นการลอง
ผิดลองถูก ไม่อยู่ในเส้นมาตรฐานท่ีดี ขาดความเขา้ใจ
แปรผลภาพรังสีเบ้ืองต้นได้ การรีบเร่งท างานท าให้มี
ขอ้ผิดพลาดในการระบุขอ้มูล ในการตั้งโปรโตคอลการ
ตรวจท่ีถูกต้อง เหมาะสม อีกทั้ ง ไม่ใส่ใจท่ีจะพัฒนา
เรียนรู้เทคโนโลยีท่ีทันสมยั ไม่ติดตามขอ้มูลข่าวสาร 
งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัอุปกรณ์รังสีหรือโปรโตคอลการ
ตรวจใหม่ๆ และไม่ตระหนกัถึงการปฏิบติัหนา้ท่ีในการ
ดูแลรักษาอุปกรณ์รังสีเป็นเหตุให้เคร่ืองรังสีมีปัญหา
ระหวา่งการใชง้านบ่อยคร้ังและมีอายกุารใชง้านลดลง 

4. ทักษะการส่ือสาร นัก รังสี เทคนิค ท่ี ใช้
อุปกรณ์ส่ือสารบ่อยๆ จะมีช่วงสมาธิสั้น ความสามารถ
ในการฟังว่าผูป่้วยหรือผูร่้วมงานต้องการบอกอะไร
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ลดลง มีแนวโน้มด่วนสรุป ทั้งน้ี มกัท าการตดัสินใจว่า
อะไรเป็นส่ิงจ าเป็นท่ีต้องท าบนพื้นฐานความคิดเห็น
ส่วนตวั การส่ือสารทั้งวาจาและอกัษรจะเป็นแบบรวบ
รัด ใชค้  าย่อ หรือค าคุน้ชินปากของตน โดยไม่สนใจว่า
ผูอ่ื้นเขา้ใจไดห้รือไม่ หลายคร้ังไม่ใส่ใจรายละเอียดของ
เน้ื อ ห า ท่ี ต้ อ งก าร ส่ื อ ส าร  ท า ให้ เกิ ด ปั ญ ห าใน
กระบวนการวางแผน จดัการงาน จดัการคน  มอบหมาย
งานหรือสัง่การได ้
 
การแก้ไขปัญหาการถดถอยของทักษะวิชาชีพรังสี
เทคนิค 

พฤติกรรมการใช้งานอุปกรณ์ส่ือสารตรงหน้า
โดยไม่สนใจคนรอบขา้ง เกิดเป็นภาวะสังคมกม้หนา้ ซ่ึง
เกิดข้ึนในทุกสถานท่ี ทุกแห่งหน และถือว่าเป็นการเสพ
ติดวัตถุเทคโนโลยีและข้อมูลข่าวสารอยู่ตลอดเวลา 
สังคมกม้หน้าน้ีท าให้มนุษยมี์ปัญหาในการใชชี้วิตปกติ 
มีสมาธิสนใจต่อส่ิงรอบขา้งต ่าลง และน าไปสู่การขาด
สมาธิในการใชชี้วิตและการท างาน การแกไ้ขปัญหาการ
ถดถอยของทกัษะวิชาชีพรังสีเทคนิคไม่ใช่เพียงการห้าม
ใช้ อุ ป ก รณ์ ส่ื อส ารระห ว่ าง เว ล าท าง าน  ระบ บ
อินเตอร์เน็ตท่ีแพร่หลายแสดงความเป็นไปไดจ้ านวน
มากของเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีพฒันาไปในทุกทิศทาง
ท่ีเช่ือว่าจะตอบสนองความตอ้งการของมนุษยไ์ดใ้นทุก
แง่มุม อุปกรณ์ ส่ือสารเป็น ส่ิงท่ียอมรับได้ในทุกๆ 
กระบวนทรรศน์ทางความคิด โดยถือเป็นเคร่ืองมือ
จ าเป็น ดงันั้น อุปกรณ์ส่ือสารเป็นเคร่ืองมือส าคญัในการ
คน้หาขอ้มูลท่ีทนัสมยัเพื่อเพิ่มพูนทกัษะได ้ หากแต่การ
แกไ้ขการถดถอยของทกัษะวิชาชีพตอ้งตั้งเป้าหมายไวท่ี้
คุณภาพของผลงาน ซ่ึงส่ิงท่ีเป็นวิถีการท างานท่ีดีก็คือ
การธ ารงทักษะวิชาชีพท่ีจะมีผลต่อการท างาน นั่นคือ 

ก า ร ส ร้ า ง แ บ บ แ ผ น ก าร คิ ด  (mental model)  ใ ห้
นกัรังสีเทคนิคเนน้คุณลกัษณะพึงประสงคใ์นการท างาน 
ผูเ้ขียนขอเสนอเป็น 6 ขอ้ ไดแ้ก่ 

1. การส่ือสารการแพทยท่ี์ดี ( be an excellent 
communicator) ทุกๆ งานตอ้งการระดบัของการส่ือสาร
แตกต่างกัน หากแต่งานนักรังสีเทคนิคต้องการการ
ส่ือสารในระดบัดีมาก ทกัษะการเขียนส าหรับการบนัทึก
เอกสารทางการแพทย ์การระบุเวลาในการตรวจ ปริมาณ
รังสีเป็นประเด็นส าคญัในงาน แมแ้ต่เอกสารประจ าก็จะ
ครบถว้นเรียบร้อยดว้ยเช่นกนั  

2. คิ ด น อ ก ก ร อ บ  ( think outside the box) 
นักรังสีเทคนิคจะตอ้งปฏิบัติงานเชิงเทคนิคประจ าได้
ตามมาตรฐาน งานส่วนใหญ่เป็นงานประจ า ขาดความ
หลากหลาย หากแต่หลายคร้ัง ผูป่้วยช่วยเหลือตัวเอง
ไม่ได ้มีการใส่เฝือกอวยัวะ การจดัท่าใหต้  าแหน่งอวยัวะ
ถูกต้องตามมาตรฐานท าได้ยาก ในสถานการณ์ น้ีก็
จ  าเป็นตอ้งใชค้วามรู้พลิกแพลงเพื่อให้การท างานส าเร็จ 
เช่น การใช้อุปกรณ์เสริม หรือการจัดท่าเชิงเทคนิค
ประยกุต ์เป็นตน้ 

3. มีจริยธรรมในการท างาน (must be highly 
ethical) นักรังสีเทคนิคตอ้งมีความซ่ือสัตยต่์อตนเองใน
การรักษาคุณภาพของงาน การไม่ท าส่ิงคลาดเคล่ือน การ
ไม่ท ารุนแรงในผูป่้วยระหว่างการท างาน นั่นคือ รักษา
มาตรฐานของวิชาชีพอยา่งเตม็ก าลงัในทุกๆ ดา้น  

4. มี ความพ ร้อมในการท างาน  ( ready for 
anything) นกัรังสีเทคนิคจะตอ้งพร้อมท างานในระหวา่ง
เวลาปฏิบติังาน ไม่ว่าผูป่้วยจะมากหรือน้อย หรือเป็น
การตรวจท่ีซับซ้อน ไม่เอาเวลางานไปใช้กับอุปกรณ์
ส่ือสารจนเกินจ าเป็น 
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5. ใส่ใจในรายละเอียด  (attention to detail) 
นักรังสีเทคนิคต้องเน้นระดับมาตรฐานการท างาน 
คุณภาพของภาพรังสี รวมไปถึงคุณภาพชีวิตของผูป่้วย
ท่ีมารับการตรวจรักษาโดยใส่ใจในกระบวนงานและให้
ความส าคัญกับรายละเอียดในแต่ละด้าน ไม่ละเลย 
ปล่อยปละ จนอาจน ามาส่ิงปัญหาได ้

6. การเขา้ใจในหลกัการทางคณิตศาสตร์และ
วิ ท ย า ศ า ส ต ร์  ( math skills and understanding of 
scientific principles) นักรังสีเทคนิคตอ้งเขา้ใจในหลกั
วิทยาศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้งกับงานในเชิงเทคนิคเพื่อการ
พฒันาความคิดเก่ียวกบัการพฒันาคุณภาพของงานรังสี
วิทยา รวมไปถึง การค านวณค่าพารามิเตอร์ต่างๆ เพื่อให้
พื้นฐานความรู้แน่นหนา สามารถให้ขอ้มูลแก่ผูร่้วมงาน
หรือผูป่้วยไดอ้ยา่งเหมะสม 

7. การเขา้กบัคนอ่ืนได ้(people skills)  งานรังสี
เทคนิคตอ้งการการส่ือสารท่ีดีกบัผูป่้วยท่ีมารับบริการ
ตรวจวินิจฉัยเพื่อให้ผูป่้วยร่วมมือในการตรวจ ดังนั้ น 
ตอ้งสร้างความรู้สึกเป็นกนัเองและการเต็มใจช่วยเหลือ 
การมีท่าทางอย่างมืออาชีพ ท่าทางสุภาพเรียบร้อย 
น ้ าเสียงท่ีน่าเช่ือถือ เป็นตน้  
 
ในอีกทางหน่ึงเทคโนโลยีสารสนเทศมีลกัษณะของการ
ท าให้เกิดการจดัระเบียบ (ordering) ท่ีจะท าให้ส่ิงต่าง ๆ 
ด ารงอยูเ่พื่อการจดัระเบียบต่อ ๆ ไป หากนกัรังสีเทคนิค
ตระหนักคือ ความเป็นระบบระเบียบน้ี เขาก็จะท างาน
อยา่งเป็นระบบและมีความคิดเชิงระบบเพิ่มข้ึนอีกดว้ย 
 
สรุป 

การพัฒนาอาชีพนักรังสีเทคนิคจ าเป็นต้อง
เพิ่มพูนทกัษะอาชีพใน 4 ไดแ้ก่ ทกัษะในการอยูร่่วมกบั

ผูอ่ื้น ทกัษะเชิงเหตุผล ทกัษะเชิงเทคนิคและทกัษะการ
ส่ือสาร เพื่อให้มีผลการปฏิบติังานท่ีดีและก้าวหน้าใน
อาชีพการท างาน ตัวแบบการปฏิบัติงาน ช้ีให้ เห็น
ความส าคัญของทักษะอิสระท่ีจะต้องพัฒนา หากแต่
นักรังสีเทคนิคย่อมภาวะถดถอยของทักษะจากอายุท่ี
สูงข้ึน และจากภาวะการเป็นดิจิทัลในปัจจุบันท าให้
นกัรังสีเทคนิคมีความใส่ใจในการท างานลดลงได ้ ทั้งน้ี 
จ  าเป็นต้องมีการแก้ไขปัญหาการถดถอยของทักษะ
วิชาชีพดว้ยการพฒันาพฤติกรรมพึงประสงคไ์ดแ้ก่ การ
ส่ือสารการแพทยท่ี์ดี คิดนอกรกอบ มีจริยธรรมในการ
ท างาน มีความพร้อมในการท างาน ใส่ใจในรายละเอียด
ของงานและเข้าใจในหลักการทางคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ ซ่ึงจะช่วยเพิ่มทกัษะวิชาชีพและเพิ่มผลการ
ปฏิบติังานท่ีดีต่อไป 
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