
คูมือการปฏิบัติงาน 
งานรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลวังโปง 

บริบท 

ความมุงหมาย 

ใหบริการทางรังสีวิทยาในการตรวจวินิจฉัยท่ีมีคุณภาพ  ถูกตอง  ชัดเจน รวดเร็วและปลอดภัย  เพ่ือความพึงพอใจของผูรับบริการท้ังภายนอกและภายใน

โรงพยาบาลวังโปง ตามมาตรฐานวิชาชีพ 

ขอบเขตการบริการ 

โรงพยาบาลวังโปงใหบริการแกผูมารับบริการตามขีดความสามารถ ดังตอไปนี้ 

- เครื่องเอกซเรยท่ัวไป (General X-Ray) 

- เครื่องเอกซเรยฟน 

- เอกซเรยตรวจสุขภาพบุคคลท่ัวไป และตรวจสุขภาพประจําปของเจาหนาท่ีภายในโรงพยาบาล 

- ระยะเวลาการใหบริการ ในวันและเวลาราชการ  เวรเชา  เวลา  08.30-16.30 น. 

       กรณีฉุกเฉินนอกเวลา  เวรบาย เวลา  16.00-08.00 น. (โทรศัพทตาม) 

                              วันหยุดราชการ      ใหบริการ 24 ชั่วโมง  (โทรศัพทตาม) 

-การตรวจ เครื่องเอกซเรยฟน ในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ 20.00 น.  

 

 

 

 

 



 

 

ผูรับผลงานและความตองการ 

ความตองการของผูรับผลงานนอกโรงพยาบาล 

ประเภทผูรับบริการ ความตองการของผูรับบริการ 

ผูปวย และญาติ - การรายงานผลเอกซเรย ทุกถูกตอง 

- การบริการท่ีมีคุณภาพ รวดเร็ว ปลอดภัย 

- การใหบริการท่ีเทาเทียม และความสุภาพออนโยน  

- ตองการไดรับการอธิบายการตรวจทางรังสีท่ีถูกตอง 

- ตองการไดรับการตรวจตามคิวและเวลานัดหมาย 

- รับฟงและทําความเขาใจความตองการของผูปวย 

- มีความสะดวกในการติดตอประสานงาน 

ความตองการของผูรับผลงานในโรงพยาบาล 

ประเภทผูรับบริการ ความตองการของผูรับบริการ 

ความตองการของ 

แพทย 

 

- ตองการภาพถายทางรังสีท่ีมีความถูกตอง ชัดเจนและมีคุณภาพ 

- ตองการรายงานผลเอกซเรย ถูกตอง 

- การบริการท่ีมีความรวดเร็วในเวลาท่ีอันเหมาะสม 

พยาบาล และ

เจาหนาท่ีตางๆ

ภายในโรงพยาบาล 

- ตองการรับบริการท่ีมีความสุภาพเรียบรอย และมีมนุษยสัมพันธท่ีดี 

- ตองการการบริการท่ีมีคุณภาพ ถูกตองและรวดเร็ว 

- ตองการติดตอประสานงาน การสงตอผูปวย การสงตอรายงานผลการตรวจตางๆ ท่ีมีความรวดเร็ว ถูกตองและชัดเจน 

เจาหนาท่ีเอกซเรย - ตองการระบบการทํางานท่ีมีคุณภาพ และสะดวกตอการใชงาน 



ภายในหนวยงาน - ตองการรับบริการท่ีมีความสุภาพเรียบรอย และมีมนุษยสัมพันธท่ีดีจากภายในและภายนอกหนวยงาน 

- ตองการติดตอประสานงาน  การสงตอขอมูลการสงตรวจของผูปวย  และการสงตอรายงานผลการตรวจตางๆ ท่ีมีความรวดเร็ว ถูกตองและชัดเจน 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

วัตถุประสงค ตัวช้ีวัด การพัฒนา 

ประเด็นคุณภาพท่ีสําคัญ/

ความทาทายท่ีสําคัญ 
เปาหมาย/วัตถุประสงค แผนปฏิบัติการ ตัวชี้วัด 

ใหบริการทางรังสีวิทยาใน

การตรวจวินิจฉัยท่ีมีคุณภาพ  

ถูกตอง  ชัดเจน รวดเร็วและ

ปลอดภัย  

1. มีการปฏิบัติตามแนวทางการปองกัน

อันตรายจากรังสีมีการตรวจวัดรังสีท่ีใชและมี

การติดปายแสดงบริเวณรังสีท่ีชัดเจน 

2. ผูปวยไดรับขอมูลวิธีการตรวจ และ

คําแนะนําการเตรียมตัวกอนตรวจทางรังสี  เพ่ือ

ลดอันตรายจากการตรวจ และม่ันใจวาได

ภาพรังสีท่ีมีคุณภาพตามท่ีตองการ 

- มีการวิเคราะหปจจัยท่ีทําใหบริการลาชาเพ่ือ

นําไปสูการประกันความพึงพอใจใหกับผูปวย

และสนองตอบตอนโยบายลดข้ันตอนการ

บริการ 

- มีเอกสารกําหนดมาตรฐานการตรวจทางรังสี

ตางๆ 

1.อัตราการถายซํ้า<2% 

2.อัตราการเอกซเรยผิดคน 0 ราย/เดือน 

3.ระยะเวลารอคอยเอกซเรยท่ัวไป ไมเกิน 5

นาที 

4.จํานวนผูปวยตั้งครรภ  ท่ีไดรับรังสีโดยไมมี

การปองกัน 0 ราย 



 5.อัตราความพึงพอใจของผูรับบริการ>85% 

การรายงานผลท่ีถูกตอง 

ชัดเจน 

1. การใหบริการเอกซเรย ทําโดยผูมีคุณวุฒิ

และประสบการณตามมาตรฐานวิชาชีพ 

2. มีการปรึกษารังสีแพทยและทบทวนความ

ถูกตองของผลการตรวจ  

- กําหนดใหมีการทบทวนฟลมของนักรังสีตาม

การตรวจใหถูกตอง ครบถวน 

ความถูกตองของการรายงานผลตรวจตางๆ 

100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเด็นคุณภาพท่ีสําคัญ/

ความทาทายท่ีสําคัญ 
เปาหมาย/วัตถุประสงค แผนปฏิบัติการ ตัวช้ีวัด 

มีการบริหารความเสี่ยงท่ี

ผูปวยจะไดรับ เชนผูปวย

ทอง 

เจาหนาท่ีทุกคนสามารถปฏิบัติตามแผน

บริหารความเสี่ยงได 

- มีมาตรการการปองกันอันตรายจากรังสี  

- มีการควบคุมคุณภาพของเครื่องมือท่ีใชใน

การตรวจทางรังสีและแผนการบํารุงรักษา

มุงเนนเชิงปองกัน 

-ปองกันรังสีใหกับหญิงตั้งครรภได100% 

-เจาหนาท่ีปฏิบัติความแผนความเสี่ยงได 



-มีระบบการเฝาระวังความเสี่ยงและบันทึก

อุบัติการณ 

 การพัฒนาใหมีการใชระบบ 

PACS ใหมีความสมบูรณ 

เชื่อมตอกันระหวางเครื่องมือท่ีมีใชในแผนก

เอกซเรย ไมวาจะเปนเครื่องเอกซเรยท่ัวไป  

- ดําเนินการเชาซ้ือระบบPACS ระยะเวลาท่ีระบบ PACS สามารถเชื่อมตอกับ

ระหวางเครื่องมือท่ีมีใชในแผนกเอกซเรย 

การลดจํานวนการถาย

เอกซเรยซํ้า 

การตรวจทางรังสีวิทยาเปนไปอยางถูกตอง มี

การจัดทํามาตรฐานเก่ียวกับการจัดตําแหนง

และการตั้งคาในการถายภาพรังสี เพ่ือใหได

ภาพถายท่ีมีคุณภาพ และผูปวยไดรับรังสีนอย

ท่ีสุด 

 

- วิเคราะหการถายซํ้าทุกเดือน มองหาสาเหตุ

ท่ีแทจริงในการถายซํ้า เพ่ือทําการแกไขได

ถูกตองรวดเร็ว 

จํานวนการ repeat x-rayไมเกิน 2% 

 

  

 

 

 

แผนภูมิกระบวนการทํางาน 

Flow Chartกระบวนการการปฏิบัติงาน 
 



กระบวนการใหบริการ งานรังสีวิทยา โรงพยาบาลวังโปง 
 

 

กระบวนการรับผูปวย  (ย่ืนใบนําสง) 

 

                                                                                                                     

กระบวนการเตรียมความพรอมกอนตรวจเอกซเรย 

การประเมินผูปวยและวางแผนการเอกซเรย 
 

 

ขั้นตอนการเอกซเรย 

10นาที 

 

 

ตรวจสอบฟลม 
 

 

สงฟลมกลับพบแพทย 
 

 



กระบวนการสําคัญ(Key Process) 

กระบวนการสาํคัญ 

(key  process) 

สิ่งที่คาดหวังจากกระบวนการ 

(process requirement) 

ตัวชี้วัดทีส่ําคัญ 

(performance indicator) 

กระบวนการรับผูปวย(ยื่นใบนําสง) - การบันทึกขอมูลจากใบนําสงตรวจไดอยางถูกตอง   เพื่อ

ใชในการบริการผูปวย 

- อัตราความพึงพอใจของผูรับบริการ 

กระบวนการเตรียมความพรอมกอนเขาตรวจ 

เอกซเรย 

- เพื่อการบริการที่รวดเร็ว  ปลอดภัย และ ถูกตอง  - ระยะเวลารอคอยเอกซเรยทั่วไป 

การรับและตรวจสอบขอมูล - การตรวจสอบขอมูลและบงชีต้ัวผูปวยเพื่อการเอกซเรย

ใหถูกตอง และถูกคน 

- อัตราการเอกซเรยผิดคน 

การใหขอมูลกอนเขาตรวจเอกซเรย   - เพื่อใหผูปวยเขาใจ และ ปฏิบตัิไดถูกตอง 

- เปนสิทธิของผูปวยที่จะรับทราบขอมูลของตนเอง เพื่อให

ผูปวยเขาใจวาเอกซเรยอะไร เพื่ออะไร 

- อัตราความพึงพอใจของผูรับบริการ 

- อัตราการถายเอกซเรยซ้ํา 

การประเมินผูปวยเขาตรวจเอกซเรย - การประเมินสภาพผูปวย เพื่อใหการเอกซเรยที่เหมาะสม - อัตราผูปวยแพสารทึบรังสีข้ันรุนแรง 

การวางแผนการตรวจเอกซเรย - เพื่อการใหบริการเอกซเรยที่มีคุณภาพ รวดเร็ว ครบถวน 

และปลอดภัย 

- จํานวนผูปวยตั้งครรภที่ไดรับรังสีจากการเอกซเรยโดยไมไดรับ

การปองกัน 

กระบวนการเอกซเรย และรายงานผล - เพื่อใหไดรับภาพ และผลเอกซเรย ที่ถูกตอง แมนยํา 

ชัดเจน และรวดเร็ว 

- อัตราการเอกซเรยผิดคน 

- อัตราการถายเอกซเรยซ้ํา 

การตรวจสอบฟลม - เพื่อใหการเอกซเรยมีคุณภาพสูงสุด ครบถวน ผูปวย

ปลอดภัย 

- อัตราความพึงพอใจของผูรับบริการ 

   

กระบวนการนาํสงผูปวยออกจากแผนกเอกซเรย - การสงตอที่มีคุณภาพ รวดเร็ว ทันเวลาและถูกตอง - อัตราความพึงพอใจของผูรับบริการ 

- ระยะเวลารอผลอานสาํหรับการตรวจ  



แนวทางการปองกันความเส่ียงท่ีเกิดข้ึน 

ความเส่ียง เปาหมาย แนวทางการแกไข / ปองกัน 

1. เอกซเรยผิดคนผิดตําแหนง และการเอกซเรย

ไมครบตามท่ีแพทยตองการ 

-  เอกซเรยถูกคน และถูกตอง 

ตามท่ีแพทยตองการ  

 

เปาหมาย : เอกซเรยผิดนอยกวา  

              2% 

การเอกซเรยผิดคน ผิดขาง ผิดอวัยวะ หรือผิดทา 

- ตรวจสอบชื่อ สกุล อายุ ประวัติ รายการสงตรวจ ผูปวยกอนการเอกซเรย โดย

การถามดวยคําถามวา“ ชื่ออะไร? ” แทนการบอกชื่อแลวถามวา “ ชื่อ........  ใช

หรือไม? ” 

-ตรวจสอบรายการสงตรวจ ท้ังจากแฟมผูปวย และ ในระบบHotXP กอนการ

เขาตรวจเอกซเรยทุกครั้ง 

-เม่ือสงสัยติดตอสอบถามกับหนวยงานท่ีเก่ียวของในการสงตรวจเอกซเรย 

-ตองมีระบบท่ีใชยืนยันตรวจสอบขอมูลได เชน ปายขอมือ รายชื่อ รายการสง

ตรวจในระบบ และในแฟมประวัติผูปวย 

-ตรวจสอบชื่อ สกุล ผูปวย ตรวจสอบขอมูลของภาพเอกซเรย ในเครื่อง CR 

กอนการสงภาพเขาระบบ PACS 

-แยกผูปวยนั่งรอตรวจใหอยูคนละกลุมระหวางกลุมผูปวย เอกซเรยท่ัวไป  

 

 

 

 

 

 

 



ความเส่ียง เปาหมาย แนวทางการแกไข / ปองกัน 

2. เอกซเรยผูปวยตั้งครรภ - ไมเอกซเรยผูปวยตั้งครรภ 

 

เปาหมาย : 0 ราย/เดือน 

- ซักประวัติผูปวยหรือผูรับบริการเรื่องการตั้งครรภทุกราย ในผูปวยท่ีเปนเพศ

หญิงท่ีอยูในวัยเจริญพันธ และมีโอกาสตั้งครรภท่ีตองทําการเขาตรวจเอกซเรย 

- ใหมีหลักการปองกันดวยตะก่ัวตามมาตรฐานการปองกันอันตรายจากรังสี 

ขณะทําการตรวจเอกซเรยใหกับผูหญิงท่ีอยูในวัยเจริญพันธุมีโอกาสตั้งครรภทุก

ราย 

- จัดทําปายเตือนเรื่องการตั้งครรภในบริเวณหองตรวจทางรังสีหรือบริเวณท่ีมี

รังสี 2 ภาษา (ไทย,อังกฤษ)ใหสังเกตพบเห็นไดงาย 

- ถาหากสงสัยหรือไมแนใจวาตั้งครรภหรือไม ใหสงผูปวยกลับไปยังแผนกเดิม 

เพ่ือใหสงตรวจ UPT กอน  

- เซ็นยินยอมขอรับการตรวจ ในใบเซ็นยินยอมรับการรักษา เพ่ือเปนหลักฐาน

กอนทําการตรวจทุกราย 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ความเส่ียง เปาหมาย แนวทางการแกไข / ปองกัน 

3. พนักงานรังสีไดรับรังสีเกินปริมาณท่ีกําหนด - ไมมีพนักงานรังสีไดรับรังสีเกิน

ปริมาณท่ีกําหนด 

 

เปาหมาย : 0 ราย/รอบ 3 เดือน 

- ปฏิบัติงานตามหลัก ALALA (TDS) 

- จัดใหเจาหนาท่ีในแผนกเอกซเรยปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีบริเวณรังสีสลับหมุนเวียน

กัน เพ่ือใหไดรับรังสีเทาท่ีจําเปนตามความเหมาะสม 

- เจาหนาท่ีเอกซเรยตองไมอยูในบริเวณท่ีรังสีโดยไมจําเปนเพ่ือลดปริมาณรังสีท่ี

ไดรับในการปฏิบัติงาน 

- เม่ือจําเปนตองปฏิบัติงานในบริเวณท่ีมีปริมาณรังสี จะตองสวมเครื่องปองกัน

รังสีทุกครั้ง 

- จัดอุปกรณตรวจวัดรังสีประจําบุคคล(OSL)ใหเพียงพอสําหรับ  ผูปฏิบัติงาน

ดานรังสี และสงตรวจทุก  3  เดือน 

- เจาหนาท่ีเอกซเรยตองติดอุปกรณตรวจวัดปริมาณรังสี(OSL) ในตําแหนงท่ี

เหมาะสมขณะปฏิบัติงานทุกครั้ง 

- กรณีตรวจวัดปริมาณรังสีเกินปริมาณท่ีกําหนด ตองจัดใหเจาหนาท่ีดังกลาว  

ใหอยูในบริเวณท่ีไมตองสัมผัสรังสี และปฏิบัติตามระเบียบวิธีปฏิบัติของ

สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 

4. คุณภาพเครื่องมือไมไดมาตรฐาน และไมพรอม

ใหบริการ สงผูกระทบท่ีรุนแรงตอผูรับบริการ 

- เครื่องมือพรอมใช และได

มาตรฐาน 

 

เปาหมาย : 0 ครั้ง/เดือน 

- พนักงานมีความรูในการใชเครื่องมือท่ีถูกตอง เพ่ือยืดอายุการใชงาน 

- ตรวจเช็ค ดูแล และบํารุงรักษา  เปนประจําตามระยะเวลาท่ีกําหนด 

- กําหนดใหมีการตรวจเช็คความพรอมของเครื่องมือ เปนประจําทุกวัน 

- ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือใหอยูในเกณฑมาตรฐาน โดยประสานงานกับกอง

รังสีและเครื่องมือแพทย กรมวิทยาศาสตรการแพทย เพ่ือเขาดําเนินการประจํา



ทุกปหรือตามความเหมาะสม 

ความเส่ียง เปาหมาย แนวทางการแกไข / ปองกัน 

5. พนักงานเกิดภาวะติดเชื้อจากการสัมผัสผูปวย

ท่ีมารับบริการ 

- พนักงานรังสีไมติดเชื้อจากผูมารับ

บริการ 

 

เปาหมาย : 0 ราย/เดือน 

 

- เจาหนาท่ีเอกซเรยตองใสถุงมือและผาปดปากกอนการสัมผัสผูปวยทุกครั้ง 

- กอนและหลังการสัมผัสผูปวย ตองลางมือทุกครั้ง 

- รณรงคใหพนักงานปฏิบัติเรื่องการลางมือตามมาตรฐาน  IC 

- เขารับการอบรมระบบ IC ท่ีมีจัดข้ึน 

6. การเอกซเรยผูปวยซํ้ารวมท้ังท่ีผูปวยไมให

ความรวมมือในการตรวจ และผูปวยไมเขาใจ

ข้ันตอนของการตรวจ 

- ไมมีผูปวยเอกซเรยซํ้าจากการท่ี

ผูปวยไมใหความรวมมือ 

 

เปาหมาย : เอกซเรยซํ้านอยกวา  

              2% 

- แจงใหผูปวยและญาติทราบวาจะไดรับการตรวจอะไรและมีข้ันตอนการตรวจ

อยางไร กอนทําการตรวจทุกครั้ง 

เพ่ือท่ีจะทําการตรวจไดอยางถูกตองและรวดเร็ว 

- แบงงานใหเจาหนาท่ีใหเพียงพอในการตรวจ ในกรณีท่ีผูปวยไมสามารถให

ความรวมมือได ใหขอความรวมมือกอนการตรวจและแจงญาติผูปวย 

- จัดใหเจาหนาท่ีเอกซเรยมีการอบรม พัฒนาความรูเทคนิคการตรวจอยาง

ตอเนื่อง 

 

ความเส่ียง เปาหมาย แนวทางการแกไข / ปองกัน 

7. ผูปวยหมดสติ ขณะทําการตรวจในแผนกรังสี  

( Arrest ) 

- ไมมีผูปวยหมดสติ ขณะทําการ

ตรวจในแผนกรังสี 

 

เปาหมาย : 0 ราย/เดือน 

- กอนท่ีจะสงผูปวยมาทําการตรวจ แพทยจะทําการประเมินอาการผูปวยกอน

สงมาทําการตรวจอัลตราซาวด 

- ไมท้ิงใหผูปวยอยูในหองตรวจ   คนเดียว 

- ถาประเมินแลวผูปวยอยูในภาวะเสี่ยง เชน HT , Stoke , Heart , Chest 

pain , Trauma เปนตนแพทยหรือพยาบาลผูไดรับมอบหมายจะนําสงผูปวยมา



ทําการตรวจ  และดูแลผูปวยในขณะท่ีทําการตรวจทุกราย 

- กรณีท่ีเปนผูปวยท่ีอาการหนัก  ทางแผนกเอกซเรยจะทําการจัดคิวตรวจให

ไดรับบริการกอนอยางรวดเร็ว  พรอมรายงานผลการตรวจใหแพทยผูสงทราบ

ผลทันที 

- กรณีท่ีเปนรายท่ีไมมีอาการหนัก  แตในขณะทําการตรวจอยูนั้นมีอาการหนัก

มากข้ึน  จะตองแจงใหรังสีแพทยหรือแพทยผูสงตรวจทราบ 

- ผูปวย Arrest ดําเนินการตามข้ันตอนการ CPR ( กด กริ๊งฉุกเฉิน  เรียก

เจาหนาท่ีชวยเหลือเขามาชวยเหลือผูปวย ) 

8. สิทธิผูปวย ทรัพยสินผูปวยสูญหายขณะทําการ

ตรวจ 

- ผูปวยไมถูกละเมิดสิทธิ และ

ทรัพยสินผูปวยไมสูญหายขณะทํา

การตรวจ 

 

เปาหมาย : 0 ราย/เดือน 

- กําหนดใหมีวิธีปฏิบัติ และแนวทางในการจัดเก็บดูแลทรัพยสินผูปวย หรือ

ผูรับบริการ 

- จัดตูเก็บของ ไวใหผูปวยหรือญาติใชในการเก็บทรัพยสินของมีคา  เม่ือผูปวย

ตองเขาตรวจในการตรวจท่ีตองใชเวลานาน 

- เจาหนาท่ีจะตองไมรับฝากของมีคาของผูปวยโดยตรง ตองใหญาติของผูปวยมา

เก็บไวเอง  หรือถาไมมีญาติมาดวยก็ตองใหผูปวยเก็บสิ่งของมีคาเอง   และให

ญาติมาเก็บเม่ือญาติมาติดตอหาตัวผูปวย 



จํานวนความเส่ียง แบงตามการวัดระดับความรุนแรง (Category A-I) 

ความเส่ียง 
Category 

A B C D E F G H I 

1) เอกซเรยผิดคนผิดตําแหนง และการเอกซเรยไมครบตามท่ีแพทยตองการ          

2) เอกซเรยผูปวยตั้งครรภ          

3) พนักงานรังสีไดรับรังสีเกินปริมาณท่ีกําหนด          

4) คุณภาพเครื่องมือไมไดมาตรฐาน และไมพรอมใหบริการ สงผูกระทบท่ีรุนแรงตอผูรับบริการ          

5) พนักงานเกิดภาวะติดเชื้อจากการสัมผัสผูปวยท่ีมารับบริการ          

6) การเอกซเรยผูปวยซํ้ารวมท้ังท่ีผูปวยไมใหความรวมมือในการตรวจและผูปวยไมเขาใจ

ข้ันตอนของการตรวจ 
         

7) คนไขหมดสติ ขณะทําการตรวจในแผนกรังสี          

8) สิทธิผูปวย ทรัพยสินผูปวยสูญหายขณะทําการตรวจ          

 

ส่ิงท่ีตองการใหผูนําสนับสนุนในการจัดการความเส่ียง 

  1.   งบประมาณในการดําเนินการบริหารความเสี่ยง 

  2.   จัดประชุม สัมมนา สรางความเขาใจในเรื่องการบริหารความเสี่ยงไปในทิศทางเดียวกัน 

  3.   สนับสนุนในเจาหนาท่ีเขารวมประชุมเพ่ิมเติมความรูตามสายวิชาชีพท่ีมีจัดข้ึนตามหนวยงานตางๆ 

จุดออนเรื่องความเส่ียงของแผนกเอกซเรย 

 -มีอุปกรณท่ีไมมีมาตรฐาน มีความจําเปนตองจัดซ้ือจัดจางอุปกรณใหม 

      -มีบุคลากรไมเพียงพอ 

Goal Risk Management ของแผนกเอกซเรย คือ 

 -ดูแล แกไขและปองกันความเสี่ยงใหเกิดข้ึนนอยท่ีสุด  หรือไมเกิดความเสี่ยงในแผนกข้ึนเลย 

 

 



 

 
มาตรการและแผนปฏิบัติการปองกันอันตรายจากรังสีในการใชเครื่องเอกซเรย  
เพ่ือใหการปฏิบัติงานทางรังสีดวยเครื่องเอกซเรย เปนไปดวยความปลอดภัยกับผูปฏิบัติงานทางรังสี ผูปวยหรือผูรับบรกิารทางรังสี รวมท้ังบุคคลท่ัวไป ใหเปนไปตาม
มาตรฐานสากล และการปองกันอันตรายจากรังสีในขณะปฏิบัติงานทางรังสีดวยเครื่องเอกซเรย จึงกาหมดใหเปนระเบียบ และแนวทางวิธีปฏิบัติอยางเครงครัดดังนี้  
ดานบุคคล  
สาหรับเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานทางรังสี  
1. มีความรูทางรังสีและการใชเครื่องเอกซเรย โดยมีคุณวุฒิการศึกษาทางรังสี หรือ การฝกอบรมการปองกันอันตรายจากรังสี หรือไดรับการฝกสอน อบรม ดานรังสี จากผูมี
คุณวุฒิทางรังสี  

2. ใหอยูในบริเวณหลังกาแพงกาบังรังสีหรือฉากตะก่ัว ในตําแหนงท่ีไดรับการตรวจวัดระดับรังสีแลววาไมมีรังสีกระเจิง (Scattered radiation) หรือมีนอยท่ีสุด ในขณะ
ควบคุมการถายรังสี  

3. หลีกเลี่ยง ไมหันชองทางออกของรังสี (Primary beam) ไปยังบริเวณท่ีควบคุมเครื่องเอกซเรย  

4. หลีกเลี่ยง ไมจับยึดผูปวยใหอยูนิ่งดวยตนเอง เพ่ือทาการถายรังสีควรใหเพ่ือนหรือญาติของผูปวยเปนผูจับยึด และใหเสื้อปองกันรังสีดวย หากจาเปนตองจับยึดดวย
ตนเอง จะตองใสเสื้อปองกันรังสีทุกครั้ง  

5. ตองติดตั้งอุปกรณวัดรังสี (OSL) ประจาบุคคล ติดตัวเปนประจา ในขณะปฏิบัติงานทางรังสี  

6. มีการตรวจสุขภาพรางกายของผูปฏิบัติงานทางรังสีเปนประจา อยางนอยปละครั้ง และทุกครั้งท่ีไดรับรายงานผลรังสีสูงมากเกินเกณฑกาหนด  

7. เม่ือรายงานผลไดรับรังสีสูงมากเกินเกณฑกําหนด ใหตรวจสอบสาเหตุการปฏิบัติงาน และแกไข หากรายงานผล 

รังสีสูงมากเกินเกณฑกําหนด 2 เดือนติดตอกัน ใหหยุดปฏิบัติงานทางรังสีชั่วคราว  
สาหรับผูปวย – ผูรับบริการทางรังสี  
1. ตองใหมีใบสั่งแพทย ใหทาการถายรังสีตามท่ีกําหนด  

2. ตองมีการคัดกรองผูปวย – ผูรับบริการทางรังสี โดยเฉพาะเด็กท่ีเปนเด็กเล็ก และสตรีมีครรภ  

3. หลีกเลี่ยงการถายรังสีสตรีมีครรภ หากจาเปนตองถายรังสีตามแพทยสั่ง จะตองปองกันหนาทองบริเวณครรภ ดวยแผนยางตะก่ัว และเปดลารังสี เฉพาะสวนท่ีทาการ
ถายรังสี ไมใหถูกบริเวณครรภ  

4. เปดลารังสีครอบคลุมเฉพาะบริเวณท่ีจะถายรังสีเทานั้น และใชเทคนิคท่ีเหมาะสมกับอวัยวะสวนท่ีจะถายรังสี โดยหลีกเลี่ยงการถายรังสีซาบริเวณเดิม  

5. ผูปวยท่ีชวยตัวเองไมได หรือตัวเล็ก ควรใหเพ่ือนหรือญาติ หรือ พอแม ของผูปวย หรือเจาหนาท่ีอ่ืน ใสเสื้อปองกันรังสี เปนผูจับยึด  
 
 
สาหรับบุคคลท่ัวไป  



1. กําหนดเขตพ้ืนท่ีควบคุมบริเวณรอบหองเอกซเรย ผูไมมีหนาท่ีเก่ียวของ หามเขาโดยไมไดรับอนุญาต  

2. มีหลอดไฟสัญญาณสีแดงเตือนติดอยูท่ีหนาหองเอกซเรย ขณะมีการถายรังสี ใหบุคคลท่ัวไปไดรับรู  

3. มีขอความเตือน และ ปายสัญลักษณทางรังสีเตือน ติดอยูหนาประตู เห็นเดนชัด  

4. มีการวัดระดับรังสีบริเวณรอบนอกหองเอกซเรย โดยเฉพาะบริเวณท่ีมีบุคคลผาน หรือนั่งรอ  

5. ไมตั้งท่ีนั่งรอ ติดชิดหองเอกซเรย โดยเฉพาะดานท่ีมี Chest stand อยูในหอง  

6. ไมตั้ง Chest stand ท่ีทาใหรังสีชนิด Primary beam มีทิศทางไปยังหองขางเคียงท่ีมีเจาหนาท่ีอ่ืนนั่งทางาน  
 
2. ดานเครื่องเอกซเรยและหองปฏิบัติการ  
1. มีใบอนุญาตมีไวในครอบครอง ซ่ึงเครื่องกําเนิดรังสีและผลิตหรือใชพลังงานปรมาณูจากเครื่องกําเนิดรังสีจากสานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ ตามกฎ กระทรวงกําเนิดเง่ือนไข
วิธีการขอรับใบอนุญาตและการดําเนินการเก่ียวกับวัสดุนิวเคลียร วัสดุตนกาลัง วัสดุพลอยไดหรือพลังงานปรมาณู พ.ศ.2550  
2. มีการตรวจสอบระบบการทางาน เครื่องเอกซเรยและอุปกรณท่ีเก่ียวของ เปนประจํา 
3. มีการตรวจสอบคุณภาพและความปลอดภัยเครื่องเอกซเรยและหองเอกซเรยเปนประจําทุก 2 ป  
4. ไดรับการตรวจประเมินความปลอดภัยสถานปฏิบัติการทางรังสีจากศูนยวิทยาศาสตรการแพทย 



ภาพถายประกอบการเอกซเรย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ผูปวยยืนใบนําสงไวบนตะกราและรอเจาหนาท่ีบริเวณจุดรอเอกซเรย 

- เจาหนาท่ีหยิบใบนําสงแลวตรวจสอบความถูกตองของใบนําสงเพ่ือยืนการเอกซเรยท่ีถูกคนและ

ถูกตอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- เจาหนาท่ีเรียกผูปวยเขามาเอกซเรยตามใบสั่งแพทย 
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