
 
แบบการตรวจประเมินดานการบริการทางรังสีวิทยา 

(การตรวจมาตรฐานคุณภาพบริการในสถานพยาบาลประเภทที่รับผูปวยไวคางคืน พ.ศ……………..) 
 

โรงพยาบาล................................................................................................................................................... จํานวน........................เตียง 
 ขนาดของโรงพยาบาล     โรงพยาบาลขนาดเล็ก      โรงพยาบาลขนาดกลาง      โรงพยาบาลขนาดใหญ 

 ลักษณะสถานพยาบาล  
 โรงพยาบาลท่ัวไป      โรงพยาบาลทันตกรรม                     โรงพยาบาลกายภาพบําบัด          
 โรงพยาบาลการการแพทยแผนไทย           โรงพยาบาลการแพทยแผนไทยประยุกต               โรงพยาบาลการพยาบาลและการผดุงครรภ                 
 โรงพยาบาลเฉพาะประเภทผูปวย             โรงพยาบาลเฉพาะทาง............................................................................................................................................        

 
สวนท่ี ๑ ขอมูลท่ัวไป 
  1. หัวหนาแผนก ชื่อ...........................................................สกุล............................................................ใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะเลขท่ี ร.ส................................ 
      วุฒิการศึกษา............................................................................................ระยะเวลาดํารงตําแหนง.................................ป 
  2. สาขาท่ีใหบริการ  (ใชแบบประเมิน 1 ชุด ตอ 1 สาขาท่ีใหบริการ) 

       � รังสีวินิจฉัย                                  �   รังสีรักษา                                           � เวชศาสตรนิวเคลียร 

       จํานวนอุปกรณท่ีใหบริการ 
General x-ray...........................เครื่อง 
X-ray fluoroscopy...................เครื่อง 
Cardiac Cath………………..…….....เครื่อง 
DSI. …………………………................เครื่อง 
Mammogram.............................เครื่อง 
CT...............................................เครื่อง 
MRI..............................................เครื่อง 
Ultrasound.................................เครื่อง 
Simulator ....................................เครื่อง 
Dental x-ray...............................เครื่อง 
3D - Dental x-ray.......................เครื่อง 

      จํานวนอุปกรณท่ีใหบริการ 
Linear accelerator....................เครื่อง 
Cobalt...........................................เครื่อง 
After loading...............................เครื่อง 
- H.D.R. .........................................เครื่อง 
- L.D.R. .........................................เครื่อง 
- X-ray therapy............................เครื่อง 
อ่ืน ๆ...............................................เครื่อง 

 
 
 
 

  จํานวนอุปกรณท่ีใหบริการ 
Thyroid uptake...........................เครื่อง 
Gamma camera.........................เครื่อง 
อ่ืนๆ.............................................เครื่อง 
SPEC……………………………..…………เครื่อง 
PET…………………………...……………..เครื่อง 
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3.  จํานวนผูรับบริการ 

     �   รังสีวินิจฉัย.....................................ครั้ง/ป 

     �   รังสีรักษา.......................................ครั้ง/ป  

     �   เวชศาสตรนิวเคลียร.........................ครั้ง/ป 
 

4.  จํานวนบุคลากร 
      4.1  รังสีแพทย                Full time................................คน         Part time............................คน 
      4.2  นักฟสิกส                 Full time................................คน         Part time............................คน 
      4.3  นักรังสีเทคนิค            Full time................................คน         Part time.............................คน 
      4.4  เจาหนาท่ีรังสีเทคนิค     Full time................................คน         Part time.............................คน 
      4.5  ผูชวยนักรังสี              Full time................................คน         Part time.............................คน 
 

Full time    หมายถึง   ผูท่ีปฏบัิติงานเต็มเวลา ท้ังน้ีตองไมนอยกวาสัปดาหละ  40  ช่ัวโมง โดยทําสัญญาจางเปนลายลักษณอักษร หรือมีขอตกลงจากผูอนุญาตประกอบกิจการ  
Part time    หมายถึง   ผูท่ีปฏิบัติงาน  นอยกวาสัปดาหละ 40 ช่ัวโมง 

 

สวนที่ ๒ เกณฑการตรวจประเมินมาตรฐานดานการบริการทางรังสีวิทยา 
โปรดทําเครื่องหมาย   ลงในชองผลการตรวจกรณีท่ีจัดใหมีบางสวน/ไมมีเลย และชองไมมีหากกรณีท่ีพบวาอาจเปนอันตรายตอผูใหบริการ และผูรับบริการใหบันทึก 
ในชองขอเสนอแนะใหปรับปรุงแกไขโดยกําหนดเวลาตามความเหมาะสม 

เกณฑการตรวจประเมิน แหลงขอมูล 
    ผลการตรวจ 

ขอเสนอแนะ 
มี มีบางสวน ไมมี 

1.  สถานท่ีและส่ิงแวดลอม 
1.1 สถานท่ีใหบริการ (รังสีวินิจฉัย) ติดตอกับแผนกบริการอ่ืนได

สะดวก 
1.2 มีสวนรับ-สงเอกสารและผูปวย 

 
-  จากการสังเกต 
 
-  จากการสังเกต 

    

C-arm x-ray................................เครื่อง 
Portable x-ray............................เครื่อง 
รถเอกซเรยเคลื่อนท่ี.......................คัน 
อ่ืนๆ..................................................เครื่อง 
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เกณฑการตรวจประเมิน แหลงขอมูล 
    ผลการตรวจ 

ขอเสนอแนะ 
มี มีบางสวน ไมมี 

๑.๓  มีสวนพักคอยตรวจท่ีเหมาะสม 
๑.๔  มีหองเปลี่ยนเสื้อผาสําหรับผูปวยเปนสัดสวนและมิดชิด 
๑.๕  การตรวจพิเศษทางรังสีวิทยาในระบบทางเดินอาหารตองมี 
       หองสุขา ติดกับหองตรวจ 
๑.๖  หองตรวจทางรังสีวิทยามีขนาดเหมาะสม สะดวกตอการ 
       ใหบริการ 
๑.๗  หองลางฟลมตองไดมาตรฐาน คือ 

 1.7.1 ขนาดหองเหมาะสม 
 1.7.2 ไมมีแสงจากภายนอกลอดเขาไดและมีผลการตรวจสอบ 

  ทุก 6 เดือน 
 1.7.3 ระบบทางเขาเหมาะสมและปลอดภัยตอผูปฏิบัติงาน 
 1.7.4 ใช Safe light ท่ีถูกตองและมีผลการตรวจสอบทุก 6 เดือน 
 1.7.5 มีระบบระบายอากาศท่ีดีเพียงพอ 
 1.7.6 มีระบบน้ําเสียท่ีถูกตอง เหมาะสม 
 1.7.7 ไมมีรังสีผานเขาได 

1.8  หองอานฟลมและตูอานฟลมหรือจออานฟลม เหมาะสมและ 
 ไดมาตรฐาน 

 
 
1.9  ในกรณีท่ีใชเครื่องพิมพภาพระบบ Dry LASER สถานท่ีตั้ง

วางอยูในท่ีเหมาะสม  ระบายอากาศไดดี 
 

-  จากการสังเกต 
-  จากการสังเกต 
-  จากการสังเกต 
 
-  จากการสังเกต 
 
-  จากการสังเกต 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ตรวจสอบจากบันทึก ทุก 6 เดือน, จาก

การสังเกตความสมํ่าเสมอของแสงสวาง 
บนตูอานฟลม หรือ จออานฟลม และ
จากการสัมภาษณ 

- จากการสังเกต 
 

    

2.  บุคลากร 
2.1 บุคลากรมีคุณสมบัติครบถวนตามหนาท่ีท่ีรับผิดชอบ 
2.2 มีการจัดอัตรากําลังข้ันพ้ืนฐานท่ีใหบริการตามเกณฑ 
 

 
-  สอบถามหรือดูจากทะเบียนประวัติ 
-  จากตารางปฏิบัติงานประจําวัน  และ

ตารางเวร  On call 
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เกณฑการตรวจประเมิน แหลงขอมูล 
    ผลการตรวจ 

ขอเสนอแนะ 
มี มีบางสวน ไมมี 

    2.3  มีการกําหนดหนาท่ีความรับผิดชอบ เปนลายลักษณอักษร 
    2.4  มีการปฐมนิเทศผูปฏิบัติงานใหม 

 
    2.5 มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรอยางสมํ่าเสมอ 
 
    2.6 มีการพัฒนาบุคลากรดานวิชาการและความปลอดภัยทางรังสี 

-  จาก Job description 
-  ใบบันทึกการปฐมนิเทศ หรือคูมือ 
   ปฐมนิเทศ 
-  ใบบันทึกการประเมินผลการ 
   ปฏิบัติงาน 
-  ดูตารางหรือบันทึกการอบรม   
   บุคลากร, จากการสอบถาม 

    

3. การควบคุมคุณภาพเครื่องมือและอุปกรณ 
    3.1 ไดรับการตรวจคุณภาพและความปลอดภัยจากรมวิทยาศาสตร 
           การแพทย 
 
    3.2 มีการทําการควบคุมคุณภาพของเครื่องกําเนิดรังสี  และเครื่อง 
          ลางฟลม อยางนอยปละครั้ง 
    3.3 มีประวัติการบํารุงรักษาเครื่องมือ และอุปกรณ 

 
-  จากรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพ 
   และความปลอดภัยจากกรมวิทยาศาสตร 
   การแพทยท่ีมีอายุ ไมเกิน 2 ป 
-  จากคูมือตารางกําหนดการ และ    
   รายงานผลการควบคุมคุณภาพ 
-  บันทึกประวัติการบํารุงรักษา 

    

4. ความปลอดภัย 
    4.1 หองบริการทางรังสีวิทยา ตองสามารถปองกันอันตรายจาก 
          รังสีไดและมีอุปกรณปองกันอันตรายจากรังสี 

 
    4.2 มีปายคําเตือนผูปวยท่ีมีครรภใหแจงแกเจาหนาท่ี    
    4.3 มีปายสัญลักษณแสดงเขตรังสีและไฟสัญญาณแสดงขณะใช 
          งานเครื่องกําเนิดรังสี  
    4.4 มีรายงานผลการวัดรังสีประจําบุคคล (ท้ัง Full Time และ  
          Part Time) 
    4.5 การดูแลผูปวยในกรณีฉุกเฉิน 

-  มีอุปกรณและเวชภัณฑในการชวยฟนคืนชีพท่ีพรอมใชได 
ตลอดเวลา 

 
- จากรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพ

และความปลอดภัยจากกรมวิทยา 
ศาสตรการแพทย 

- จากการสังเกต 
- จากการสังเกต 
 
- จากรายงานผลการวัดรังสีประจําบุคคล  
 
-  จากการสังเกตและสัมภาษณ 
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    ผลการตรวจ 

ขอเสนอแนะ 
มี มีบางสวน ไมมี 

- มีระบบสื่อสารเพ่ือขอความชวยเหลือกรณีเกิดภาวะฉุกเฉิน 
    4.6  ความปลอดภัยจากการใชเครื่องมือและอุปกรณไฟฟา (จัดไว 
           เปนระเบียบมิดชิดและปลอดภัย) 
    4.7  วัสดุกัมมันตรังสีตองเก็บในภาชนะท่ีปองกันรังสีได 
    4.8  มีคูมือในการปฏิบัติงานกับสารกัมมันตรังสีและการจัดการ 
           กากกัมมันตรังสีท่ีออกตามกฎกระทรวง หรือ ประกาศตาม  
           พ.ร.บ. พลังงานปรมาณูเพ่ือสันติ พ.ศ. 2504 อยางชัดเจน 
           และถือปฎิบัติ 
    4.9  มีคูมือการปฏิบัติเม่ือเกิดภาวะฉุกเฉินทางรังสีรักษาและเวช 
           ศาสตรนิวเคลียรอยางชัดเจนและถือปฏิบัติ 
    4.10 มีคูมือการปฏิบัติเม่ือผูปวยแพสารทึบรังสีอยางชัดเจนและ 
            ถือปฏิบัติ 

 
- จากการสังเกต 
 
- เอกสารคูมือและการสังเกต/สอบถาม 
- เอกสารคูมือ 
 
 
 
- เอกสารคูมือและการสังเกต/สอบถาม 
 
- เอกสารคูมือและการสังเกต/สอบถาม 

    

5.  การปฏิบัติงาน 
5.1 การรับผูปวย 

5.1.1  มีการจัดทําทะเบียนผูปวย 
5.1.2 มีการซักประวัติ 
5.1.3 มีการตรวจสอบความถูกตองของผูปวยเอกสารขอ

ตรวจ และรายการ  ท่ีขอตรวจกอนใหบริการทางรังสี 
5.1.4 มีการเตรียมความพรอมกอนใหบริการ 

5.2 มีการนัดและติดตามผูปวย 
5.3 การใหบริการผูปวย 

5.3.1 การใหบริการถูกตองตามรายการท่ีขอตรวจ 
5.3.2 มีการชี้แจงและใหคําแนะนํากอนและหลังการใหบริการ 
5.3.3 มีการปองกันรังสีแกผูปวยและผูท่ีเก่ียวของตามหลัก 

 วิชาการ 
5.3.4  มีแนวทางปฏิบัติกรณีฉุกเฉิน และผูปวยหนัก 

 
 
- จากคูมือข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
- จากการสังเกตหรือสัมภาษณ 
- จากบันทึก หรือจากการสอบถาม 
 
- จากบันทึก หรือจากการสอบถาม 
 
 
- จากบันทึกผูปวยหรือคูมือการใหบริการ 
- จากคูมือการปฏิบัติงาน 
- จากคูมือและการสังเกตการปฏิบัติ 
 
- จากคูมือการปฏิบัติงาน 
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เกณฑการตรวจประเมิน แหลงขอมูล 
    ผลการตรวจ 

ขอเสนอแนะ 
มี มีบางสวน ไมมี 

5.4 การเคลื่อนยายผูปวยระหวางหนวยงานเปนไปตามหลักวิชาการ  
5.5 มีระบบสื่อสารขอมูลภายในและระหวางหนวยงานท่ีเก่ียวกับ 
      การสงตอผูปวย 
5.6 การควบคุมประสิทธิผล 

5.6.1 คุณภาพภาพถายทางรังสีท่ีได 
 
5.6.2 ระบบการบันทึกและเก็บผลการตรวจหรือรักษา 
5.6.3  มีบันทึกผลการปฏิบัติงานตามแผนการรักษาอยาง 

 ตอเนื่อง (ในกรณีรังสีรักษา) 
5.6.4 การเก็บรักษาและการคนหาภาพถายทางรังสี 
5.6.5 การรายงานผลแกผูปวย 

 
5.7  มีระบบควบคุมปองกันการติดเชื้อตามหลัก Universal  
       Precaution 

 

- จากคูมือการปฏิบัติงานและการสังเกต 
- จากการสังเกตและสอบถาม 
 
 
- จากบันทึกอัตราการเสียของภาพถาย 
  ทางรังสี 
- จากคูมือการปฏิบัติงาน และการสังเกต 
- จากบันทึกการรักษา 
 
- จากคูมือการปฏิบัติงาน และการสังเกต 
- จากบันทึกอัตราการเสียของภาพถาย

ทางรังสี 
- จากคูมือการปองกันการติดเชื้อและ 
  การสังเกต 

    

6.  กิจกรรมพัฒนาคุณภาพ 
     6.1 วิเคราะหความพึงพอใจของผูรับบริการทางรังสี 
     6.2 วัดผลการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง 

 
     
     6.3 มีกระบวนการแกไขปญหา และพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่อง 

 
- จากแบบสอบถามหรือ สัมภาษณผูปวย 
- จากบันทึกผลการวิเคราะหความพึง

พอใจ หรือสัมภาษณและจากอัตรา
ฟลมถายซํ้า 

- จากรายงานการทํากิจกรรมพัฒนา
คุณภาพ 
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สวนท่ี ๓ สรุปผลการตรวจประเมิน 

สรุปขอเสนอแนะเพ่ือการแกไข
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.......................................................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

สรุปขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

 

 

ลงชื่อ........................................................................ผูตรวจ 
(...........................................................) 

 
 

  ลงชื่อ...................................................................ผูรับการตรวจ 
(...........................................................) 

วันท่ี.................เดือน.......................ป..................... 


