
                                                                                                                                                                             

      

           ผลงานนวัตกรรม         

1. ชื่อผลงาน   การพัฒนางานเอกซเรย์จากระบบฟิล์มเป็นระบบดิจิตอล 

2. ค าส าคญั  การพัฒนางานเอกซเรย์จากระบบฟิล์มเป็นระบบดิจิตอล 

3. สรปุผลงาน         

โครงการ CR/PACS 

เป็นโครงการใหม่เพ่ือพัฒนาระบบสารสนเทศทางการแพทย์ให้เกิดการ

พัฒนาและปรับปรุงงานด้านรังสีวิทยาของโรงพยาบาลปางศิลาทอง 

เพ่ือการให้บริการเอกซเรย์ท่ีรวดเร็ว แม่นย า 

เพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการด้านสุขภาพอย่างครบวงจร 

และเทียบเท่ามาตรฐานระดับสากล นั่นคือ  

ระบบการท างานทางรังสีเริ่มจากการเรียกข้อมูลผู้ป่วยผ่านระบบ HIS 

(Hospital information system) ให้เช่ือมเข้าสู่ระบบ RIS (Radiology 

information system) เพ่ือการลงทะเบียนผู้ป่วย 

เจ้าหน้าที่ประจ าห้องปฏิบัติการทางรังสีเรียกข้อมูลผู้ป่วยเข้าสู่ระบบปฏิบั

ติการของเครื่องมือทางรังสีและท าการถ่ายภาพรังสีในการตรวจผู้ป่วย 

จากนั้นแปลผลเป็นข้อมูลดิจิตอล 

เพ่ือส่งข้อมูลไปเก็บไว้ในระบบฐานเครือข่ายข้อมูล PACS (Picture 

Archiving and Communication System) 

จากนั้นแพทย์สามารถเรียกดูภาพมายังเครื่องอ่านภาพทางรังสีซึ่งเป็นชุ

ดคอมพิวเตอร์ประจ าห้องตรวจและสามารถอ่านผลได้แม่นย าเช่นกัน 



4.ชือ่และทีอ่ยูข่ององคก์ร กลุ่มงานรังสีวิทยาโรงพยาบาลปางศิลาทอง 

จ.ก าแพงเพชร 62120 

5.สมาชิก      นางชัญญาภัทร  นัยเนตร์  เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ 

โรงพยาบาลปางศิลาทอง 

6.เปา้หมาย   

- เพ่ือพัฒนาการถ่ายภาพรังสีด้วยระบบ PACS 

โรงพยาบาลปางศิลาทอง จังหวัดก าแพงเพชร 

- เพ่ือศึกษาผลการพัฒนาการถ่ายภาพด้วยระบบ PACS 

และลดระยะเวลารอคอยในการให้บริการผู้ป่วย 

โรงพยาบาลปางศิลาทอง จังหวัดก าแพงเพชร 

 

 

7.ปัญหาและสาเหต ุ

การถ่ายภาพด้วยรังสีเอกซ์ท่ัวไป 

เจ้าหน้าที่จะฉายรังสีเอกซ์ผ่านตัวผู้ป่วยมาบันทึกภาพแฝงลงบนแผ่นฟิล์

ม เมื่อน าฟิล์มดังกล่าวไปผ่านกระบวนการล้างฟิล์มท าให้เกิดภาพขึ้น 

มีการจัดท าซองฟิล์มแล้วน าฟิล์มไปให้แพทย์รายงานผล 

แล้วจึงจัดเก็บซองฟิล์มไว้ในห้องเก็บฟิล์ม เมื่อแพทย์ผู้ส่งตรวจขอดูฟิล์ม 

จะต้องขอยืมฟิล์มจากหน่วยงานรังสีวิทยา 

ซึ่งจะต้องใช้เวลาในการจัดเก็บ ในทุกๆครั้งท่ีมีการยืม-

คืนซองฟิล์มอันเป็นกระบวนการท่ีล่าช้าและยังพบปัญหาร่วมด้วยคือ 

หาฟิล์มไม่พบ จึงค้นหาซ้ า และวางมาตรการป้องกันเพ่ิมมากข้ึนเรื่อยๆ 

เช่น การท าสมุดทะเบียน การจัดกระบวนการค้นหา,ยืม-คืนฟิล์ม 



อีกท้ังปริมาณฟิล์มท่ีจัดเก็บมีมากขึ้นเรื่อยๆ 

เป็นภาระด้านอาคารสถานที่อีกด้วย 

เม่ือมีการการแนะน าระบบเครือข่ายการจัดเก็บภาพทางการแพทย์ 

(Picture Archiving and Communication System , PACS) 

หรือเรียกว่า ระบบแพคส์ มาใช้ส าหรับป้อนข้อมูลผู้ป่วยเข้าระบบ 

การจัดเก็บภาพเอกซเรย์ดิจิตอลในฐานข้อมูล 

การเรียกดูภาพจากเครื่องคอมพิวเตอร์ 

และการส่งต่อภาพเอกซเรย์ไปยังหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องได้ทันที 

ท าให้ปัญหาการจัดเก็บฟิล์มหมดไป 

แต่ภาพเอกซเรย์ท่ีจัดเก็บก็ต้องเป็นภาพดิจิตอลด้วย 

จึงพัฒนาระบบการถ่ายภาพเอกซเรย์โดยใช้ตัวรับภาพ (Imaging 

plate) 

แล้วน าตัวรับภาพมาอ่านด้วยเครื่องอ่านและแปลงสัญญาณภาพเอกซเร

ย์เป็นดิจิตอล (Computed Radiography, CR) 

ก็จะได้ภาพเอกซเรย์ดิจิตอลท่ีสามารถส่งภาพไปจัดเก็บท่ี PACS server 

จากนั้นแพทย์ก็สามารถเรียกดูภาพได้ทันที แพทย์เจ้าของไข้ 

สามารถขยายภาพดูความผิดปกติของอวัยวะได้อย่างชัดเจน 

ซึ่งท าให้ระบบบริการรังสีวิทยามีความสะดวกและรวดเร็วอย่างมาก 

8.กิจกรรมการแกป้ญัหา 

เนื่องจากหน่วยงานรังสีวิทยามีเจ้าหน้าท่ีให้บริการในเวลาราชกา

รเพียง 1 คน และรองรับจ านวนคนไข้ต่อวันประมาณ 30 – 40 คนต่อวัน 

จึงเกิดข้อร้องเรียนด้านความพึงพอใจต่อการมารับบริการในด้านของเว

ลาในการให้บริการจ านวนมาก 

มีค่าใช้จ่ายในการซื้อฟิล์มและวัสดุต่างๆค่อนข้างสูง 

การจัดเก็บฟิล์มค่อนข้างล าบากเพราะสถานท่ีคับแคบ 



กระบวนการในการให้บริการมีความสลับซับซ้อนและไม่ทันต่อการให้บ

ริการผู้ป่วย จากการเก็บสถิติผู้มารับบริการในระยะเวลา 5 ปี 

มีจ านวนผู้มารับบริการมีแนวโน้มสูงขึ้นตามล าดับ ดังตารางที่ 1  

 

ตารางที ่1 ขอ้มลูการใหบ้ริการงานรงัสีวิทยา ระหวา่งปี พ.ศ.2557 – 

2561 

ปงีบประมาณ จ านวนผูร้บับรกิาร 

(คน) 

จ านวนฟลิ์ม 

(แผน่) 

2557 2,648 4,129 

2558 2,897 4,354 

2559 3,074 5,871 

2560 3,405 6,012 

2561 3,782 6,340 

 

จากการวิเคราะห์ได้ผลการศึกษา ดังต่อไปนี้ 

1.ปัญหาของระบบฟิล์มเอกซเรย์ (Analog) 

- ขั้นตอนยุ่งยาก ใช้เวลามาก 

- ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับฟิล์มและน้ ายาล้างฟิล์มระยะยาว 

- ต้องผ่านกระบวนการล้างฟิล์ม เกิดมลภาวะ กลิ่น สารเคมี 

- ต้องจัดท า ค้นหา จัดเก็บซองฟิล์ม 

ต้องมีสถานที่จัดเก็บซองฟิล์มอย่างเพียงพอและมิดชิด 

- ต้องน าฟิล์มไปให้แพทย์ตรวจและแปลผล 



- ตามฟิล์มเก่าให้แพทย์ ฟิล์มสูญหาย จัดเก็บผิดท่ี 

- Repeat film (Over/Under exposure) 

ขัน้ตอนและวิธดี าเนนิการศกึษา 

- 

ศึกษากระบวนการท างานของการจัดเก็บรูปภาพทางการแพทย์ด้วยระบ

บ PACS (Picture Archiving and Communication System) 

โดยศึกษากระบวนการท างาน ขั้นตอนจากโรงพยาบาลก าแพงเพชร 

- ต้ังคณะศึกษาข้อมูลระบบ PACS 

ราคาขายในท้องตลาดและบริษัทตัวแทนซึ่งเป็นผู้จ าหน่าย 

- ติดต่อบริษัทตัวแทนน าเสนอระบบและราคา 

- ประชุมเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องเพ่ือวางแผนก าหนดกรอบการจัดซื้อ 

จัดจ้าง และจัดท างบประมาณ 

- เสนอของบประมาณและติดตามผลการอนุมัติวงเงิน 

- ประกาศ TOR และด าเนินการจัดซื้อ 

- จัดท าแนวทางการติดตั้งระบบ PACS และการใช้งานเบื้องต้น 

- จัดเตรียมเอกสารข้อมูลเพ่ือการอบรมปฏิบัติการใช้งานระบบ 

PACS 

- ทดลองใช้งานระบบ PACS 

- เก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ผลการศึกษา 

9.การเปลี่ยนแปลง 



จากการศึกษาข้อมูลของระบบ PACS พบว่า ระบบ PACS 

มีข้อดีดังนี้ 

9.1 ผลดตี่อกระบวนการรกัษาพยาบาล 

- ลดเวลาในการตรวจและรอคอยผลเอกซเรย์ 

เนื่องจากการล้างฟิล์มและการค้นหาฟิล์มเก่า 

- ภาพเอกซเรย์ดิจิตอลมีความคมชัดสูง 

ใช้ปริมาณรังสีในการถ่ายภาพลดลง 

เป็นการลดปริมาณรังสีท่ีผู้ป่วยได้รับ 

  - การวินิจฉัยโรคถูกต้อง แม่นย า สูงขึ้น 

- สามารถเรียกข้อมูลภาพเอกซเรย์ในระบบมาใช้ได้ตลอดเวลา 

จึงสามารถเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของโรคได้ 

เพ่ือประสิทธิภาพในการวินิจฉัยโรค 

- ลดปริมาณรังสีท่ีผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์จะได้รับ 

เนื่องจากถ่ายซ้ าท่ีเกิดจากการต้ังเทคนิคไม่เหมาะสมกับผู้ป่วย 

9.2ประหยดัทรัพยากรและรกัษาสิง่แวดลอ้ม 

- ลดอัตราสูญเสียฟิล์มเพราะเอกซเรย์ซ้ า 

เพราะระบบการถ่ายเอกซเรย์ท่ีเก็บภาพแบบดิจิตอล 

- ลดการสูญหายของฟิล์มเอกซเรย์ 

- ลดการสูญหายของฟิล์มเอกซเรย์ 

- ลดการท าลายส่ิงแวดล้อมท่ีเกิดจากกระบวนการล้างฟิล์ม 

น้ ายาล้างฟิล์มและน้ าเสียจากเครื่องล้างฟิล์ม 

- ลดพ้ืนที่ในการจัดเก็บฟิล์มเอกซเรย์ และน้ ายาล้างฟิล์ม 

ห้องมืดส าหรับล้างฟิล์ม 



- 

ประหยัดค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษาเครื่องล้างฟิล์มและห้องมืดล้างฟิล์ม 

- ประหยัดค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บสต๊อกฟิล์มและน้ ายาล้างฟิล์ม 

จัดเก็บฟิล์มเอกซเรย์ของผู้ป่วย 

- ประหยัดค่าใช้จ่ายในการบ าบัดสารเคมีน้ ายาล้างฟิล์มท่ีจะท้ิง 

- ภาพรังสีไม่เส่ือมสภาพ 

เพราะข้อมูลภาพถ่ายทางรังสีจะถูกเก็บในรูปแบบดิจิตอล 

10.การวดัผลการเปลี่ยนแปลง 

ผลจากการศึกษานี้ พบว่าหลักการส าคัญคือ 

การจัดการข้อมูลโดยน าระบบดิจิตอลเข้ามามีส่วนในการรับข้อมูลโดยน

ำระบบดิจิตอลเข้ามามีส่วนในการรับข้อมูล รวบรวม 

จัดเก็บและสืบค้นจากฐานข้อมูลของระบบบริการสุขภาพได้อย่างรวดเร็ว 

มีประสิทธิภาพ และท าให้กระบวนการปฏิบัติงานต่างๆ 

โดยเฉพาะทางรังสีวิทยามีความถูกต้อง แม่นย า 

และมีคุณภาพการบริการที่ดีขึ้น 

การให้บริการสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ป่วยท่ีมาใช้บริการ

ท่ีมีจ านวนมากขึ้นได้ และประโยชน์ในอีกด้านหนึ่งคือ 

สามารถลดต้นทุนในการให้บริการลดลงได้ 

โดยพิจารณาจากงบประมาณสิ้นเปลืองที่เกิดขึ้นจากระบบการถ่ายภาพเ

อกซเรย์ระบบฟิล์มเดิม ดังตารางที่ 2 

 

 

 



 

 

ตารางที ่2 งบประมาณสิน้เปลอืงในบรกิารเอกซเรยร์ะบบฟิลม์ (ข้อมลู 

ปงีบประมาณ 2560) 

ล าดั

บ 

รายการ ราคาต่อหนว่

ย 

ปริมาณต่

อป ี

เปน็เงนิ 

(บาท) 

1. ฟิล์มเอกซเรย์ 23.35 

บาท/แผ่น 
6,340 

แผ่น 

148,03

9 

2. น้ ายาล้างฟิล์ม 

Developer 

2,107 

บาท/กล่อง 

9 กล่อง  18,963 

3. น้ ายาล้างฟิล์ม Fixer 1,350 

บาท/กล่อง 

9 กล่อง 12,150 

4. ซองฟิล์มเอกซเรย์ 3.50 

บาท/ซอง 
6,104 

ซอง 

21,364 

5. ใบปริ๊นซ์สต๊ิกเกอร์ชื่อผู้ป่

วย 

0.50 บาท/ใบ 6,104 ใบ 3,052 

6. ใบส่งตรวจเอกซเรย์ 0.25 บาท/ใบ 6,104 ใบ 1,526 

7. แผ่นคาสเสทพร้อมสกรีน 12,000บาท/

ชุด 

1 ชุด 12,000 

8. ค่าบ ารุงรักษาเครื่องล้าง

ฟิล์ม 
65,500 

บาท/เครื่อง 

1 เครื่อง 65,500 

9. อื่นๆ เช่น ค่าน้ า , 

ค่าไฟฟ้า ฯลฯ 

ค่าประมาณ 12 เดือน ประมา

ณ 

80,000 

รวมเปน็เงนิต่อปี 362,59

4 บาท 



 

11.บทเรยีนทีไ่ดร้บั 

- 

การประเมินผลจะต้องสนใจคุณภาพของภาพรังสีท่ีจัดเก็บเข้าระบบอย่า

งถูกต้องเป็นส าคัญ 

- ผู้ปฏิบัติงานสายอาชีพด้านการแพทย์ 

จ าเป็นต้องมีความรู้เรื่องการบริหารจัดการ 

รวมถึงระเบียบราชการต่างๆท่ีเกี่ยวข้อง 

เพ่ือความเข้าใจท่ีถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย 

และควรเพิ่มพูนความรู้ด้วยการไปอบรม สัมมนาทางวิชาการต่างๆ 

ท่ีเสนอผลงานและน านวัตกรรมมาแสดง 

จะท าให้เกิดความคิดสร้างสรรค์หรือต่อยอดได้ 

- การพัฒนาหน่วยงานให้ก้าวหน้าต้องการมีส่วนร่วม 

การประสานงาน ความอดทนในเรื่องต่างๆ 

รวมทั้งอุทิศตนและเสียสละให้กับงานในหน้าท่ี 


