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           This descriptive research objective are to study the quantity of images,the size of the imported digital 

radiography capacity of the medical imaging storage system and  compare   the digital radiography image 

capacity according to the source of the data. The historical data are collection the number patient.The 

volume are digital radiograph import PACS system.The data are recorded at RIS and PACS of suratthani 

hospital.The image size is also calculated by the JF smart program.The image total 2,578,369 image, It 

consists of 2  parts of information: source and general information Register, Date, Hospital number, Patient 

Name, digital radiographic information, consisting of examination number, Name Examination ,Exam The 

are Between January 2, 2019 - December 27, 2019.The Data were analyzed using descriptive statistics, The 

number of samples included ,The people 11,438 imported to the PACS .The total is 178,706 images with a 

capacity of 17.45 GB And the number of digital radiographs from CDs of other hospital. The people 6,265 

to 2,399,663 images with an image storage capacity of 728.91GB.Importing image data from a CD /DVD 

has more images.  

                   Research recommendations include digital radiographs from other hospitals that are necessary 

for medical treatment and radiologists. Computer academics and company programmers Must work 

together. 
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บทคดัยอ่ 

                    การวิจยัเชิงพรรณนาคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาปริมาณภาพ ขนาดความจุภาพรังสีดิจิตอลท่ี

นาํเขา้ระบบการจดัเก็บภาพทางการแพทยแ์ละศึกษาเปรียบเทียบขนาดความจุภาพรังสีดิจิตอลตามแหล่งของ

ขอ้มูล ประเภท ของภาพรังสีดิจิตอลท่ีนาํเขา้ระบบการจดัเก็บภาพทางการแพทยก์ลุ่มตวัอย่าง การเก็บขอ้มูล

ยอ้นหลงัของจาํนวนผูป่้วย ปริมาณภาพรังสีดิจิตอล ท่ีนาํเขา้ระบบ PACS   โดยขอ้มูลต่างๆ ถูกบนัทึกไวใ้น

ระบบ RIS และระบบ PACS ของโรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานีและ  คาํนวณขนาดภาพดว้ย JF SMART 

จาํนวน 2,578,369 ภาพ  ข้อมูลท่ีทําการศึกษาต้องอยู่ในข้อกําหนด ซ่ึงประกอบด้วยข้อมูล  2 ส่วน  คือ

แหล่งขอ้มูลและขอ้มูลทัว่ไป  วนัท่ีลงทะเบียนตรวจ (Register Date ) หมายเลขโรงพยาบาล(HN) ช่ือผูป่้วย

(Patient Name) ขอ้มูลเก่ียวกบัภาพรังสีดิจิตอล ประกอบดว้ย หมายเลขการตรวจ(Accession No) ช่ือการตรวจ

(Exam Name) ชนิดการตรวจ(Exam Type ) จาํนวนภาพ(Image count) ระหว่างวนัท่ี 2 มกราคม 2562 – 27 

ธนัวาคม 2562    การวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติพรรณนาไดแ้ก่จาํนวนกลุ่มตวัอยา่ง จาํนวนท่ีนาํเขา้ระบบการ

จดัเก็บภาพทางการแพทย ์11,438 คน มีจาํนวน 178,706 ภาพ มีขนาดความจุของภาพ 17.45 GB   และจาํนวน

การนาํขอ้มูลภาพรังสีดิจิตอลจากแผ่น CD ของโรงพยาบาลอ่ืน 6,265 คน มีจาํนวน 2,399,663 ภาพ มีขนาด

ความจุของภาพ 728.91 GB  เม่ือเปรียบเทียบการนําข้อมูลภาพรังสีดิจิตอลผลการวิจัยพบว่า  การนําเข้า

ขอ้มูลภาพจากแผน่CD /DVD มีภาพท่ีมากกวา่ 

                ขอ้เสนอแนะจากการวิจยั ไดแ้ก่ ตอ้งนาํขอ้มูลภาพรังสีดิจิตอลจากโรงพยาบาลอ่ืนเขา้เท่าท่ี

จาํเป็นต่อการรักษารักษาพยาบาลและนกัรังสีการแพทย ์นกัวิชาการคอมพิวเตอร์และโปรแกรมเมอร์ของบริษทั 

ตอ้งทาํงานร่วมกนั  

คาํรหสั : ภาพรังสีดิจิตอล ระบบการจดัเกบ็ภาพทางการแพทย ์
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บทนํา 

                 การดาํเนินงานในปัจจุบนัไดน้าํระบบสารสนเทศ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และการส่ือสารผา่น

ทางอินเตอร์เน็ตเข้ามามีบทบาทในทางการแพทย์เป็นอย่างมาก ระบบ PACS  ก็เป็นระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศทางการแพทยอ์ยา่งหน่ึง ท่ีเขา้มาประสานการทาํงานร่วมกนั ระบบสารสนเทศทางการแพทยจึ์งมี

ความสําคญัและความจาํเป็นอย่างยิ่งในการดาํเนินงานของโรงพยาบาลหรือหน่วยงานท่ีให้บริการทางการ

แพทยต่์าง ๆ ไม่วา่จะเป็นหน่วยงานรัฐบาลหรือเอกชน ท่ีพฒันามาเพื่อใชก้บังานรังสีโดยตรง เน่ืองจากภาพถ่าย

ทางรังสีมีความจาํเป็นในการช่วยวิเคราะห์โรค และรักษาผูป่้วย ระบบ PACS จะช่วยให้แพทย ์ไดรั้บภาพถ่าย

ทางรังสี และผลวิเคราะห์จากรังสีแพทยอ์ย่างรวดเร็ว ทาํให้แพทยว์ินิจฉัยโรค และให้การรักษา ผูป่้วยไดเ้ร็ว

ยิ่งข้ึนโดยเฉพาะผูป่้วยหนัก นอกจากน้ี ปัญหาการจดัเก็บ และคน้หาฟิล์มเอกซเรย ์ก็ทาํให้เกิดความลา้ช้า 

นับตั้งแต่มีการคน้พบรังสีเอกซ์และไดมี้การนํามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย ์มีเคร่ืองมือทางรังสีทางการ

แพทยไ์ดมี้การพฒันาอยา่งต่อเน่ือง เพื่อมุ่งท่ีจะพฒันาใหภ้าพถ่ายท่ีไดมี้คุณภาพและลดปริมาณรังสีท่ีใชใ้นการ

ตรวจมากท่ีสุดเท่าท่ีจะทาํได ้ปี ค.ศ.1970-1980 เป็นช่วงท่ีมีการนาํระบบคอมพิวเตอร์มาใชง้านและสร้างภาพ

ในลกัษณะท่ีเป็นดิจิตอลไม่ว่าจะเป็นเคร่ืองเอกซเรยค์อมพิวเตอร์ เคร่ืองเอม็อาร์ไอ หรือ เคร่ืองตรวจดว้ยคล่ืน

เสียงความถ่ีสูง สําหรับการถ่ายภาพด้วยรังสีเอกซ์ทั่วไปท่ีจากเดิมเป็นการฉายรังสีเอกซ์ผ่านตวัผูป่้วยมา

บนัทึกภาพแฝงลงบนแผน่ฟิลม์ เม่ือนาํฟิลม์ดงักล่าวไปผา่นขบวนการลา้งฟิลม์ทาํใหเ้กิดภาพข้ึน เพื่อใชใ้นการ

ตรวจวินิจฉัยโรคและรักษาโรคต่อไป เม่ือไม่ก่ีปีมาน้ีไดมี้การพฒันาให้ไดภ้าพถ่ายดว้ยรังสีทัว่ไป สามารถ

แสดงภาพออกมาในลกัษณะดิจิตอล(Digital) มีรายละเอียดภาพท่ีชดัเจนมากข้ึน สามารถส่งผ่านและบนัทึก

ขอ้มูลของภาพผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ดว้ยระบบอินเตอร์เนตไปยงัท่ีต่างๆไดส้ะดวกรวดเร็วข้ึน ช่วยลด

จาํนวนฟิล์มท่ีใช้ลงได้ ลดขั้นตอนการทาํงาน ลดระยะเวลารอคอยผลการตรวจของผูรั้บบริการได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ  (เพชรากร หาญพานิชย์, วัลลภ เหล่าไพบูลย์ ภาควิชารังสีวิทยา คณ ะแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002) 1 

  สําหรับในเขตภาคใตต้อนบน ได้ดาํเนินการตามแผนพฒันาระบบบริการสุขภาพ Service 

Plan สาขาโรคมะเร็ง โดยมีการประสานความร่วมมือภายในเขตสุขภาพท่ี 11 ทั้ ง 7 จงัหวดั ได้แก่ จงัหวดั 

ชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช กระบ่ี พงังา ภูเก็ต  ไดส่้งผูป่้วยมะเร็งมารับรักษาต่อเพื่อรับการ

ฉายแสง และเคมีบาํบดั จาํเป็นตอ้งมีขอ้มูลท่ีสาํคญัของผูป่้วยในการส่งต่อ เช่น ประวติัการรักษา การแพย้า การ

ไดรั้บยาในปัจจุบนั รวมไปถึงผลตรวจทางหอ้งปฏิบติัการต่างๆ ภาพและผลการตรวจทางรังสีวิทยา ของแต่ละ

สถานพยาบาล มาดว้ย 
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โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี เป็นโรงพยาบาลตติยภูมิด้านโรคมะเร็ง  ท่ีได้นําระบบจดัเก็บภาพทาง

การแพทย ์(PACS) มาใช้ตั้ งแต่ปี 2556 จึงได้ดาํเนินให้บริการตรวจวินิจฉัยโดยอาศัยเคร่ืองมือทางรังสีท่ี

ทนัสมยัชนิดต่างๆ ข้ึนกับลกัษณะอาการ และวตัถุ ประสงค์ของการตรวจ และลกัษณะทางกายวิภาคของ

อวยัวะท่ีตอ้งการตรวจ  โดยขอ้มูลทางดา้นภาพถ่ายรังสีดิจิตอล และผลการตรวจทั้งหมดถูกรวบรวมไวใ้น

ระบบ PACS SYSTEM ซ่ึงเป็นระบบท่ีใช้ในการจัดเก็บรูปภาพทางการแพทย์ (Medical Images) และยงั

สามารถจดัการรับส่งขอ้มูล ผา่นทางระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โดยการส่งภาพขอ้มูลตามมาตรฐาน DICOM 

สามารถนาํภาพเอกซเรยต่์างๆ ออกมาแสดงผลผา่นคอมพิวเตอร์แผนกต่างๆ ทั้งในและนอกโรงพยาบาล เพิ่ม

ความสะดวกสบายในการติดตามผลการตรวจของแพทยผ์ูรั้กษา ทาํให้ประสิทธิภาพการรักษาโรคดียิ่งข้ึน 

(บล็อกแลกเปล่ียนเรียนรู้ Xray Thai.Com. ระบบPACS [ อินเทอร์เน็ต ].2553 [เขา้ถึงเม่ือ 25ตุลาคม 2553]. 

เขา้ถึงไดจ้าก: http://www.xraythai.com) 2 4 

ปัญหาจากการท่ีโรงพยาบาลแต่ละแห่งไดน้าํภาพและผลทางรังสีวิทยามาในรูปแบบแผน่ CD 

และ DVD ทางงานรังสีวินิจฉัย กลุ่มงานรังสีวินิจฉัยและเวชศาสตร์นิวเคลียร์ เพื่อนาํขอ้มูลเขา้ระบบเก็บภาพ

ทางการแพทย ์(PACS) ของโรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี ไวส้าํหรับแพทยดู์ภาพจากระบบ PACSไปพฒันา

แนวทางการรักษา และในการนาํขอ้มูลภาพ DICOM(Digital Imaging and Communications in Medicine) จาก

แผน่ CD และ DVD จะส่งผลใหอุ้ปกรณ์ในการจดัเก็บภาพทางการแพทยห์ลกัของโรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์

ธานีซ่ึงมีขนาดความจุในการเก็บขอ้มูลเขา้ในระบบไม่เพียงพอ และประสิทธิภาพการทาํงานไม่สามารถ

นาํมาใชป้ระโยชน์ในการวางแผนการรักษาไดผ้ลสุดทา้ยจะทาํให้ระบบล่มจากปัญหาและผลกระทบดงักล่าว

ขา้งตน้ ผูว้ิจยัไดม้องเห็นความสําคญัของการพฒันาระบบการสารสนเทศในการเก็บภาพทางการแพทยที์ไม่

เพียงพอสาํหรับรองรับภาพทางรังสีดิจิตอลท่ีผูรั้บบริการในระบบส่งต่อผูป่้วยนาํมาดว้ยและเป็นการวางแผน

ลงทุนพฒันาระบบจดัหาการเก็บภาพทางการแพทย ์(PACS SERVER)ใหม่ เป็นการพฒันาระบบการภาพทาง

รังสีดิจิตอลและการบริการดา้นสาธารณสุขใหมี้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึนใน อนาคต 

วตัถุประสงค์ 

1. เพื่อศึกษาปริมาณ ขนาดความจุภาพรังสีดิจิตอลท่ีนาํเขา้ระบบการจดัเกบ็ภาพทางการแพทย ์

2.เพื่อศึกษาเปรียบเทียบขนาดความจุภาพรังสีดิจิตอลตามแหล่งของขอ้มูล ประเภท ของภาพรังสี

ดิจิตอลท่ีนาํเขา้ระบบการจดัเกบ็ภาพทางการแพทย ์  

 

http://www.xraythai.com/
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ระเบียบวิจยั 

               การวิจยั (research design) เป็นการวิจยัแบบการเกบ็ขอ้มูลยอ้นหลงั (retrospective study) และการ

วิจยัเชิงพรรณนา 

ประชากร 

ประชากร หมายถึง  ผูป่้วยท่ีรับบริการถ่ายภาพรังสีดิจิตอลทุกประเภทการตรวจในงานรังสี

วินิจฉัย โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี และ ผูป่้วยท่ีส่งต่อมารับการรักษาต่อเน่ืองจากโรงพยาบาลต่างๆใน

เขตสุขภาพท่ี 11 นาํขอ้มูลภาพรังสีดิจิตอลในรูปแบบแผ่นซีดีและดีวีดีนาํเขา้ระบบจดัเก็บภาพทางการแพทย ์

ของโรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี จาํนวน  2,578,369  ภาพในปีพ.ศ.2562 

กลุ่มตัวอย่าง 

             จากขอ้มูลจาํนวนการนาํขอ้มูลภาพรังสีดิจิตอลเขา้ระบบจดัเกบ็ภาพทางการแพทย์

โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี ผูป่้วยท่ีส่งต่อมารับการรักษาต่อเน่ืองจากโรงพยาบาลต่างๆในเขตสุขภาพท่ี 11 

และผูป่้วยท่ีรับบริการถ่ายภาพรังสีดิจิตอลในงานรังสีวนิิจฉยั จาํนวน 2,578,369 ภาพ ผูป่้วยท่ีรับบริการ

ถ่ายภาพรังสีดิจิตอลงานรังสีวินิจฉยั 178,706 ภาพ /11,438 คน  / 209.30 GB ภาพรังสีดิจิตอลจากแผน่ CD 

2,399,663 ภาพ / 6,265 คน  / 728.91 GB และไดจ้าํนวนกลุ่มตวัอยา่ง   400  ภาพ โดยใชสู้ตรของ  ยามาเน่ 

(Yamane, 1973 อา้งในบุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธ์ิ, 2540: 71)3    

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

    เคร่ืองมือท่ีใชใ้นรวบรวมขอ้มูลคร้ังน้ี ทาํการเก็บขอ้มูลของจาํนวนผูป่้วย ปริมาณภาพรังสี

ดิจิตอลจากขอ้มูลภาพของผูป่้วยท่ีมารับบริการทางรังสีวิทยาทั้งการถ่ายภาพรังสีดิจิตอลภายในงานรังสีวินิจฉยั 

และนําขอ้มูลจากโรงพยาบาลอ่ืนมาลงระบบ PACS ของโรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี โดยการคน้จาก

โปรแกรม RIS  และโปรแกรมการดูภาพทางการแพทย ์Synape ของโรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี และขนาด

ของภาพรังสีดิจิตอลจากโปรแกรม JF SMART เป็นการศึกษารวบรวมขอ้มูลแบบยอ้นหลงั (retrospective 

study) ซ่ึงขอ้มูลต่างๆ ถูกบนัทึกไวใ้นระบบ RIS และระบบ PACS SYNAPE   ส่ิงท่ีทาํการศึกษาตอ้งอยู่ใน

ขอ้กาํหนด ดงัน้ี 

ส่วนที ่1     แหล่งขอ้มูล 

               (  ) ภาพรังสีดิจิตอลงานรังสีวินิจฉยั โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี 

               (  ) ภาพรังสีดิจิตอลจาก แผน่ CD ของผูป่้วยจากโรงพยาบาลอ่ืน 

n  =    N 

            1+Ne2 
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ส่วนที ่2   ขอ้มูลทัว่ไป  ประกอบดว้ย วนัท่ีลงทะเบียนตรวจ (Register Date ) หมายเลขโรงพยาบาล   

(HN) ช่ือผูป่้วย(Patient Name) ขอ้มูลเก่ียวกบัภาพรังสีดิจิตอล ประกอบดว้ย หมายเลขการตรวจ (Accession 

No) ช่ือการตรวจ(Exam Name) ชนิดการตรวจ(Exam Type)จาํนวนภาพ(Image count)  

ขั้นตอน วธีิการรวบรวมข้อมูล 

 1. จดัทาํแบบบนัทึกการวิจยั เร่ืองการจดัเกบ็ภาพทางการแพทยจ์ากการนาํเขา้ขอ้มูลภาพรังสีดิจิตอล 

 2. ดาํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลตามกลุ่มเป้าหมาย โดยการคน้จากโปรแกรม RIS  และโปรแกรมการ

ดูภาพทางการแพทย ์Synape   

              3.บนัทึกขอ้มูลในแบบเกบ็ขอ้มูลปริมาณภาพรังสีดิจิตอลของผูป่้วยสถิติและการวเิคราะห์ขอ้มูล   

1. สถิติพรรณนา (Descriptive  statistic)  ไดแ้ก่  จาํนวน ร้อยละ ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน    

ผลการวิจยั 

                         การศึกษาพบว่าการจดัเก็บภาพทางการแพทยจ์ากการนาํเขา้ขอ้มูลภาพรังสีดิจิตอล จากการ

นาํเขา้ขอ้มูลภาพของผูป่้วยท่ีถ่ายภาพรังสีดว้ยระบบดิจิตอลท่ีกลุ่มงานรังสีวินิจฉัยและเวชศาสตร์นิวเคลียร์ 

โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานีและขอ้มูลภาพรังสีระบบดิจิตอลของผูป่้วยท่ีมารักษาต่อเน่ือง ท่ีโรงพยาบาล

มะเร็งสุราษฎร์ธานี ในรูปแบบแผ่นซีดี ดีวีดี ได้นําขอ้มูลมาวิเคราะห์โดยใช้กระบวนการทางสถิติ  แบ่ง

ออกเป็น 2   ส่วนไดแ้ก่ 

               1.แหล่งข้อมูล 

                     พบวา่ขอ้มูลกลุ่มตวัอยา่งท่ีนาํภาพรังสีดิจิตอลเขา้ระบบการจดัเกบ็ภาพทางการแพทยโ์รงพยาบาล

มะเร็งสุราษฎร์ธานี ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มตวัอยา่งของงานรังสีวินิจฉยั 11,438 คน รองลงมาเป็นกลุ่มตวัอยา่งของ

แผน่ CD ของผูป่้วยจากโรงพยาบาลอ่ืน 6,265 คน จากกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 17,703 คน  ดงัรายละเอียดใน

ตารางท่ี 1 

       ตารางท่ี 1 จาํนวนกลุ่มตวัอยา่ง ของงานรังสีวินิจฉยัและท่ีนาํแผน่ CD/DVD จากโรงพยาบาลอ่ืน   

                       นาํเขา้ระบบจดัเก็บภาพทางการแพทย ์โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี ปี 2562 
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 จาํนวนผูป่้วย งานรังสีวินิจฉยั จาํนวนผูป่้วย ท่ีนาํCDมาจาก รพ.อ่ืน 

 CR/DR CT MG US CR/DR CT MR MG US NM 

มกราคม 550 7 102 368 112 233 33 39 61 25 

กมุภาพนัธ์ 529 0 67 378 112 210 24 38 46 20 

มีนาคม 509 1 61 372 113 224 27 38 59 30 

เมษายน 562 4 71 342 173 208 23 25 39 29 

พฤษภาคม 482 6 72 363 196 238 26 41 41 9 

มิถุนายน 474 9 110 367 155 240 41 38 43 2 

กรกฎาคม 504 15 72 293 123 215 42 30 39 8 

สิงหาคม 555 16 75 344 140 267 53 33 49 12 

กนัยายน 559 15 45 334 109 275 40 42 50 30 

ตุลาคม 531 18 44 370 139 282 30 44 49 37 

พฤศจิกายน 576 19 167 425 127 312 40 56 49 31 

ธนัวาคม 323 16 81 235 109 250 26 37 50 29 

รวม 6,154 126 967 4,191 1,608 2,954 405 461 575 262 

 

       2.ข้อมูลทัว่ไป  

การจัด เก็บ ภ าพ ท างการแพ ท ย์จากการนําเข้าข้อ มูลภ าพ รังสี ดิ จิตอล  โรงพ ยาบ าลมะเร็ง 

สุราษฎร์ธานี ท่ีมีการนาํเขา้มากท่ีสุด คือกลุ่มตวัอย่างท่ีนาํภาพรังสีดิจิตอล ร.พ.อ่ืน จาํนวน 2,399,663 ภาพ มากกว่า 

กลุ่มตวัอยา่งของงานรังสีวินิจฉยัท่ีจดัเกบ็ในระบบ PACS จาํนวน 178,706 ภาพ ในปี 2562 ดงัรายละเอียดตารางท่ี 2 

ตารางท่ี 2  จาํนวนภาพกลุ่มตวัอยา่ง ของงานรังสีวินิจฉยัและท่ีนาํแผน่ CD/DVD จากโรงพยาบาลอ่ืนนาํเขา้  
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                   ระบบจดัเกบ็ภาพทางการแพทย ์โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี ปี 2562 

 ภาพรังสีดิจิตอลงานรังสีวินิจฉยั 

ในระบบ PACS 

ภาพรังสีดิจิตอล รพ.อ่ืน 

ในระบบ PACS 

 CR/DR CT MG US CR/DR CT MR MG US NM 

มกราคม  566  7,359  408  1,632 685 169,265 33,061 586 641 235 

กมุภาพนัธ์  541  0  268  1,729 834 145,223 20,292 345 2,925 127 

มีนาคม  516  881  244  2,009 341 151,839 25,348 396 655 277 

เมษายน  573  3,819  284  1,321 396 136,919 18,541 329 540 322 

พฤษภาคม  494  5,401  288  1,679 2,262 160,540 18,960 479 1,008 61 

มิถุนายน  481  8,714  440  1,566 421 166,513 28,842 380 2,113 18 

กรกฎาคม  513  16,157  288  1,807 1,632 148,538 31,925 393 610 82 

สิงหาคม  565  20,076  300  2,549 837 185,127 33,363 498 1,032 107 

กนัยายน  570  19,153  180  2,566 593 185,818 29,850 524 571 1,196 

ตุลาคม  544  22,244  172  2,779 961 205,934 26,500 647 569 407 

พฤศจิกายน  580  22,823  600  3,286 320 197,479 40,061 604 562 231 

ธนัวาคม  329  17,425  320  1,667 529 181,830 25,864 387 222 2,141 

รวม 6,272 144,052 3,792 24,590 9,811 2,035,025 332,607 5,568 11,448 5,204 

รวมทั้งหมด  178,706     2,399,663    

      

    การจดัเก็บภาพทางการแพทยจ์ากการนําเขา้ขอ้มูลภาพรังสีดิจิตอล โรงพยาบาลมะเร็งสุ

ราษฎร์ธานี จากทั้ง 2 กลุ่มตวัอยา่งเม่ือนาํมาคาํนวณขนาดของภาพรังสีดิจิตอลดว้ยโปรแกรม JF SMART ภาพรังสี
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ดิจิตอล จากแผ่น CD/DVD ร.พ.อ่ืน มีขนาดของภาพมากท่ีสุด 728.91 GB  และมีขนาดของภาพน้อยสุด คือ

ภาพรังสีดิจิตอลของงานรังสีวินิจฉยั ค่าเฉล่ียของขนาดความจุภาพรังสีดิจิตอล 60.75 GB ต่อเดือน และ17.45 GB  

ท่ีจดัเกบ็ในระบบ PACSโรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี ดงัรายละเอียดตารางท่ี 3 

ตารางที 3 จาํนวนขนาดของภาพกลุ่มตวัอยา่ง ของงานรังสีวินิจฉยัและท่ีนาํแผน่ CD/DVD จากโรงพยาบาลอ่ืน

นาํเขา้ระบบจดัเกบ็ภาพทางการแพทย ์โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี ปี 2562 

 ภาพรังสีดิจิตอลงานรังสีวินิจฉยั 

ในระบบ PACS 

    ภาพรังสีดิจิตอล ร.พ.อ่ืน 

ในระบบ PACS 

 CR/DR CT MG US CD /DVD 

มกราคม 5.60 5.62 4.86 0.45 62.49 

กมุภาพนัธ์ 5.60 4.60 3.19 0.49 52.49 

มีนาคม 5.13 2.59 2.92 0.56 58.15 

เมษายน 5.69 4.82 3.49 0.41 45.68 

พฤษภาคม 4.91 6.79 3.54 0.45 62.58 

มิถุนายน 4.79 7.08 5.20 0.41 61.43 

กรกฎาคม 5.09 9.91 3.13 0.57 52.98 

สิงหาคม 5.67 12.09 3.59 0.61 74.73 

กนัยายน 5.71 11.43 0.04 0.01 72.66 

ตุลาคม 5.45 10.83 1.18 0.75 69.32 

พฤศจิกายน 5.90 12.20 3.83 1.51 76.68 

ธนัวาคม 4.82 11.46 2.95 1.38 39.72 

รวมทั้งหมด  209.30   728.91 
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  อภิปรายผล 

                      การวิจยัเชิงพรรณนาคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาปริมาณภาพ ขนาดความจุภาพรังสีดิจิตอลท่ี

นาํเขา้ระบบการจดัเก็บภาพทางการแพทยแ์ละศึกษาเปรียบเทียบขนาดความจุภาพรังสีดิจิตอลตามแหล่งของ

ขอ้มูล ประเภท ของภาพรังสีดิจิตอลท่ีนาํเขา้ระบบการจดัเกบ็ภาพทางการแพทย ์   

 กลุ่มตวัอยา่งคือ จาํนวนการนาํขอ้มูลภาพรังสีดิจิตอลเขา้ระบบจดัเก็บภาพทางการแพทยโ์รงพยาบาลมะเร็งสุ

ราษฎร์ธานี และผูป่้วยท่ีส่งต่อมารับการรักษาต่อเน่ืองจากโรงพยาบาลต่างๆในเขตสุขภาพท่ี 11 และผูป่้วยท่ีรับ

บริการถ่ายภาพรังสีดิจิตอลในงานรังสีวินิจฉัย จาํนวน 2,578,369 ภาพ  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัทาํการเก็บ

ขอ้มูลของจาํนวนผูป่้วย ปริมาณภาพรังสีดิจิตอลจากขอ้มูลภาพของผูป่้วยท่ีมารับบริการทางรังสีวิทยาทั้งการ

ถ่ายภาพรังสีดิจิตอลภายในงานรังสีวินิจฉัย และนําข้อมูลจากโรงพยาบาลอ่ืนมาลงระบบ PACS ของ

โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี โดยการคน้จากโปรแกรม RIS  และโปรแกรมการดูภาพทางการแพทย ์Synape 

ของโรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี และขนาดของภาพรังสีดิจิตอลจากโปรแกรม JF SMART และเป็น

การศึกษารวบรวมขอ้มูลแบบยอ้นหลงั (retrospective study) ซ่ึงขอ้มูลต่างๆ ถูกบนัทึกไวใ้นระบบ RIS และ

ระบบ  PACS SYNAPE   ส่ิงท่ีทําการศึกษาต้องอยู่ในข้อกําหนด ซ่ึงประกอบด้วยข้อมูล  2 ส่วน  คือ   

แหล่งขอ้มูลและขอ้มูลทัว่ไป  ประกอบดว้ย วนัท่ีลงทะเบียนตรวจ (Register Date ) หมายเลขโรงพยาบาล(HN) 

ช่ือผูป่้วย(Patient Name) ขอ้มูลเก่ียวกบัภาพรังสีดิจิตอล ประกอบดว้ย หมายเลขการตรวจ(Accession No) ช่ือ

การตรวจ(Exam Name) ชนิดการตรวจ(Exam Type ) จาํนวนภาพ(Image count)   เก็บรวบรวมขอ้มูลรวบรวม

ขอ้มูลแบบยอ้นหลงั (retrospective study)กลุ่มตัวอย่างระหว่างวนัท่ี 2 มกราคม 2562 – 27 ธันวาคม 2562    

วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติพรรณนาไดแ้ก่   จาํนวน 

                       กลุ่มตวัอยา่งจาํนวนท่ีนาํเขา้ระบบการจดัเก็บภาพทางการแพทยข์องขอ้มูลภาพรังสีดิจิตอลของ

งานรังสีวินิจฉัย 11,438 คน มีจาํนวน 178,706 ภาพ มีขนาดความจุของภาพ 17.45 GB   และจาํนวนการนํา

ขอ้มูลภาพรังสีดิจิตอลจากแผ่น CD ของโรงพยาบาลอ่ืน 6,265 คน มีจาํนวน 2,399,663 ภาพ มีขนาดความจุ

ของภาพ 728.91 GB   

                       เม่ือเปรียบเทียบการนาํขอ้มูลภาพรังสีดิจิตอลเขา้สู่ระบบจดัเก็บภาพทางการแพทยโ์รงพยาบาล

มะเร็งสุราษฎร์ธานีโดยจาํแนกตามแหล่งของขอ้มูล ประเภทของขอ้มูล ขนาดความจุของขอ้มูล และจาํนวน

ภาพ  ผลการวิจยัพบว่า  การนาํเขา้ขอ้มูลภาพจากแผ่นCD /DVD มีจาํนวนกลุ่มตวัอย่างน้อยกว่าแต่มีจาํนวน
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ภาพรังสีดิจิตอลและขนาดความจุขอ้มูลมากกว่าการนําเขา้ขอ้มูลภาพรังสีดิจิตอลของงานรังสีวินิจฉัยของ

โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี                    

ข้อเสนอแนะ 

                          จากผลการวิจยัพบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีนาํขอ้มูลภาพรังสีดิจิตอลในรูปแบบแผ่น ซีดี หรือ ดีวีดี 

จากโรงพยาบาลอ่ืน มีจาํนวนภาพ และขนาดความจุของภาพรังสีดิจิตอล อยู่ในระดับท่ีมาก ในระบบการ

จดัเก็บภาพทางการแพทยจ์ากการนาํเขา้ขอ้มูลภาพรังสีดิจิตอลของโรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี ผูว้ิจยัจึงมี

ขอ้เสนอแนะดงัต่อไปน้ี 

               1. เน่ืองจากนาํขอ้มูลภาพรังสีดิจิตอลในรูปแบบแผน่ ซีดี หรือ ดีวีดี จากโรงพยาบาลอ่ืน ท่ีมา

รักษาต่อ ซ่ึงมีจาํนวนภาพและขนาดความจุมาก จะก่อให้ระบบการจดัเก็บภาพทางการแพทยเ์ต็มไม่สามารถ

เก็บได้ เกิดความเสียหายต่อระบบสํารองขอ้มูลและการบริการผูป่้วยได้ นักรังสีการแพทยค์วรคดัเลือก

ขอ้มูลภาพรังสีดิจิตอลเท่าท่ีจาํเป็นต่อการรักษารักษาพยาบาลในคร้ังนั้นๆ  เพื่อให้ผูป่้วยไดป้ระโยชน์ในการ

รักษาโรคมะเร็งและทางโรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานีมีพื้นท่ีในจดัเกบ็ขอ้มูลภาพรังสีดิจิตอลมากข้ึน   

               2. นักรังสีการแพทยท่ี์ทาํหน้าท่ี Administrator ควรทาํงานร่วมกบันักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

และโปรแกรมเมอร์ของบริษทั PACS เพื่อหาแนวทางในการวางแผนการจดัการระบบจดัเก็บภาพรังสีดิจิตอล

เพื่อสาํรองสาํหรับอนาคต 
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