
 

ข้อตกลงความหมายของข้อมูลสถิติบุคลากรและเครื่องมือ 

สมาคมรังสีรักษาและมะเร็งวิทยาแห่งประเทศไทย 
 

MANPOWER จํานวนบุคลากร 

 
รายงานข้อมลู ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 

แยกจำนวน full time และ part time  

Number of radiation oncologists แพทย์รังสีรักษา หรือ 

รังสีวิทยาทั่วไปที่ปฏิบัติงานด้านรังสีรักษาในสถาบัน 

ไม่นับแพทย์สาขาอื่น เช่น 

แพทย์รังสีวินิจฉัยที่ปฏิบัติงานเฉพาะงานรังสีรักษา 

ไม่นับแพทย์ประจําบ้าน แพทย์ใช้ทุน แพทย์ fellowship 

Number of medical physicists นักฟิสิกส์การแพทย์ทุกสาขาวิชา ที่ปฏิบัติงานในสถาบัน 

ไม่นับนักศึกษาปริญญาโท นักศึกษาฝึกงาน  

Number of radiotherapy technologists นักรังสีเทคนิคหลักสูตร 2-4 ปี ที่ปฏิบัติงานในสถาบัน 

ไม่นับนักศึกษาฝึกงาน 

Number of dosimetrists นักคํานวณปริมาณรังสีที่ปฏิบัติงานในสถาบัน 

หากปฏิบัติงานเป็นนักรังสีเทคนิคด้วย ให้นับอยู่ในนักรังสีเทคนิคเท่านั้น 

ไม่นับนักศึกษาฝึกงาน 

Number of registered nurses  พยาบาลวิชาชีพ registered nurse 

ที่ปฏิบัติงานเฉพาะในแผนกผู้ป่วยนอกของหน่วยฯ 

ไม่นับพยาบาลหอผู้ป่วยใน ทั้งหอรวมและหอผู้ป่วยแยกรังสีรักษา 

Number of practical nurses ผู้ช่วยพยาบาล practical nurse 

ที่ปฏิบัติงานเฉพาะในแผนกผู้ป่วยนอกของหน่วยฯ 

ไม่นับพยาบาลหอผู้ป่วยใน ทั้งหอรวมและหอผู้ป่วยแยกรังสีรักษา 

ไม่นับพนักงานผู้ช่วยเหลือผป. หรือ nursing aids 

EQUIPMENTS จํานวนเครื่องมือ รายงานข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 

เฉพาะเครื่องที่ยังใช้งานได้เท่านั้น 

Low-energy X ray kilovoltage, orthovoltage radiation machine รวมทั้งเครื่อง deep และ 

superficial x-ray ไม่รวมเครื่อง C-arm machine 

Cobalt-60 เครื่องโคบอลต์-60 

Linear accelerator linear accelerator ทุกพลังงาน 

Gamma Knife  

Robotic radiosurgery  

Helical radiotherapy (tomotherapy)  

Treatment planning system (system) แสดงจํานวนของระบบปฏิบัติการ เช่น Plato, Pinnacle, Eclipse, 

Theraplan  

Treatment planning system (workstation) แสดงจํานวน monitor workstation ที่มีให้แพทย์ 

นักฟิสิกส์สามารถใช้งานระบบได้พร้อมกัน นับทั้งเครื่องที่ใช้ planning 

หรือ contouring 

Conventional simulator  

CT simulator  

MRI simulator  

Cone beam CT เครื่องฉายรังสีที่สามารถทํา Cone beam CT ได้ นับซ้ํากับเครื่องฉายได้ 

Brachytherapy manual after loading unit  

Brachytherapy remote after loading unit LDR < 2 Gy/hour 



Brachytherapy remote after loading unit MDR 2-12 Gy/hour 

Brachytherapy remote after loading unit HDR >12 Gy/hour 

Intravascular brachytherapy system  

Others เครื่องมืออื่นๆ ที่ไม่มีในรายการข้างบน 

PATIENTS จํานวนผู้ป่วย รายงานข้อมูล วันที่ 1 มกราคม- 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 

Number of patients consulted per year จํานวนผป.ที่รับปรึกษาจากแผนกอื่นของโรงพยาบาล รวมถึงผป.

ที่ปฏิเสธการรักษา 

หรือส่งต่อมาจากสถาบันอื่นเพื่อติดตามผลการรักษาเท่านั้น 

Number of treated with radiotherapy per year - new 

cases 

จํานวนผป.ใหม่ที่มารับการรักษาทั้ง teletherapy หรือ brachytherapy 

ในปีนั้นๆ รวมถึงผป.เก่าของสถาบันอื่นที่มาเริ่มการรักษาใหม่ 

Number of treated with radiotherapy per year - old 

cases 

จํานวนผป.เก่าของสถาบันตนเองที่กลับมารับการรักษาทั้ง teletherapy 

หรือ brachytherapy ใหม่ ในปีนั้นๆ 

ผป.เก่า นับตั้งแต่การรักษาตามแผนการรักษาเดิมครบ 

หากเริ่มรักษาในตําแหน่งอื่นในวันถัดไป ก็นับเป็นผป.เก่าด้วย 

และนับเป็น 1 คน ถึงแม้จะมารักษาใหม่หลายครั้งในปีนั้น 

RADIOTHERAPY SERVICES 

จํานวนการให้บริการ 

รายงานข้อมูล วันที่ 1 มกราคม- 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 

TELETHERAPY รายงานข้อมูล วันที่ 1 มกราคม- 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 

นับทั้งผู้ป่วยใหม่และผู้ป่วยเก่าที่กลับมารับการรักษาใหม่ในปีนั้นๆ 

เป็นจํานวนคน ไม่ใช่จํานวนครั้ง  

Tumours by primary sites ผป. metastases ให้ใส่ตาม primary site  

หากไม่ทราบ ให้ใส่ในช่อง unknown primary tumours 

Brain metastasis 

Bone metastasis 

ผป. metastases นับซ้ํากับ Tumour by primary sites ได ้ 

ผป.ที่มีทั้ง brain met และ multiple bone met นับ 1 คน ทั้งช่อง brain และ 

bone  

BRACHYTHERAPY รายงานข้อมูล วันที่ 1 มกราคม- 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 

นับทั้งผู้ป่วยใหม่และผู้ป่วยเก่าที่กลับมารับการรักษาใหม่ในปีนั้นๆ 

เป็นจํานวนครั้ง ไม่ใช่จํานวนคน 

SPECIAL TECHNIQUES รายงานข้อมูล วันที่ 1 มกราคม- 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 

นับทั้งผู้ป่วยใหม่และผู้ป่วยเก่าที่กลับมารับการรักษาใหม่ในปีนั้นๆ 

เป็นจํานวนคน ไม่ใช่จํานวนครั้ง 

Intraoperative radiation therapy  

Total body irradiation  

Total lymphoid irradiation  

Stereotactic irradiation นับเฉพาะการฉายรังสีที่ใช้ stereotactic protocol ทั้ง intracranial และ 

body หรือใช้เครื่อง radiosurgery 

- Intracranial  

- Extracranial  

IMRT เช่น VMAT, Rapid Arc, TrueBeam 

IGRT ผป. ที่มี onboard image check ใน treatment room ก่อนเริ่มฉายรังสี 

เพื่อให้ target จริงตรงกับที่ plan ไว้ โดยใช้ KV imaging หรือ MV 

imaging ก็ได้ เทคนิคอาจใช้เป็น 2D (planar image, EPID) หรือ 3D (cone 

beam CT) ก็ได้ การ correction อาจเป็น on-line (auto or semi-auto) หรือ 

off-line ก็ได้ และมีการตรวจสอบอย่างสม่ําเสมอตลอดการรักษา 

นับผป. ซ้ํากับช่อง stereotactic หรือ IMRT ได ้



 

WTT:  

WAITING TIME ระยะเวลารอการบริการรังสีรักษา 

โดยไม่ต้อง exclude 

ผป.ที่ระยะเวลารอเกิดจากสาเหตุอื่น (elective delay) 

ออกไป  

 

- รายงานเป็นค่าเฉลี่ย หรือมัธยฐาน จํานวนวัน  

- รายงานเป็นสัดส่วนร้อยละของผป.ที่ WTT 

อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่สมาคมกําหนด คือ 28 วัน 

- หมายถึง ระยะเวลาที่เกิดจากกระบวนการทางรังสีรักษาทั้งหมด ได้แก่ 

การรอพบแพทย์ ขั้นตอนทางรังสีรักษา เช่น simulation, treatment 

planning และการรอคิว  

inclusion criteria 

- ผู้ป่วยใหม่และผู้ป่วยเก่าที่แพทย์สาขาอื่นส่งปรึกษาใหม่ทุกราย 

ที่ได้รับการรักษาทางรังสีทั้ง complete และ  incomplete treatment 

ในช่วงเวลาที่เก็บรวบรวมข้อมูล โดยไม่ต้อง exclude 

ผป.ที่ระยะเวลารอเกิดจากสาเหตุอื่น (elective delay) ออกไป 

WTT = T2-T0   

T0 : วันที่ผู้ป่วยติดต่อ ส่งปรึกษาโดยแพทย์สาขาอื่น      

        หรือถูกส่งตัวมาถึงหน่วยรังสีรักษาครั้งแรก   

T2 : วันเริ่มรังสีรักษาครั้งแรก (D1 or first fraction) 

WTO = WT1+WT2: 

WAITING TIME ระยะเวลารอการบริการรังสีรักษา 

โดยไม่รวม 

* ผู้ป่วย elective delay(1) ซึ่งหมายถึง 

ผู้ป่วยที่ระยะเวลารอเกิดจากสาเหตุอื่น เช่น  

เป็นความต้องการของผู้ป่วยเองที่ยังไม่พร้อม 

สภาพร่างกายผู้ป่วย ไม่พร้อม รอผลชิ้นเนื้อ 

รอหลังการผ่าตัด รอการให้เคมีบําบัดพร้อมกัน  

* ผูป้่วยที่ในที่สุดไม่ได้รับการรักษาทางรังสีเลย 

* ผู้ป่วยเก่าที่แพทย์รังสีรักษาติดตามผลการรักษา 

และพิจารณาให้รักษาใหม่เอง 

 

- รายงานเป็นค่าเฉลี่ย หรือมัธยฐาน จํานวนวัน ของ 

WT1 และ WT2 แบ่งกลุ่มเป็น curative, palliative และ 

emergency treatment  

 

 

สถิติที่สถาบันต่างๆ ควรมีเพื่อเป็นตัวชี้วัดสําหรับการ 

พัฒนา  

- รายงานเป็นสัดส่วนร้อยละของผป.ที่ WTO 

อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตาม JCCO 1993 (2) 

          Curative treatment         28 วัน 

          Palliative treatment        14 วัน 

          Emergency treatment       2 วัน 

WT1 : ระยะเวลารอ ก่อนแพทย์ตัดสินใจรักษา  =  T1-T0 

WT2 : ระยะเวลารอ หลังแพทย์ตัดสินใจรักษา  =  T2-T1 

WTO : ระยะเวลารอ การบริการรังสีรักษา  = T2-T0   

 

T0 : วันที่ผู้ป่วยติดต่อ ส่งปรึกษาโดยแพทย์สาขาอื่น      

        หรือถูกส่งตัวมาถึงหน่วยรังสีรักษาครั้งแรก   

T1 : วันที่แพทย์ตัดสินใจให้รักษาผู้ป่วย อาจไม่ใช่วันแรกที่พบแพทย์ก็ได้ 

T2 : วันเริ่มรังสีรักษาครั้งแรก (D1 or first fraction) 

 

ตัวอย่างที่ 1 :  อายุรแพทย์ส่งปรึกษารังสีรักษา ผู้ป่วย cord compression 

ฉุกเฉิน วันที่ 27 มิย. 2557 (T0) แพทย์รังสีรักษาพบผู้ป่วย (T1) 

และเริ่มฉายรังสีได้ (T2) ในวันเดียวกัน  

             WT1=0, WT2=0, WTO = 0 

 

ตัวอย่างที่ 2 :  แพทย์โรงพยาบาลศูนย์ refer ผู้ป่วยมา ใบ refer  

ลงวันที่ 27 มิย. 2557 แต่ผู้ป่วยเดินทางมาถึงวันที่ 9 กค. (T0)  

พบแพทย์รังสีรักษาครั้งแรก 20 กค. แต่ส่งตรวจเพิ่มเติมเพื่อ staging 

ได้ผลครบและตัดสินใจให้ฉายรังสีเมื่อวันที่ 30 กค. (T1)  

ทำ CT simulation และ treatment planning 

และเริ่มฉายรังสีครั้งแรกในวันที่ 14 สค. 2557 (T2) 

             WT1=21, WT2=15, WTO = 36 

 

Level of data source ระดับที่มาของข้อมูล 

ให้เลือกตอบว่า ข้อมูลที่รายงานครั้งนี้ ได้มาจากอะไร 

L1 : สถิติจากการเก็บข้อมูลผู้ป่วยทุกราย ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน 

L2 : สถิติจากการสุ่มเก็บข้อมูลผู้ป่วยบางราย เช่น 1 เดือน ในปัจจุบัน  

L3 : สถิติจากการเก็บข้อมูลผู้ป่วยทุกรายในอดีต เช่น สถิติเก่าในปี 2559 

L4 : สถิติจากการสุ่มเก็บข้อมูลผู้ป่วยบางราย เช่น 1 เดือน ในอดีต 

L5 : ค่าโดยประมาณจากการคาดการณ์ ไม่ได้เก็บข้อมูลสถิติ 
1.  Drinkwater KJ, Williams MV. Re-audit of Radiotherapy Waiting Times in the United Kingdom 2007. 

2.. The Royal College of  Physicians, The Royal College of Radiologisrts. Reducing Delays in Cancer Treatment: Some Targets. 1993. 

 


