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แบบสํารวจ 

ระบบบริการรังสีทางการแพทย 

กองพัฒนาระบบและมาตรฐานกาํกับดูแลความปลอดภัย 

สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 

๑๖  ถนนวิภาวดีรังสิต  เขตจตุจักร  กรุงเทพมหานคร  ๑๐๙๐๐  โทร ๐ ๒๕๗๙ ๕๒๓๐ 

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 

     1. ชื่อสถานประกอบการ :  ………………………………………………………............………………………………… 

         ท่ีต้ัง :  ……………………………………………………………………………............……………………………… 

        Tel: ………………………....………...........….…  Fax: ……......….... ..…………..…………………… 

     2. การดําเนินการดานความปลอดภัยในระบบบริการรังสีทางการแพทย 

          ผูรับผิดชอบทางเทคนิค(RSO)    ช่ือ-สกุล ................................... อายุ ..... ป ตําแหนง................................................ 

 ปฏิบัติงานดาน(รังสีวินิจฉัย/รังสรีกัษา)..........ป 

 มือถือ: …………………….…..  โทรศัพท ................................ โทรสาร …………….………. อีเมล …………………………… 

     3. การดําเนินการใหเปนไปตามระบบ  Hospital accreditation (HA) : 

  ไดรับการรับรอง                   อยูในระหวางดําเนินการ                     ยังมิไดดําเนินการ 

     4. การตรวจสอบตามระบบประกันคุณภาพและความปลอดภัยในการใชงานเครื่องกําเนิดรังสี : 

  1 ป / ครั้ง                              2 ป / ครั้ง                     3 ป / ครั้ง 

 

สวนท่ี 2 ขอมูลเฉพาะของระบบบริการรังสีทางการแพทย ( 1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561) 

     2.1 ขอมูลเกี่ยวกับบุคลากรทางการแพทย  
Profession Number of persons 

Physicians    
General practitioners (GP)   
Dentists   
Radiologists   
Other physicians conducting radiological exams   
Interventional radiologists   
Interventional cardiologists   

Other physicians conducting interventional procedures   

Medical physicists in radiology/imaging/therapy/Nuclear medicine   
Radiation technologist in radiology/imaging/therapy/Nuclear medicine   
Dosimetrist in radiotherapy  
Nurses in radiology/imaging/therapy/Nuclear medicine   
Radiation oncologist   
Other (please specify)   
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2.1.1 ผูปฏิบัติงานดานรังสีวินิจฉัย.........คน    

1. ช่ือ-สกุล ................................................อายุ ..... ป ตาํแหนง......................ปฏิบัติงาน/1 สัปดาห…...ช่ัวโมง อายุงาน......ป 

2. ช่ือ-สกุล ................................................อายุ ..... ป ตาํแหนง......................ปฏิบัติงาน/1 สัปดาห…...ช่ัวโมง อายุงาน......ป 

3. ช่ือ-สกุล ................................................อายุ ..... ป ตาํแหนง......................ปฏิบัติงาน/1 สัปดาห…...ช่ัวโมง อายุงาน......ป 

4. ช่ือ-สกุล ................................................อายุ ..... ป ตาํแหนง......................ปฏิบัติงาน/1 สัปดาห…...ช่ัวโมง อายุงาน......ป 

5. ช่ือ-สกุล ................................................อายุ ..... ป ตาํแหนง......................ปฏิบัติงาน/1 สัปดาห…...ช่ัวโมง อายุงาน......ป 

2.1.2 ผูปฏิบัติงานดานรังสีรักษา.........คน 

๑. ช่ือ-สกุล ................................................อายุ ..... ป ตาํแหนง......................ปฏิบัติงาน/1 สัปดาห…...ช่ัวโมง อายุงาน......ป 

๒. ช่ือ-สกุล ................................................อายุ ..... ป ตาํแหนง......................ปฏิบัติงาน/1 สัปดาห…...ช่ัวโมง อายุงาน......ป 

๓. ช่ือ-สกุล ................................................อายุ ..... ป ตาํแหนง......................ปฏิบัติงาน/1 สัปดาห…...ช่ัวโมง อายุงาน......ป 

๔. ช่ือ-สกุล ................................................อายุ ..... ป ตาํแหนง......................ปฏิบัติงาน/1 สัปดาห…...ช่ัวโมง อายุงาน......ป 

๕. ช่ือ-สกุล ................................................อายุ ..... ป ตาํแหนง......................ปฏิบัติงาน/1 สัปดาห…...ช่ัวโมง อายุงาน......ป 

2.1.3 ผูปฏิบัติงานดานเวชศาสตรนิวเคลียร.........คน 

1. ช่ือ-สกุล ................................................อายุ ..... ป ตาํแหนง......................ปฏิบัติงาน/1 สัปดาห…...ช่ัวโมง อายุงาน......ป 

2. ช่ือ-สกุล ................................................อายุ ..... ป ตาํแหนง......................ปฏิบัติงาน/1 สัปดาห…...ช่ัวโมง อายุงาน......ป 

3. ช่ือ-สกุล ................................................อายุ ..... ป ตาํแหนง......................ปฏิบัติงาน/1 สัปดาห…...ช่ัวโมง อายุงาน......ป 

4. ช่ือ-สกุล ................................................อายุ ..... ป ตาํแหนง......................ปฏิบัติงาน/1 สัปดาห…...ช่ัวโมง อายุงาน......ป 

5. ช่ือ-สกุล ................................................อายุ ..... ป ตาํแหนง......................ปฏิบัติงาน/1 สัปดาห…...ช่ัวโมง อายุงาน......ป 

หมายเหต:ุ ตําแหนง ไดแก แพทย (แพทยท่ีปฏิบัติงานในสถานพยาบาล ยกเวน รังสีแพทย ทันตแพทย  Cardiologist ) รังสี

แพทย ทันตแพทย นักรังสีเทคนิค เจาหนาท่ีรังสีการแพทย พยาบาล Cardiologist อ่ืนๆ 

 

2.2 ขอมูลเกี่ยวเครื่องมือทางรังสี 

Diagnostic radiological systems 
Number of devices  

Analogue Digital Total 
Total diagnostic systems       

Radiography systems       
Fluoroscopy systems       
Mammography systems       
Dental X-ray systems       
Angiography systems       
Bone densitometry systems       
Other (please specify)       
Other (please specify)       

    

Image processing modalities 
Number of 

devices   
Chemical development systems     
Computed radiography systems     
Other (please specify)     
Other (please specify)     
    



        จัดทําโดย น.ส. อุษา กัลลประวิทย กพม. สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ   โทร. ๐๒ ๕๗๙ ๗๖๐๐ ตอ ๒๔๑๖                                                                               
๓/๑๐ 

 

 

2.2 ขอมูลเกี่ยวเครื่องมือทางรังสี (ตอ)    

Computed tomography scanners 
Number of 

devices   

Total computer tomography scanner     
Single slice CT     
Multi slice CT     
Dual source CT     
Dental CT     
Cone beam CT     

Other (please specify)     
Other (please specify)     
Other (please specify)     
    

MRI scanners 
Number of 

devices   

Total MRI scanner     
 1.5 Tesla     
> 1.5 Tesla     

Other (please specify)     
Other (please specify)     
 
  

Radiotherapy systems 
Number of 

devices 
Low-Energy x-ray (<350 kVp)   
Cobalt-60   
Stereotactic (with gamma source)   
Linear accelerators   
Robotic radiosurgery   
Helical radiotherapy (tomotherapy)   
HDR/LDR   
Other (please specify)   
Other (please specify)   
Other (please specify)   
  

Imaging systems 
Number of 

devices 
CT  
MRI  

CBCT  
Other (please specify)  
Other (please specify)  
Other (please specify)  
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2.2 ขอมูลเกี่ยวเครื่องมือทางรังสี (ตอ) 

Nuclear medicine devices Number of devices 

Single channel spectrometer   
Gamma Cameras (Planar)   
SPECT   

SPECT-CT   
PET Scanners   

PET-CT Scanners   

PET-MRI Scanners   

Other (please specify)   
Other (please specify)   
Other (please specify)   
 

สวนท่ี 3 ขอมูลเกี่ยวกับความถี่ของการใหบริการทางรังสี (การกระจายของอายุและเพศ) 
3.1 จํานวนผูเขารับบริการ ตอเทคนิคการตรวจวินิจฉัยทางการแพทยดวยรังสีเอกซ  

เทคนิคการตรวจวินิจฉัย 
Age and sex distribution 

0-14 years 15-39 years >39 years 
Male Female Male Female Male Female 

Chest radiography 
Chest PA       

Chest LAT       

Chest photofluorography       

Chest fluoroscopy       

Limbs and joints       

Spine 

Lumbar AP/PA       

Lumbar LAT       

Thoracic AP       

Thoracic LAT       

Cervical AP       

Cervical LAT       

Pelvis / hip       

Head       

Abdomen       
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3.1 จํานวนครัง้ของการใหบรกิาร ตอเทคนิคการตรวจวินิจฉัยทางการแพทยดวยรังสีเอกซ  (ตอ) 

เทคนิคการตรวจวินิจฉัย 

Age and sex distribution 
0-14 years 15-39 years >39 years 

Male Female Male Female Male Female 

Upper 

gastrointestinal 

Esophagography       

UGI       

GI follow through       

Lower gastrointestinal (barium enema)       

T- tube Cholangiography       

Urography 

IVP       

VCUG       

Cystography       

Hysterosalphingography       

Myelography       

Bone Densitometer       

Mammography 
Screening       

Clinical diagnosis       

CT 

Head       

Thorax       

Abdomen       

Spine       

Pelvis       

Interventional       

Other 1 *       

Other 2 *       

Other 3 *       

Other 4 *       
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3.1 จํานวนครั้งของการใหบรกิาร ตอเทคนิคการตรวจวินิจฉัยทางการแพทยดวยรังสีเอกซ  (ตอ) 

เทคนิคการตรวจวินิจฉัย 

Age and sex distribution 

0-14 years 15-39 years >39 years 

Male Female Male Female Male Female 

Angiography 

Non-cardiac       

Cardiac (including 
coronary) 

      

Interventional 
procedures 

Cardiac (PTCA)       

Cerebral       

Vascular (non-
cardiac) 

      

Others, e.g. GI/TIPS       

Pelvimetry       

C-Arm X-ray       

Dental radiography 

Intra Oral       

Panoramic       

Dental CT       

TOTAL of all medical examinations       

 

หมายเหต:ุ    * CT examination technique such as Coronoscopy, CT Coronary, Cardiac CT etc 
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3.2. จํานวนครั้งของการใหบรกิารรังสรีักษา  

เทคนิคการรักษาดวยรังส ี

Age and sex distribution 

0-14 years 15-39 years >39 years 

Male Female Male Female Male Female 

External beam 
therapy 
systems 

Total external beam therapy systems       

Total body irradiation (TBI)       

Lymphoma / Hodgkin       

Lymphoma / Non-Hodgkin       

Eye       

Breast       

Lung/thorax (including oesophagus)       

Gynaecological tumour       

Head/neck       

Primary brain       

Brain metastases       

Skin (local therapy)       

Skin (total skin electron beam 
irradiation) 

      

Bladder       

Prostate       

Kidney (including Wilms' tumour)       

Testis       

Other urological tumours       

Colon and rectum       

Other digestive tumours (e.g. stomach, 
liver)  

      

Bone and soft tissue sarcomas       

Bone metastases       

Neuroblastoma       

Other paediatric tumours       

Benign diseases (other than sites listed 
above) 

      

Other (please specify)       

Other (please specify)       

Other (please specify)       

Other (please specify)       

Brachytherapy 

Total brachytherapy       

Head/neck       

Eye       

Skin       

Brain       

Lung       
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3.2. จํานวนครั้งของการใหบรกิารรังสรีักษา (ตอ) 

เทคนิคการรักษาดวยรังส ี

Age and sex distribution 

0-14 years 15-39 years >39 years 

Male Female Male Female Male Female 

Brachytherapy 

Colorectal       

Other GI (e.g. liquid brachytherapy 
for liver metastases) 

      

Breast       

Gynaecological        

Prostate       

Intravascular (e.g. for intimal 
hyperplasia) 

      

Other (please specify)       

Other (please specify)       

Other (please specify)       

Other (please specify)       

 

 

3.3 จํานวนครั้งของการใหบรกิารดานเวชศาสตรนิวเคลียร 

เทคนิคการใหบริการดานเวชศาสตรนิวเคลียร 

Age and sex distribution 

0-14 years 15-39 years >39 years 

Male Female Male Female Male Female 

Diagnostic 
procedures 

using gamma 
cameras and 

SPECT or 
SPECT-CT 

 
 
 
 
 
 

Nervous system       

Nervous system       

Skeletal       

Cardiovascular        

Cardiovascular        

Pulmonary       

Endocrine       

Endocrine       

Gastrointestinal       

Genitourinary       

Oncology       

Infection/inflammation       

Other (please specify)       

Other (please specify)       

Other (please specify)        
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3.3 จํานวนครั้งของการใหบรกิารดานเวชศาสตรนิวเคลียร(ตอ) 

เทคนิคการใหบริการดานเวชศาสตรนิวเคลียร 

Age and sex distribution 

0-14 years 15-39 years >39 years 

Male Female Male Female Male Female 

Diagnostic 
procedures 

using PET and 
PET-CT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Total diagnostic procedures 
PET/PET-CT 

      

Oncology       

Oncology (other than F-18)       

Nervous system       

Skeletal       

Cardiovascular       

Cardiovascular (other than F-18)       

Infection/inflammation       

Other (please specify)       

Other (please specify)       

Other (please specify)       

Other (please specify)       

Therapeutic 
procedures 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Total therapeutic procedures       

131I for malignant thyroid disease       

131I for benign thyroid disease       

Therapy with 131I MIBG       

Peptide Receptor Radionuclide 
Therapy (PRRT) 

      

Selective internal radiation therapy 
(SIRT) 

      

Polycythaemia vera       

Bone metastases (palliation)       

Radiosynovectomy       

Radioguided surgery       

Other (please specify)       

Other (please specify)       

Other (please specify)       

Other (please specify)       

Other (please specify)       

Other (please specify)       

Other (please specify)       
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สวนท่ี 4 ประวัติการไดรับรังสขีองผูปฏิบัติงานทางรังสี  

 

ชื่อ-สกลุ ตําแหนง Dose  

  Annual Accumulation 
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