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 แนวทางการปฏิบัติ: การจดัการความลับผูป้่วยทางรงัสวีทิยา  

Work Instruction: Confidentiality 

หลักการและเหตุผล 

 กลุ่มงานรังสีวิทยาให้บริการตรวจทางรังสีวิทยา โดยข้อมลูการรับบริการ ข้อมูลภาพ และ ผลการตรวจ จะถูกเก็บใน
รูปแบบ Digital form ในระบบสารสนเทศทางรังสีวิทยา ของโรงพยาบาล 

 ข้อมูลทางรังสีวิทยา ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของเวชระเบียน จะต้องได้ได้รับการปกป้องเพื่อรักษาความลบัข้อมูลผู้ป่วย
โดยมีการกำหนดการเข้าถึงข้อมลูโดยการกำหนด Username และ Password ในการเข้าถึงและจดัการข้อมูล สำหรับ
บุคลากรแต่ละระดับ และสามารถตรวจสอบย้อนหลังถึง Transaction ทีม่ีการเข้าถึง และกระทำการใดๆ กับข้อมูลผู้ป่วยได้  

วัตถุประสงค ์

• ป้องกนัการการเปิดเผยขอ้มลูทางรงัสีวิทยาขอ้งผูป่้วยแก่ผูไ้ม่มีส่วนเก่ียวขอ้ง 

• มีแนวทางการปฏิบตัิที่ชดัเจน เพื่อใหบ้คุลากรท่ีมีสิทธ์ิเขา้ถึงขอ้มลูสารสนเทศทางรงัสีวิทยาไดท้ราบเขา้ใจและปฏิบตั ิ

• มีแนวทางการปฏิบตัิกรณีส่งขอ้มลูทางรงัสีวิทยาแก่แพทยผ์ูเ้ก่ียวขอ้งหรือมอบต่อผูป่้วย 

ผู้เกี่ยวขอ้ง 

• กลุ่มงานรงัสีวิทยา 

รงัสีแพทย,์แพทย,์พยาบาล, นกัรงัสีการแพทย ์,เจา้หนา้ที่ผูช้ว่ยเหลือคนไข ้

ผู้รับผิดชอบ 

• กลุ่มงานรงัสีวิทยา 

 

จัดท าโดย 

• นายแพทยส์มพล รวมเจรญิเกียรติ 
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ค าจ ากัดความ 

 

ข้อมูลสารสนเทศทางรังสวีิทยา 

คือขอ้มลูผูป่้วยที่มารบับรกิารทางรงัสีวิทยาที่กลุ่มงานฯ ประกอบดว้ยขอ้มลู ทั่วไป(Demographic) ไดร้บัขอ้มลูจากระบบ

สารสนเทศของโรงพยาบาล ( hospital information system; HIS) ขอ้มลูสิทธิการรกัษา เป็นตน้ 

และขอ้มลูการบรกิารทางรงัสีวิทยา ประกอบดว้ย ประเภทและวธีิการตรวจ วนัท่ี และเวลาที่มารบับรกิาร ขอ้มลูภาพทาง

รงัสีวิทยา และขอ้มลูผลการตรวจทางรงัสีวิทยา 

 

ระบบสารสนเทศทางรังสีวทิยา (Radiology Information system; RIS ) 

คือระบบสานสนเทศเพื่อการใหบ้รกิารทางรงัสีวิทยา ประกอบดว้ยขอ้มลูสองส่วนคือ 

 1.ระบบลงทะเบียนผูร้บับรกิาร เพื่อส่งขอ้มลูเขา้สู่ระบบจดัการภาพทางรงัสีวิทยา และเพื่อใหร้งัสีแพทยร์ายงาน

ผล ปัจจบุนักลุ่มงานตดิตัง้และใชง้าน RIS  โปรแกรม Envision 

 2. ระบบ การจดัเก็บและแสดงขอ้มลูภาพทางรงัสีวิทยา ( Picture Archive and Communication System, 

PACS)  ระบบรบัขอ้มลูลงทะเบียนจากระบบ RIS แลว้ส่งขอ้มลูเขา้  work list เครื่องมือตรวจทางรงัสีวิทยา เก็บบนัทึก

ขอ้มลูภาพทางรงัสีวิทยาในรูปแบบ DICOM เพื่อใหผู้ใ้ชง้านสามารถเรียกด ูหรือแกไ้ขขอ้มลูไดต้ามสิทธิการเขา้ถึงขอ้มลู 

ปัจจบุนั กลุ่มงานตดิตัง้ใชง้าน  PACS ระบบ Synapse 

 

ขอบเขต 

แนวทางปฏิบตัินีใ้ชส้  าหรบั การลงทะเบียนการรบับรกิารทางรงัสีวทิยาและเก็บบนัทึกขอ้มลูภาพทางรงัสีวิทยาของกลุ่มงาน

รงัสีวิทยา การเรยีกดภูาพทางรงัสีวิทยาโดยบคุลากรของโรงพยาบาลพระนั่งเกลา้ผูม้ีสิทธิเขา้ถงึขอ้มลูทางรงัสีวิทยา และ

เพื่อการส่งขอ้มลูภาพเพื่อประโยชนใ์นการรกัษาต่อ และเพื่อประโยชนท์างการแพทย ์การเรียนการสอน และการศกึษาวิจยั 
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แนวทางการปฏิบัติ (Work instruction) 
 

การเขา้ถงึขอ้มูลภาพเอกซเรยข์องผูป้่วย (PACS) 

 การดูภาพเอกซเรย์ของผู้ป่วยของโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จะดูข้อมลูผ่านระบบสารสนเทศทางรังสีวิทยาโปรแกรม 
Synapse ซึ่งต้องใส่รหสัประจำตัว Username และระหัสผ่าน password ของผู้ใช้เพื่อระบุตัวตนในการเปิดดูภาพ 
ก่อนทุกครั้ง โดยผู้ทีไ่ม่มี username และ password จะไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลของผู้ป่วยได ้

การเข้าถึงข้อมูลทางรังสีวิทยาของผู้ป่วย มีการแบ่งเป็นระดับของการเข้าถึงข้อมูลดังนี ้
 Admin(ผูด้แูลระบบ) - สามารถจดัการการเข้าถึงของผู้ใช้งานทุกคนไข้ รวมถึงการแกไ้ขระบบการจัดการภาพต่างๆ 

 Technician - สามารถแก้ไขภาพ ลบภาพ หรือ ย้ายภาพได้ในกรณทีี่จำเป็น และสามารถคัดลอก / 
นำภาพออกมาจากระบบได้ (Write CD/Print film) 

 รงัสแีพทย์- สามารถเข้าถึงข้อมูลการตรวจทางรังสีวิทยาของผู้ป่วย รายงานผล และบันทึกผลการตรวจลงในระบบ 
สามารถลบ และแก้ไขเพิ่มเดมิข้อมูลการรายงานผลผู้ป่วยได้ รังสีแพทย์ไม่สามารถ ลบ หรือย้ายภาพทางรังสีวิทยาได้ แต่
สามารถคัดลอกภาพ เพื่อใช้นำไปใช้ด้านวิชาการได้ ทั้งนี้รังสีแพทยต์อ้งคำนึงถึงและรับผิดชอบความปลอดภัยข้อมูลผู้ป่วยท่ี
นำไปใช้ 

 ผูช้ว่ยเหลอืคนไข้ ทำหน้าที่ลงทะเบียนเอกซเรย์- สามารถเปิดดูรายการลงทะเบยีน เรียกข้อมลู Demographic, 
Finance, Location, request Item เป็นต้น เพื่อทำการลงทะเบียนตรวจทางรังสีวิทยา และการเรยีกเก็บค่าบริการ รวมทั้ง
การนัดตรวจ สามารถบันทึกข้อมลู และทำการแก้ไขเฉพาะในส่วนข้อมูลที่เกี่ยวกับการบริการทางรังสวีิทยาเท่าน้ัน ไมส่ามารถ
เปิดดู ลบ แก้ไขภาพทางรังสีวิทยาได ้

 แพทยแ์ละผูใ้ชง้านทัว่ไป - สามารถดูภาพได้อย่างเดียว ไมส่ามารถแก้ไข หรือนำไฟล์ภาพออกมาได้ 

 

การส่งมอบภาพเอกซเรยห์รือ CD ภาพของผูป้่วย 

 กลุ่มงานรังสีวิทยาจะนำข้อมลูการตรวจทางรังสีวิทยาบันทึกลงใน CD เพื่อมอบให้ผู้ป่วยเมื่อได้รับเอกสารขอให้
ดำเนินการจากแพทย์ผู้ให้การรักษาผู้ป่วยเท่านั้น ท้ังนี้ปฏิบัตติามขั้นตอนทางเวชระเบียน 

ผู้ที่มารับ CD หรือผลเอกซเรย์ จะต้องเป็นญาติของผู้ป่วย หรือเจ้าหน้าท่ีประจำวอรด์ที่ดูแลผู้ป่วย เท่านั้น 
โดยผู้ที่มาตดิต่อท่ีแผนกรังสีวิทยา จะต้องลงลายมือช่ือในสมุดรับ CD/film และระบุการติดต่อกลับทุกครั้ง 

 

 

ย้ายภาพเปลี่ยนแปลงเวชระเบยีน 
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 การย้ายภาพเอกซเรย์ เนื่องจากมปีัญหาการส่งภาพเอกซเรยผ์ิดคน หรือ ตรวจผู้ป่วยสลับคน 
จะทำการย้ายโดยมีขั้นตอนดังนี ้
 1. ตรวจสอบหลักฐานที่ยืนยันว่า มีการสลับข้อมลูภาพเอกซเรย์ หรอื ผู้ป่วยสลับคนท่ีชัดเจน เช่น เวชระเบียน, 
การยืนยันบุคคลจากผู้ป่วยหรือเจา้หน้าท่ี, หลักฐานการเปลีย่นช่ือ หรือ อื่นๆ 

 2. แจ้ง technician ที่ทำหน้าท่ีย้ายภาพในวันนั้น โดยใช้ user login ของ technician นั้น 
ในการย้ายภาพให้ถูกต้อง เพื่อใหท้ราบว่าใครเป็นคนย้ายภาพ โดยจะมีการบันทึกไว้ในระบบอัตโนมตัิ 

 3. เก็บเอกสาร/สำเนาเอกสาร ท่ีเกี่ยวข้องไว้เพื่อเป็นหลักฐานหากมกีารตรวจสอบย้อนหลัง 

 

การนำภาพรงัสีวทิยาไปใชท้างวชิาการ 

 ภาพทางรังสีวิทยาเพื่อการวินิจฉัยและตดิตามการรักษามีส่วนสำคญัต่อการพัฒนาวิชาการและการเรียนการสอน 
การนำภาพรังสีวิทยาไปใช้แสดงเพื่อวัตถุประสงคด์ังกล่าวต้องมีการดำเนินการเพื่อปกป้องความลับของผู้ป่วยดังน้ี 

 ภาพการตรวจทางรังสีวิทยาจะมีการแสดงช่ือ นามสกุล และเลขท่ีโรงพยาบาล แสดงไว้ในภาพเสนอเพือ่ความถูกต้อง
ในการแสดงตัวตนของผู้รับการตรวจ เมื่อนำภาพการตรวจไปแสดงเพื่อวัตถุประสงค์ทางวิชาการจะต้องดำเนินการนำภาพไปใช้
โดยไม่ให้แสดง ช่ือ อายุ เลขท่ีโรงพยาบาล บนภาพรังส ี

 หากนำภาพท่ีมีการแสดงข้อมลูตัวตนผู้ป่วยบนภาพรังสไีปนำเสนอ จะต้องดำเนินการปกปิดข้อมลูแสดงตัวตนผู้ป่วย
ไม่ให้มองเห็นในการนำเสนอ 

 

การทำลายเอกสารขอ้มลูผูป้่วย 

 ข้อมูลผู้ป่วยท่ีปรากฏในเอกสารที่ใช้สำหรับสื่อสารระหวา่งกลุ่มงาน และภายในกลุ่มงาน เช่น ใบขอตรวจ ( Request 
form)  เอกสารพิมพ์ออกเพื่อใช้ในการให้บริการตรวจแต่ละประเภท ( A5 ) ใบขอนำภาพเข้าระบบสารสนเทศ ใบขอให้
บันทึกภาพลง CD เป็นต้น แม้ว่าไปได้จำกดัความว่าเป็นเวชระเบียน แต่เนื่องจากมีข้อมูลช่ือคนไข้ อาการ การวินิจฉัย และการ
ตรวจท่ีได้รับ จึงถือได้วา่มีข้อมูลผูป้่วยท่ีไม่อาจเผยแพร่ ใหด้ำเนินเกบ็รวบรวมไว้ในท่ีที่ปลอดภยั และดำเนินการส่งทำลาย
เอกสารตามแนวทางของงานเวชระเบียน 

 

การเผยแพร่ภาพหรือข้อมูลผู้ป่วย 

 ไม่อนญุาตใหบ้คุลากรของกลุ่มงาน น าขอ้มลูผูป่้วย ท าส าเนาภาพหรือขอ้มลูใดๆของผูป่้วย เผยแพรใ่หบ้คุคล

นอกหน่วยงาน หรือบคุลากรในหน่วยงานท่ีไม่เก่ียวขอ้ง ยกเวน้ท่ีไดม้ีการด าเนินการขอขอ้มลูจากแพทยเ์จา้ของไข ้หรือเพื่อ

วิชาการ ดงัแนวทางที่ก าหนด หา้มน าภาพและขอ้มลูใดๆเผยแพรท่างส่ือสารสนเทศหรือส่ิงพมิพห์รือการเผยแพรอ่ื่นๆ 

 

จัดท าโดย 

นายแพทยส์มพล รวมเจริญเกียรติ 
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