
งานประชมุวิชาการ สมาคมรังสีเทคนิคแหง่ประเทศไทย ครังท ี

26  ระหวา่งวนัท ี24-26 ม.ค. พ.ศ.2561 ณ โรงแรมโลตสั ปางสวนแก้ว 

จ.เชียงใหม่

25/01/2561

งานประชมุวิชาการ สมาคมรังสีเทคนิคแหง่ประเทศไทย ครังท ี

26  ระหวา่งวนัท ี24-26 ม.ค. พ.ศ.2561 ณ โรงแรมโลตสั ปางสวนแก้ว 

จ.เชียงใหม่ 1

รังสีเทคนิคกบัภาพรังสีทีมีคุณภาพ

บุญชัย นิตยสุภาภรณ์ 

รพ. จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

                                        รศ.น.พ.สุพจน์  อ่างแก้ว

 "รังสีแพทยจ์ะกา้วหนา้ไปไม่ได ้ถา้ขาดนกัรังสีเทคนิคทีดีและสามารถ"

ลูกค้าภายในของรังสีวทิยา ลูกคา้ภายนอกของรังสีวทิยา

ลูกคา้ภายนอกของรังสีวทิยา
รังสีเทคนิคกบัภาพรังสีทีมีคุณภาพ
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รังสีเทคนิคกบัภาพรังสีทีมีคุณภาพ รังสีเทคนิคกบัภาพรังสีทีมคุีณภาพ

• ภาพทมีีคุณภาพต้องประกอบด้วย

• Contrast & Density 
• Position
• Foreign body
• Marker
• ชือ – นามสกลุ  HN

เทคนิคทีช่วยในการสร้างภาพต่างๆ

• 15% rule
• Distance (ระยะทาง )

• Compensate technique ต่างๆ

• Focal spot size

15% rule

• คือการเพิมkVp 15% จากkVp เดิม เพือเพิมความดําขึนเป็นสอง

เทา่ ซงึใช้ได้กบัคา่ kVp ทกุคา่ เช่น

•  ถ้าเพิม kVp ขนึ 15%  ความดําของภาพจะเพิมขึนสองเท่า

•  ถ้าลด kVp ลง 15% ความดําของภาพจะลดลงครึงหนงึ

Distance (ระยะทาง )

• ความสัมพนัธ์ระหวา่ง ระยะทางและความดาํของภาพรังสี

 

•   ถา้ SID ลดลง     ---->  ความดาํของภาพรังสี

เพิมขึน (เมือปัจจยัทางเทคนิคอืนคงเดิม)

•    ถา้ SID เพิมขึน   ---->  ความดาํของภาพรังสี

ลดลง  (เมือปัจจยัทางเทคนิคอืนคงเดิม)

    

Compensate technique ต่างๆ

• เช่นในผูป่้วยทีใส่เฝือก ต่างๆ

• anode heel effect
• Grid 
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Grid 

TB chest x-ray TB chest x-ray
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Chest PA,lateral Lordotic view chest x-ray

Inspiration vs.Expiration QC

• การปรับภาพให้เหน็ตําแหนง่ของปลายtube

Foreign body Foreign body
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Foreign body Foreign body

position position

position position
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Position&technique position

position position

Electronic marker รังสีเทคนิคกบัภาพรังสีทมีีคุณภาพ
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ความเหมาะสมในการสร้างงานคุณภาพต่างๆ การลด SNA ในการตรวจ MRI

การลด SNA ในการตรวจ MRI Patient movement

Patient movement Patient movement
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เข้าใจความต้องการของแพทย์ผู้ส่งตรวจ เข้าใจความต้องการของแพทย์ผู้ส่งตรวจ

ความเสียงในการสร้างภาพทมีีคุณภาพ
จากภาพทีมีคุณภาพ                  การสร้างKPI ทีสาํคญั

ตวัชีวดัทีสาํคญัของฝ่ายรังสี

• การลดการเอกซเรย์ซํา

• ลดปริมาณfilm เสีย

• การลดจํานวนการเอกซเรย์ผิดตวัผิดคน

• การควบคมุคณุภาพของภาพรังสี

เหตุผลแห่งคุณภาพ


