II-7Cบริ การรังสีวิทยา

ประเด็นคุณภาพ/ความเสี่ยงที่สาคัญ:คุณภาพฟิ ล์มผูป้ ่ วย ปลอดภัย ถูกต้อง รวดเร็ว
ข้อมูล/ตัวชี้วดั
เป้ าหมาย
2556
2557
2558
2559

2560(ตค.59มีค.60)

ระยะเวลาการรอฟิ ลม์
ผูป้ ่ วยนอก/ผูป้ ่ วยใน/
ผูป้ ่ วยฉุกเฉิน

ไม่เกิน5 นาที

3.20

3.20

ทันที

ทันที

ทันที

-จานวนผูป้ ่ วยตกเตียง
/ ตกเปลนอน / ตก
รถเข็น/ลื่นล้ม

0 ราย

0

0

0

0

0

-จานวนอุบตั กิ ารณ์การ
ถ่ายภาพรังสีผปู้ ่ วยผิด
คน

0 ราย

1

0

0

1

0

อัตราการถ่ายภาพรังสี
ซ้า

 0.15 %

0.18 %

0.14%

0.22%

0.15%

0.10%

-จานวนข้อผิดพลาดใน
การถ่ายภาพรังสีผปู้ ่ วย
ผิดตาแหน่ง/อวัยวะ,
ผิดท่า

ไม่เกิน 1ครัง้

1

0

1

0

1

-จานวนผูป้ ่ วยทีไ่ ม่ได้
0 ราย
0
0
0
3
1
รับการประเมินอาการ
(เปลนัง)่
ก่อนให้บริการ เป็ นลม
/ หมดสติ
บริ บท:
ขอบเขตบริการ (ในเวลา นอกเวลา การส่งตรวจภายนอก):
เป็ นหน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบในการให้บริการทางด้านรังสีการแพทย์ตามแนวทาง แบบอย่าง ขัน้ ตอนและ
วิธกี ารทีช่ ดั เจน ภายใต้การกากับ แนะนา ตรวจสอบและปฏิบตั งิ านอื่นทีไ่ ด้รบั มอบหมาย ตามศักยภาพ
โรงพยาบาลทุตยิ ภูม ิ ระดับกลาง บริการถ่ายภาพรังสีแบบทัวไปแก่
่
ผปู้ ่ วยทัง้ ภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน
บริการให้คาแนะนาข้อมูลและให้บริการทางวิชาการทางด้านรังสีเพื่อส่งเสริมความรูค้ วามเข้าใจของ
ผูใ้ ช้บริการ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และผูส้ นใจ พร้อมทัง้ มีการให้บริการตรวจคลื่นหัวใจไฟฟ้ า(EKG) แก่
ผูร้ บั บริการ ตามคาสังแพทย์
่
-ในเวลาราชการ จะเปิ ดให้บริการตัง้ แต่เวลา 08.00 – 16.30 น.ทุกวัน

-นอกเวลาราชการ เปิ ดให้บริการตัง้ แต่เวลา 16.30 –00.30 น. ทุกวัน
-วันหยุดราชการ จะเปิ ดให้บริการตัง้ แต่เวลา 08.00 –00.30 น.และหลังจากเวลา 00.30 น.สามารถ
เรียกOn callได้ตลอดเวลา เมือ่ มี caseฉุกเฉิน/จาเป็ นต้องเอกซเรย์
-การส่งตรวจภายนอก : มีการส่งตรวจภายนอกเพื่อการรักษาต่อเนื่อง ไปยังโรงพยาบาลศูนย์ตรัง,
โรงพยาบาลสงขลานครินทร์และโรงพยาบาลเอกชนใน จ.ตรัง ด้วยการส่งข้อมูลภาพรังสีในรูปแบบของแผ่น
CD. , ภาพprintกระดาษสี ,ทาง Lineและทาง E-mail
การตรวจพิเศษ/การทา intervention ทางรังสี:
-ไม่มบี ริการของการตรวจพิเศษ/การทาIntervention ทางรังสี
จานวนผูถ้ ่ายภาพรังสี (ปริญญา/ต่ากว่าปริญญา):
งานรังสีวทิ ยามีบุคลากรปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นการให้บริการถ่ายภาพรังสี จานวน 3 คน คือ
-ตาแหน่ง เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ ชานาญงาน จานวน 2 คน วุฒปิ ระกาศนียบัตรรังสีเทคนิค (ต่า
กว่าปริญญาตรี)ประสบการณ์ในการทางานมากกว่า 30 ปี และ
-ตาแหน่ง พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค จานวน 1 คน (ต่ากว่าปริญญาตรี) ได้รบั การฝึกอบรม
ทางด้านความปลอดภัยทางรังสีและรังสีเทคนิค 2 ครัง้ ปฏิบตั งิ านโดยการควบคุมดูแลของ
เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ ชานาญงาน ประสบการณ์ในการทางาทางด้านรังสีมากกว่า 20 ปี
จานวนรังสีแพทย์:
-ไม่มรี งั สีแพทย์ปฏิบตั งิ านใน รพ. แต่มแี พทย์สาขาออโธปิ ดกิ ส์ 1 ราย , แพทย์เวชปฏิบตั ทิ วไป
ั่ 3
รายและแพทย์สาขาเวชปฏิบตั แิ ละครอบครัว 2 ราย เป็ นผูด้ ภู าพรังสีและจะมีการปรึกษารังสีแพทย์จาก
โรงพยาบาลศูนย์ตรังในการรักษาผูป้ ่ วยเป็ นบางราย
เทคโนโลยีสาคัญ:
-เครือ่ งมือและอุปกรณ์ทม่ี คี วามพร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลาทีส่ าคัญ คือ
1.) เครือ่ งเอกซเรย์ทวไป
ั ่ ขนาด 150Kvp. 500 Ma. จานวน 1 เครือ่ ง
2.) เครือ่ งอ่านและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์ แบบดิจติ อล จานวน 1 ชุด (ระบบPACsและCR.)
3.) การนาระบบโปรแกรมHos.xP มาใช้ในการให้บริการและสื่อสาร/ส่ง ข้อมูลภาพรังสีระหว่าง
หน่วยงาน/จุดตรวจต่างๆ
4.)เครือ่ งตรวจคลื่นหัวใจไฟฟ้ า(EKG)
กระบวนการ:
การตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยทางรังสีโดยหน่วยงานภายนอก (องค์กร วันทีต่ รวจ ผล):
-ทางหน่วยงานได้รบั การตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานและความปลอดภัยทางรังสี จากหน่วยงาน
ภายนอก ดังนี้
1.) ศูนย์วทิ ยาศาสตร์การแพทย์ท่ี 12/1 (ตรัง) กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครัง้ ล่าสุดเมือ่ วันที่ 2
มิถุนายน 2559 ผลการตรวจสอบเครือ่ งเอกซเรย์วนิ ิจฉัยทัวไป
่ ยีห่ อ้ LISTEMรุน่ REX-650R s/n 14-0182
ขนาด500 mA. 150kVp. พบว่าได้มาตรฐานทุกระบบ และห้องเอกซเรย์วนิ ิจฉัยทัวไปทุ
่ กบริเวณทีท่ ดสอบ

การวัดค่าปริมาณรังสีกระเจิงต่ออัตราการใช้งานใน 1 สัปดาห์ ผลการตรวจสอบพบว่าได้มาตรฐานและมี
ความปลอดภัยจากรังสีเอกซ์ และมีอุปกรณ์ดา้ นความปลอดภัยอื่นๆได้แก่ วัสดุป้องกันรังสี(เสือ้ ตะกัว่ จานวน
2 ตัว,Thyroid shield 1 อัน,Gonadshield 2 อัน), เครือ่ งวัดรังสีประจาบุคคล (OSL) 2 อัน, เครือ่ งหมายเตือน
ภัยทางรังสีทห่ี น้าประตูหอ้ ง, ป้ ายข้อความ”สตรีมคี รรภ์ โปรดแจ้งเจ้าหน้ าที”่ หน้าประตูหอ้ งและไฟเตือนขณะ
ทาการฉายรังสีหน้าประตูหอ้ ง
2.)นักฟิ สกิ ส์รงั สี จากสานักงานปรมาณูเพื่อสันติ เมือ่ วันที่ 17 สิงหาคม 2558 ผลการตรวจสอบการ
ควบคุมคุณภาพ/การประกันคุณภาพ เครือ่ งกาเนิดรังสี ดังนี้
2.1ใบอนุญาตมีไว้ครอบครอง ซึง่ เครือ่ งกาเนิดรังสีฯ ตามปรากฏในใบอนุญาต พ.ป.ส. 4ค.-2 เลขที่
4XM0430/57RF หมดอายุวนั ที่ 8 เมษายน 2559( ปั จจุบนั ตามใบอนุญาตเลขที่ 4XM0152/59RFตัง้ แต่วนั ที่
9 เมษายน2559 – 8 เมษายน 2561)
2.2 มีเจ้าหน้าทีป่ ฏิบตั งิ านรังสี ทีม่ คี ุณวุฒแิ ละประสบการณ์ ดแู ลความปลอดภัยทางรังสีประจาแผนก
(ปั จจุบนั มีเจ้าหน้าทีค่ วามปลอดภัยทางรังสีระดับกลาง เลขทะเบียนRSO-ML-1-000465 ควบคุมดูแลอยู)่
2.3 มีขนั ้ ตอนการปฏิบตั งิ านและมาตรการความปลอดภัยทางรังสี อยูใ่ นเกณฑ์ทม่ี คี วามปลอดภัย
2.4 ตาแหน่งทีต่ งั ้ เครือ่ งกาเนิดรังสี เหมาะสม ห้องเอกซเรย์ปลอดภัยเพียงพอในการปฏิบตั งิ าน
2.5 มีมาตรการและแผนป้ องกันอันตรายจากรังสี เป็ นระบบเอกสารอ้างอิง ของโรงพยาบาล
3.วิศวกรจากกรมสนับสนุนบริการส่งเสริมสุขภาพ เขต 12 สงขลา(สบส.) ได้ทาการตรวจสอบและซ่อม
บารุงเครือ่ งตรวจคลื่นหัวใจไฟฟ้ า(EKG) ให้มสี ภาพพร้อมใช้งาน
ผลการตรวจวัดปริมาณรังสี:
-การตรวจวัดปริมาณรังสีจากแผ่นวัดรังสี OSL รอบ 3 เดือนล่าสุด (ธ.ค.2559- ก.พ.2560) โดยกอง
รังสีและเครือ่ งมือแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ผลการตรวจวัดพบว่าได้ค่าปริมาณรังสีทต่ี ่ากว่าระดับ
การบันทึก 100 ไมโครซีเวิรต์ / 3 เดือน ของเจ้าพนักงาน 2 คนคือ 83,83,83 และ60,47,60 ตามลาดับ
ระบบบารุงรักษาเครือ่ งมือ:
-การบารุงรักษาเครือ่ งมือทีส่ าคัญ ได้แก่
1.) เครือ่ งเอกซเรย์วนิ ิจฉัย มีการปฏิบตั ติ าม WI-RAD-06 เรือ่ ง วิธกี ารบารุงรักษาเครือ่ งเอกซเรย์
วินิจฉัย
2.)เครือ่ งScan ภาพรังสี มีการปฏิบตั ติ าม WI-RAD-03 เรือ่ ง การใช้งานระบบ CR.ให้มปี ระสิทธิภาพ
3.เครือ่ งคอมพิวเตอร์ มีวธิ ปี ฏิบตั ิ ดังนี้
3.1ทุกเช้าก่อนใช้งาน ให้เปิ ดเครือ่ งและตรวจสอบความพร้อมในการทางานของเครือ่ งฯ โดยให้
เข้าโปรแกรมการใช้งานทีเ่ กีย่ วข้อง
3.2เช็ดถูทาความสะอาดตัวเครือ่ ง ด้วยน้ าทีส่ ะอาด/น้ ายาเฉพาะ ทุกสัปดาห์
3.3ตรวจสอบปลัก๊ สายไฟและอุปกรณ์ต่างๆทีเ่ กีย่ วข้องกับคอมพิวเตอร์ ให้มสี ภาพทีพ่ ร้อมในการ
ใช้งาน ทุกเช้า
3.4หากพบปั ญหาทีไ่ ม่สามารถแก้ไขได้ ให้ตดิ ต่อนักคอมพิวเตอร์ของ รพ.แก้ไขทันที

การสอบเทียบและการใช้ผลการสอบเทียบ:
-ได้มกี ารสอบเทียบเครื่องเอกซเรย์วนิ ิจฉัย จากศูนย์วทิ ยาศาสตร์การแพทย์ท่ี 12/1 (ตรัง)
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครัง้ ล่าสุดเมือ่ วันที่ 2 มิถุนายน 2559 โดยมีการสอบเทียบวัดค่าต่างๆของ
เครือ่ งฯ พบว่าค่าต่างๆอยูใ่ นเกณฑ์มาตรฐานและมีความปลอดภัย ทีจ่ ะนาไปใช้ให้บริการแก่ผปู้ ่ วย
ความครอบคลุมของภาพรังสีทร่ี งั สีแพทย์อ่านและแปลผล:
-ภาพรังสีทุกภาพทีผ่ ปู้ ่ วยได้รบั การถ่ายภาพจากงานรังสีวทิ ยา แพทย์สามารถเปิ ดอ่านและแปรผลได้ ณ จุด
ตรวจทุกพืน้ ทีใ่ นโรงพยาบาลทีม่ เี ครือ่ งคอมพิวเตอร์ตงั ้ อยู่ ด้วยการเชื่อมต่อข้อมูลของระบบCR.และPACs
เข้ากับระบบ Hos.xPทาให้แพทย์สะดวกในการอ่านและแปรผลภาพรังสีได้อย่างชัดเจนด้วยเครือ่ งมือต่างๆ
ในระบบCR. จึงทาให้ผปู้ ่ วยได้รบั การวินิจฉัยโรคและรักษาได้อย่างรวดเร็วและครอบคลุม
*ระบบการรายงาน/การบันทึก/การค้นหาผลการตรวจ:
-ขณะนี้งานรังสีวทิ ยาได้นาเครือ่ งคอมพิวเตอร์,ระบบHos.xP, เครือ่ งอ่านและแปลงสัญญาณภาพ
เอกซเรย์ หรือ Computed Radiography (ระบบ CR)และระบบจัดเก็บข้อมูลภาพทางการแพทย์ (PACSPicture Archiving and Communication System) มาใช้ในการให้บริการแก่ผรู้ บั บริการ ในการรายงานผล
ของภาพรังสีแก่แพทย์, การบันทึกข้อมูลประวัตขิ องผูร้ บั บริการ ข้อมูลภาพรังสี และการค้นหาผลการตรวจ
หรือประวัตขิ อ้ มูลภาพรังสี ด้วยระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) จะทาหน้าทีจ่ ดั เก็บภาพเอกซเรย์ทไ่ี ด้รบั
จากเครือ่ ง Computed Radiography โดยสามารถจัดเก็บข้อมูลภาพเอกซเรย์ ได้เป็ นระยะเวลาไม่ต่ากว่า 5
ปี ภาพเอกซเรย์ทไ่ี ด้รบั นัน้ คอมพิวเตอร์แม่ขา่ ย จะเป็ นผูใ้ ห้บริการ สาหรับเครือ่ งคอมพิวเตอร์ ทีอ่ ยูภ่ ายใต้
เครือข่ายเดียวกัน โดยใช้รปู แบบ Web-Base Review Technology ร่วมกับเทคโนโลยีการนาส่งภาพ
เอกซเรย์ ในแบบสตรีม (Streaming) ซึง่ จะทาให้ภาพเอกซเรย์สามารถแสดงผล ได้อย่างรวดเร็ว แม้ว่า จะมี
ปริมาณของข้อมูลทีส่ ่งผ่าน ระบบสายนาส่ง (LAN) เป็ นปริมาณมาก แพทย์ สามารถใช้คอมพิวเตอร์ภายใน
เครือข่ายเดียวกัน เรียกดูภาพเอกซเรย์ของผูป้ ่ วยได้ตลอดเวลา
การควบคุมคุณภาพของกระบวนการทางรังสีเทคนิค
-กระบวนการของงานรังสีวทิ ยา จะมีอยู่ 6 ขัน้ ตอน ดังนี้
*ขัน้ ตอนที่ 1.)การเตรียมความพร้อมของสถานทีท่ างาน เครือ่ งมือ +อุปกรณ์และบุคลากรมีตวั ชีว้ ดั ที่
สาคัญๆ ดังนี้
1.สถานทีท่ างานและเครือ่ งเอกซเรย์ได้รบั การตรวจสอบมาตรฐานความพร้อมใช้และความปลอดภัย
อย่างน้อย 1 ครัง้ / ปี
2.จานวนอุบตั กิ ารณ์เครือ่ งมือและวัสดุอุปกรณ์ไม่เพียงพอ / ชารุดไม่เกิน 2 ครัง้
3.เจ้าหน้าทีท่ ุกคนได้รบั การตรวจสุขภาพร่างกายประจาปี 1คน/ครัง้ /ปี
ทีเ่ คยเกิดอุบตั กิ ารณ์คอื อุบตั กิ ารณ์ของการเชื่อมต่อระหว่าง 2 โปรแกรมมีปัญหา(โปรแกรมHos.xP.กับ
โปรแกรมระบบPacs.) มีเกิดขึน้ ในปี งบประมาณ 2556-2558จานวน16,13และ10 ครัง้ ตามลาดับ สาเหตุ
จากระบบกระแสไฟฟ้ าใน รพ.มีการดับ/ตกบ่อยครัง้ ทาให้ระบบการเชื่อมต่อระหว่างโปรแกรมHos.xP.กับ
โปรแกรมระบบPacs.ไม่สามารถเชื่อมต่อกันได้ ส่งผลให้การสแกนภาพรังสีไม่สามารถกระทาได้ ในปี 2559

ทาง รพ.จึงได้เปลีย่ นขนาดของหม้อแปลงกระแสไฟฟ้ าแรงสูงให้มขี นาดใหญ่ขน้ึ ในปี 2560(ตค.59-มีค.60) มี
จานวนอุบตั กิ ารณ์เกิดขึน้ 6 ครัง้ โดยในแต่ละครัง้ เมือ่ เกิดเหตุการณ์จะต้องเรียกตามนักวิชาการ
คอมพิวเตอร์ของทาง รพ.เข้ามาดาเนินการแก้ไขระบบให้สามารถเชื่อมต่อกันได้ทนั ที
ขัน้ ตอนที่ 2.)การรับใบสังตรวจและการรั
่
บ+ประเมินอาการผูป้ ่ วยมีตวั ชีว้ ดั ทีส่ าคัญๆ ดังนี้
1.ไม่พบอุบตั กิ ารณ์การถ่ายภาพรังสีผปู้ ่ วยผิดคน
2.จานวนข้อผิดพลาดในการถ่ายภาพรังสีผปู้ ่ วยผิดตาแหน่ง/อวัยวะ, ผิดท่าไม่เกิน 1 ครัง้
3.ไม่พบอุบตั กิ ารณ์ผปู้ ่ วยทีไ่ ม่ได้รบั การประเมินอาการก่อนให้บริการ เป็ นลม/หมดสติ
ทีเ่ คยเกิดอุบตั กิ ารณ์คอื อุบตั กิ ารณ์ผปู้ ่ วยทีไ่ ม่ได้รบั การประเมินอาการก่อนให้บริการ เป็ นลม/หมดสติ
เกิดขึน้ ในปี งบประมาณ2556-2559 จานวน 0,1,0และ 3 รายตามลาดับ สาเหตุเกิดจาก 1)ผูป้ ่ วยมีอาการ
เปลีย่ นแปลงกะทันหัน2.)เจ้าหน้าทีไ่ ม่ได้ประเมินอาการก่อนให้บริการ จึงได้มกี ารกาหนดแนวทางโดยให้ม ี
การประเมินอาการผูป้ ่ วยตามหลักการทางการพยาบาล(หน้าซีด,เหงือ่ ออก,ใจสัน,วิ
่ งเวียนศีรษะ)ทุกราย ก่อน
ให้บริการถ่ายภาพรังสี โดยเฉพาะผูป้ ่ วยทีม่ าด้วยเปลนอน,รถเข็นนังและผู
่
ป้ ่ วยสูงอายุ และให้อธิบายวิธกี าร
ร่วมมือในการถ่ายภาพให้ผปู้ ่ วยรับทราบ ว่าสามารถปฏิบตั ติ ามได้หรือไม่ หากไม่ได้กใ็ ห้เจ้าหน้าทีป่ รับ
รูปแบบในการถ่ายภาพเท่าทีส่ ามารถจะกระทาได้ เพื่อให้ได้ภาพรังสีทม่ี คี วามชัดเจนมากทีส่ ุดหากมีญาติก็
ให้เข้ามาช่วยดูแลผูป้ ่ วยขณะถ่ายภาพ(ให้สวมเสือ้ ตะกัวกั
่ นรังสีดว้ ยทุกราย) และให้เจ้าหน้าทีท่ ุกคน
ปฏิบตั งิ านด้วยความรอบคอบเพิม่ ขึน้ ทาให้ในปี งบประมาณ 2560(ต.ค59.- มี.ค.60) มีอุบตั กิ ารณ์เกิดขึน้ ซ้า
1 ครัง้ (ผูป้ ่ วยมาด้วยรถเข็นนัง่ ประเมินอาการแล้วสามารถเข้าถ่ายภาพรังสีได้ แต่เกิดเป็ นลมหน้ามืด
กะทันหัน โดยมีรถเข็นรองรับไม่มกี ารบาดเจ็บใดๆ)
ขัน้ ตอนที3่ .)การลงทะเบียนและการเตรียมผูป้ ่ วยมีตวั ชีว้ ดั ทีส่ าคัญๆ ดังนี้
1.จานวนการถ่ายภาพรังสีซ้าเหตุจากคาสังถ่
่ ายภาพรังสีทผ่ี ดิ พลาด(ผิดอวัยวะ,ผิดคน,ผิดข้าง/
ด้านและผิดท่า)ไม่เกิน1ครัง้
ทีเ่ คยเกิดอุบตั กิ ารณ์คอื การถ่ายภาพรังสีซ้าเหตุจากคาสังถ่
่ ายภาพรังสีทผ่ี ดิ พลาด(ผิดอวัยวะ,ผิดคน,ผิด
ข้าง/ด้านและผิดท่า) ในปี งบประมาณ 2556-2559เกิดขึน้ จานวน 1,0,1และ0 ครัง้ ตามลาดับสาเหตุจาก
แพทย์/พยาบาลส่งรายการคาสังถ่
่ ายภาพรังสีทผ่ี ดิ พลาดไปยังงานรังสีวทิ ยา โดยเจ้าหน้าทีง่ านรังสีไม่ได้ม ี
การตรวจทานรายการคาสังให้
่ ถูกต้องก่อนการถ่ายภาพ จึงได้กาหนดวิธกี ารใหม่โดยให้เจ้าหน้าทีง่ านรังสี
ต้องทาการตรวจสอบรายการคาสังถ่
่ ายภาพรังสีทุกรายการ ทัง้ ในระบบโปรแกรมHos.xP/ ใบนาส่งตรวจ ให้
ถูกต้องตรงกับการบาดเจ็บของผูป้ ่ วยก่อนถ่ายภาพ หากพบว่าไม่ถูกต้อง ให้รบี ประสานงานกับผูท้ ส่ี ่งรายการ
คาสังแก้
่ ไขทันที โดยในปี งบประมาณ 2560(ต.ค.59 – มี.ค.60) มีอุบตั กิ ารณ์เกิดขึน้ ซ้า 1 ครัง้ ซึง่ จะได้มกี าร
เฝ้ าระวังมิให้มกี ารเกิดขึน้ ซ้า
ขัน้ ตอนที4่ .)การตรวจวิเคราะห์ทางรังสีมตี วั ชีว้ ดั ทีส่ าคัญๆ ดังนี้
1.การถ่ายภาพรังสีซ้า  0.15 %
2.ความพึงพอใจของผูป้ ่ วย  90 %
3.ไม่พบผูป้ ่ วยสตรีอยูใ่ นภาวะตัง้ ครรภ์ถ่ายภาพรังสีโดยไม่ได้รบั การป้ องกันไม่เกิน
ทีเ่ กิดอุบตั กิ ารณ์คอื การถ่ายภาพรังสีซ้า เกิดขึน้ ในปี งบประมาณ2556-2559 จานวน 0.18%,0.14 %,0.22

และ0.15 % ตามลาดับ เกิดจากสาเหตุหลัก 3 ด้าน คือ(1)ตัวผูป้ ฏิบตั งิ าน ไม่ปฏิบตั ติ ามแนวทาง /วิธปี ฏิบตั ิ
ในการดาเนินงาน (2) ตัวผูร้ บั บริการ ไม่ให้ความร่วมมือในการถ่ายภาพ และ(3) เครือ่ งมือ-อุปกรณ์ เกิดการ
ชารุด จึงได้มกี ารกาหนดแนวทางในการป้ องกัน /เฝ้ าระวังการเกิดซ้าของปั ญหาทีพ่ บทัง้ 3 ด้านอย่างจริงจัง
ทาให้ผปู้ ่ วยได้รบั การถ่ายภาพรังสีซ้าลดลง จากการดาเนินงานและติดตามตัวชีว้ ดั อย่างต่อเนื่องทุกเดือน ใน
ปี งบประมาณ 2560 (ตัง้ แต่ ต.ค.59 – มี.ค.60) การถ่ายภาพรังสีซ้าเกิดขึน้ ทีร่ ะดับ 0.10 % ซึง่ เจ้าหน้าทีท่ ุก
คนก็ได้พยายามเฝ้ าระวังการเกิดอุบตั กิ ารณ์ซ้าจากสาเหตุดงั กล่าวอย่างต่อเนื่อง
ขัน้ ตอนที5่ .)การScan บันทึก จัดเก็บและส่งข้อมูลภาพรังสีมตี วั ชีว้ ดั ทีส่ าคัญๆ ดังนี้
1.จานวนข้อผิดพลาดในการScanภาพรังสี ไม่เกิน 1ครัง้
2.จานวนความไม่พร้อมใช้งานของเครือ่ งScanภาพรังสี ไม่เกิน 1ครัง้
3.จานวนอุบตั กิ ารณ์การส่งกลับผูป้ ่ วยมาถ่ายภาพรังสีซ้าเหตุจากจากภาพรังสีทไ่ี ม่มคี ุณภาพจาก
แพทย์ ไม่เกิน 2ครัง้
ทีเ่ กิดอุบตั กิ ารณ์คอื ความไม่พร้อมใช้งานของเครือ่ งScanภาพรังสีสาเหตุจากสายUSB ทีต่ ่อเชื่อมจากเครือ่ ง
สแกนภาพกับระบบ Pacs หลุดออกจากตัวเครือ่ งสแกน เมือ่ Scanภาพแล้ว ทาให้ภาพขาดหาย/ภาพสะดุด
ขณะสแกนทาให้ตอ้ งมีการถ่ายภาพรังสีซ้าเกิดขึน้ ในปี งบประมาณ2556-2559 เกิดขึน้ จานวน 1,1,1และ0
ครัง้ ตามลาดับจึงได้มกี ารป้ องกันสาเหตุดงั กล่าว โดยทุกเช้าก่อนใช้งานเครือ่ งสแกนภาพรังสี ให้เจ้าหน้าที่
ตรวจสอบการต่อเชื่อมของสายUSB.ให้มคี วามแน่นกระชับในการเชื่อมต่อ ในปี 2560(ตัง้ แต่ ต.ค.59-มี.ค.
60)ไม่มอี ุบตั กิ ารณ์เกิดขึน้ และได้มกี ารเฝ้ าระวังและป้ องกันการเกิดซ้าในสาเหตุดงั กล่าวอย่างต่อเนื่อง
ขัน้ ตอนที6่ .)การจัดการหลังการถ่ายภาพมีตวั ชีว้ ดั ทีส่ าคัญๆ ดังนี้
1.ไม่มอี ุบตั กิ ารณ์ขอ้ ผิดพลาดจากการส่งข้อมูลภาพรังสีแก่แพทย์
2.ไม่มอี ุบตั กิ ารณ์ขอ้ มูลของภาพรังสีของผูร้ บั บริการมีการสูญหาย
ทีเ่ กิดอุบตั กิ ารณ์คอื อุบตั กิ ารณ์ขอ้ ผิดพลาดจากการส่งข้อมูลภาพรังสีแก่แพทย์ เกิดขึน้ ในปี งบประมาณ2556
จานวน 3ครัง้ สาเหตุเกิดจากระบบเชื่อมต่อโปรแกรมPacs. ล้มเหลวทาให้แพทย์ไม่สามารถดูผลภาพรังสีท่ี
ห้องตรวจได้ ต้องเดินทางไปดูทง่ี านรังสีได้ทเ่ี ดียว ทาให้เกิดความไม่คล่องตัวในการตรวจวินิจฉัยโรคให้แก่
ผูป้ ่ วยจึงได้ทาการแก้ไขโดยให้นกั วิชาการคอมพิวเตอร์ของ รพ.ประสานงานกับช่างของทางบริษทั ฯ ร่วมกัน
ดาเนินการแก้ไขในทันที โดยการรีโมทแก้ไขระบบโปรแกรมทางอินเตอร์เน็ต จนสามารถใช้งานได้ตามปกติ
ในปี 2557-2560(ต.ค.59-มี.ค.60) ยังไม่มอี ุบตั กิ ารณ์เกิดขึน้ แต่กไ็ ด้มกี ารเฝ้ าระวังและป้ องกันการเกิดซ้าใน
สาเหตุดงั กล่าวอย่างต่อเนื่อง
การสื่อสารกับผูส้ ่งตรวจ (วิธกี ารสื่อสาร การใช้ประโยชน์):
-ระบบในการสื่อสารกับผูท้ ส่ี ่งคาสังในการถ่
่
ายภาพรังสี โดยจะมี 2 ด้าน คือ
1.)การส่งคาสังถ่
่ ายภาพรังสี จะมีการส่งข้อมูลมาทางระบบHos.xP3.59.3.31และส่งภาพรังสีจาก
ระบบCR.ไปเก็บยังเครือ่ งServer แพทย์สามารถดึงดูภาพได้ทนั ที
2.)เมือ่ พบปั ญหาในการสังถ่
่ ายภาพรังสี เช่น สังผิ
่ ดอวัยวะ,ผิดช้าง,ผิดท่า,ผิดคน หรือไม่แน่ใจใน
คาสัง่ เจ้าหน้าทีก่ จ็ ะติดต่อประสานงานทันทีกบั ผูส้ งถ่
ั ่ ายภาพ ทางโทรศัพท์หรือไปปรึกษาด้วยตนเองที่
หน่วยงานของผูส้ งถ่
ั ่ ายทันที

การปรับปรุงแก้ไขเนื่องจากอุบตั กิ ารณ์สาคัญ:
-อุบตั กิ ารณ์ทส่ี าคัญของงานรังสีวทิ ยา ในช่วง 2 ปี ทผ่ี ่านมาและการปรับปรุงระบบ ได้แก่
อุบตั ิ การณ์ ที่สาคัญ
การปรับปรุงระบบ
-ผูป้ ่ วยได้รบั การถ่ายภาพรังสีซ้า
สาเหตุจาก
1.ให้ตงั ้ ค่าในการถ่ายภาพรังสีตามตารางการตัง้ ค่าในการถ่ายภาพ
1.การตัง้ ค่าปริมาณรังสีมาก
อวัยวะต่างๆตามทีก่ าหนด อาจเพิม่ /ลดค่าได้ตามความหนาของอวัยวะ
เกินไป(Over-exposure)
นัน้ ๆ
2.ให้คาแนะนาในการปฏิบตั ติ วั แล้วผูป้ ่ วยไม่เข้าในคาแนะนา ให้
2.ตัวผูป้ ่ วยไม่ให้ความร่วมมือ/ไม่ เจ้าหน้าทีต่ อ้ งพูดจาให้ขอ้ มูลในการถ่ายภาพอย่างชัดเจนและหลังจาก
ปฏิบตั ติ ามคาแนะนา
การให้คาแนะนาแล้ว ต้องให้ผปู้ ่ วยทดลองปฏิบตั ติ าม1-2 ครัง้ จนเข้าใจ
ทุกราย+เน้นการเฝ้ าระวังในผูป้ ่ วยเด็กและผูส้ งู อายุ
3.ให้ผปู้ ฏิบตั งิ านต้องทาการตรวจเช็คความพร้อมใช้ของเครือ่ งสแกน
ภาพทุกเช้า
3.สายต่อระบบโปรแกรมหลุด
จากเครือ่ งสแกน(สายUSB)
-การส่งกลับของภาพถ่ายรังสีท่ี 1.ค้นหาสาเหตุทท่ี าให้เกิดภาพรังสีไม่มคี ุณภาพ
ไม่มคี ุณภาพจากแพทย์
2.เฝ้ าระวังสาเหตุทก่ี ่อให้เกิดอุบตั กิ ารณ์อย่างจริงจัง
-เครือ่ งมือ/อุปกรณ์เกิดการชารุด 1.บารุงรักษาเครือ่ งมือ/อุปกรณ์ ตามวิธกี ารทีก่ าหนดไว้อย่างเคร่งครัด
/ สภาพไม่พร้อมใช้งาน เช่น
2.ทาการตรวจสอบเครือ่ งมือทีใ่ ช้ให้บริการกับผูป้ ่ วย ให้มสี ภาพพร้อม
1.เครือ่ งเอกซเรย์ชารุด
ใช้งาน อยูต่ ลอดเวลา
2.เครือ่ งสแกนภาพชารุด
3.หากพบการชารุด / สภาพไม่พร้อมใช้งาน ทีไ่ ม่สามารถแก้ไขเองได้
ให้รบี ติดต่อผูช้ านาญการเกี่ยวกับเครือ่ งมือนัน้ ๆเข้ามาแก้ไ ขทันที
-ผูป้ ่ วยเป็ นลม/หมดสติในขณะ
1.หากผูป้ ่ วยมาด้วยรถเข็น/เปลนอน ให้มกี ารสอบถามสภาพความ
ให้บริการถ่ายภาพรังสี
พร้อมของร่างกายและจิตใจของผูป้ ่ วย พร้อมคาแนะนาในการถ่ายภาพ
ทุกราย ก่อนการถ่ายภาพรังสี
2.ทบทวนแนวทาง/วิธกี าร ในการช่วยเหลือผูป้ ่ วยกรณีดงั กล่าวร่วมกับ
หน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง
-การถ่ายภาพรังสีผปู้ ่ วยผิด
1.กาหนดให้มกี ารทบทวนเวชระเบียน+การระบุตวั ผูป้ ่ วย ให้ชดั เจน
อวัยวะ, ผิดด้าน,ผิดท่า,ผิดคน
ถูกต้อง ก่อนการถ่ายภาพทุกราย
2.หากคาสังถ่
่ ายภาพไม่ชดั เจนหรือไม่ถูกต้องให้ประสานงานกับ
หน่วยงาน /บุคคลทีเ่ กีย่ วข้องแก้ไขรายการคาสังทั
่ นที
ข้อแนะนาขององค์กรภายนอก/การตอบสนอง:
-บทเรียนจากการถ่ายภาพรังสีซา้ เหตุจากเจ้าหน้ าที่ตงั ้ ค่าปริ มาณรังสีมาก/ตา่ เกิ นไป(Over/Under-

exposure):
ในปี งบประมาณ 2556-2559 มีจานวนผูป้ ่ วยได้รบั การถ่ายภาพรังสีซ้าเหตุจากเจ้าหน้าทีต่ งั ้ ค่าปริมาณ
รังสีมาก/ต่าเกินไป(Over/Under-exposure)จานวน 4,8,1และ0 ตามลาดับสาเหตุจากเจ้าหน้าที่ต้ งั ค่าปริ มาณ
รังสี ผดิ /เจ้าหน้าที่ต้ งั ค่าปริ มาณรังสี ไม่เหมาะสมกับอวัยวะและท่าที่ตอ้ งการถ่ายภาพจึงได้วางแนวทางปฏิบตั ิโดย
ให้มีการตรวจสอบอวัยวะและท่าทีจ่ ะถ่ายภาพและตัง้ ค่าตามตารางการตัง้ ค่าทีก่ าหนดไว้และปรับค่าตาม
สภาพของอวัยวะและท่าทีถ่ ่ายภาพให้เหมาะสมพบว่าในปี 2560(ต.ค.59-มี.ค.60) พบผูป้ ่ วยได้รบั การ
ถ่ายภาพรังซ้าจากเหตุดงั กล่าว จานวน 1 รายและให้เจ้าหน้าทีร่ ว่ มกันเฝ้ าระวังปั ญหาดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง
-บทเรียนเกี่ยวกับปัญหาในการScanภาพรังสี จากที่เครื่องสแกนเกิ ดค้างขึ้นมา:
จากการทีง่ านรังสีวทิ ยาได้นาระบบโปรแกรมPACs.และCR.มาใช้ในการให้บริการถ่ายภาพรังสี มีการใช้
เครือ่ งScan ทาการสแกนภาพรังสีจากแผ่นPlate ในCassette จากการใช้งานในปี 2556-2559 พบว่าขณะทา
การScanภาพ แล้วปรากฏว่าภาพรังสีสแกนออกมาได้บางส่วน แล้วเกิดการค้างของเครือ่ งสแกน จานวน
2,1,1และ0 ครัง้ ตามลาดับ สาเหตุเกิดจากสายเชื่อมต่อ(สายUSB)หลังเครือ่ งScanหลุดออกจากตัวเครือ่ ง
Scan ทาให้ภาพรังสีทส่ี แกนออกมามีเพียงบางส่วน ไม่สามารถใช้ดเู พื่อวินิจฉัยโรคได้(เป็ นภาพทีไ่ ม่ได้
คุณภาพและต้องถ่ายภาพใหม่) จึงได้จดั ทาแนวทางป้ องกันและเฝ้ าระวังสาเหตุดงั กล่าว ทาให้ในปี 2560
(ต.ค.59-มี.ค.60) ไม่พบอุบตั กิ ารณ์ในเรือ่ งดังกล่าว
-บทเรียนที่ได้จากการที่ผ้ปู ่ วยต้องได้รบั การถ่ายภาพรังสีซา้ :
จากการวิเคราะห์หาสาเหตุต่างๆทีก่ ่อให้เกิดการถ่ายภาพรังสีซ้า ปั จจุบนั พบว่ามาจากสาเหตุหลัก
3 ด้าน คือ(1)ตัวผูป้ ฏิบตั งิ าน ไม่ปฏิบตั ติ ามแนวทาง /วิธปี ฏิบตั ใิ นการดาเนินงาน (2) ตัวผูร้ บั บริการ ไม่ให้
ความร่วมมือในการถ่ายภาพ และ(3) เครือ่ งมือ-อุปกรณ์ เกิดการชารุด จึงได้มกี ารกาหนดแนวทางในการ
ป้ องกัน /เฝ้ าระวังการเกิดซ้าของปั ญหาทีพ่ บทัง้ 3 ด้านอย่างจริงจังทาให้ผปู้ ่ วยได้รบั การถ่ายภาพรังสีซ้า
ลดลง โดยในปี งบประมาณ 2556-2559 ร้อยละของผูป้ ่ วยได้รบั การถ่ายภาพรังสีซ้า 0.18,0.14,0.22 และ
0.15 ตามลาดับ โดยในปี 2560 (ต.ค.59-มี.ค.60) มีการถ่ายภาพรังสีซ้า 0.10% เป้ าหมายอยูท่ ่ี  0.5%
และให้เจ้าหน้าทีไ่ ด้มคี วามตระหนักและร่วมมือในการป้ องกันและเฝ้ าระวังการเกิดซ้าของปั ญหาต่อไป
ผลการพัฒนาที่สาคัญ:
มาตรฐาน
63. การวางแผน
ทรัพยากรและการ
จัดการรังสีวทิ ยา

Score

ประเด็นในแผนการพัฒนา 1-2 ปี ข้างหน้ า
-การประเมินประสิทธิภาพของการถ่ายภาพรังสีให้ปริมาณรังสีท่ี
ใช้ในการถ่ายภาพไม่ให้เกินเกณฑ์มาตรฐานขององค์การอนามัย
โลก

64. การจัดบริการ
รังสีวทิ ยา

-พัฒนาระบบการให้ขอ้ มูลทางด้านรังสีแก่ผรู้ บั บริการและญาติ
ครอบคลุมทุกราย

65.

-การลดข้อผิดพลาดในการถ่ายภาพรังสีโดยการติดตามและ

ระบบ

คุณภาพและความ
ปลอดภัยบริการ
รังสีวทิ ยา

ประเมินผลการปฏิบตั ติ ามแนวทางของเจ้าหน้าที่
-พัฒนาระบบในการสื่อสารข้อมูลระหว่างหน่วยงานทีม่ คี วาม
ถูกต้อง ชัดเจน
-การป้ องกันอันตรายจากรังสีแก่ผรู้ บั บริการทุกราย โดยเฉพาะ
เด็กเล็ก/ผูร้ บั บริการทีอ่ าจมีภาวะตัง้ ครรภ์

