
II-7Cบริการรงัสีวิทยา 
ประเดน็คณุภาพ/ความเส่ียงท่ีส าคญั:คณุภาพฟิลม์ผูป่้วย ปลอดภยั ถกูต้อง รวดเรว็ 

ข้อมลู/ตวัช้ีวดั  เป้าหมาย 2556 2557 2558 2559 2560(ตค.59-
มีค.60) 

ระยะเวลาการรอฟิลม์
ผูป่้วยนอก/ผูป่้วยใน/
ผูป่้วยฉุกเฉิน 

ไมเ่กนิ5 นาท ี 3.20 3.20 ทนัท ี ทนัท ี ทนัท ี

-จ านวนผูป่้วยตกเตยีง 
/ ตกเปลนอน / ตก
รถเขน็/ลื่นลม้ 

0 ราย 0 0 0 0 0 

-จ านวนอุบตักิารณ์การ
ถ่ายภาพรงัสผีูป่้วยผดิ
คน   

0 ราย 1 0 0 1 0 

อตัราการถ่ายภาพรงัสี
ซ ้า 

 0.15 % 0.18 % 0.14% 0.22% 0.15% 0.10% 

-จ านวนขอ้ผดิพลาดใน
การถ่ายภาพรงัสผีูป่้วย
ผดิต าแหน่ง/อวยัวะ, 
ผดิท่า 

ไมเ่กนิ 1ครัง้ 1 0 1 0 1 

-จ านวนผูป่้วยทีไ่มไ่ด้
รบัการประเมนิอาการ
ก่อนใหบ้รกิาร เป็นลม 
/ หมดสต ิ 

0 ราย 0 0 0 3 1 

(เปลนัง่) 

บริบท: 
ขอบเขตบรกิาร (ในเวลา นอกเวลา การส่งตรวจภายนอก): 
เป็นหน่วยงานทีร่บัผดิชอบในการใหบ้รกิารทางดา้นรงัสกีารแพทยต์ามแนวทาง แบบอยา่ง ขัน้ตอนและ
วธิกีารทีช่ดัเจน ภายใตก้ารก ากบั แนะน า ตรวจสอบและปฏบิตังิานอื่นทีไ่ดร้บัมอบหมาย ตามศกัยภาพ
โรงพยาบาลทุตยิภูม ิระดบักลาง บรกิารถ่ายภาพรงัสแีบบทัว่ไปแก่ผูป่้วยทัง้ภาวะปกตแิละภาวะฉุกเฉิน 
บรกิารใหค้ าแนะน าขอ้มลูและใหบ้รกิารทางวชิาการทางดา้นรงัสเีพื่อส่งเสรมิความรูค้วามเขา้ใจของ
ผูใ้ชบ้รกิาร เจา้หน้าที ่นกัศกึษา และผูส้นใจ พรอ้มทัง้มกีารใหบ้รกิารตรวจคลื่นหวัใจไฟฟ้า(EKG) แก่
ผูร้บับรกิาร ตามค าสัง่แพทย ์
       -ในเวลาราชการ  จะเปิดใหบ้รกิารตัง้แต่เวลา 08.00 – 16.30 น.ทุกวนั 



       -นอกเวลาราชการ  เปิดใหบ้รกิารตัง้แต่เวลา 16.30 –00.30 น. ทุกวนั 
       -วนัหยดุราชการ จะเปิดใหบ้รกิารตัง้แต่เวลา 08.00 –00.30 น.และหลงัจากเวลา 00.30 น.สามารถ
เรยีกOn callไดต้ลอดเวลา เมือ่ม ีcaseฉุกเฉิน/จ าเป็นตอ้งเอกซเรย ์
-การส่งตรวจภายนอก : มกีารส่งตรวจภายนอกเพื่อการรกัษาต่อเนื่อง ไปยงัโรงพยาบาลศูนยต์รงั, 
โรงพยาบาลสงขลานครนิทรแ์ละโรงพยาบาลเอกชนใน จ.ตรงั ดว้ยการส่งขอ้มลูภาพรงัสใีนรปูแบบของแผ่น 
CD. , ภาพprintกระดาษส ี,ทาง Lineและทาง E-mail 
การตรวจพเิศษ/การท า intervention ทางรงัส:ี 
 -ไมม่บีรกิารของการตรวจพเิศษ/การท าIntervention ทางรงัส ี
จ านวนผูถ่้ายภาพรงัส ี(ปรญิญา/ต ่ากว่าปรญิญา): 
งานรงัสวีทิยามบีุคลากรปฏบิตัหิน้าทีใ่นการใหบ้รกิารถ่ายภาพรงัส ีจ านวน 3 คน คอื 
         -ต าแหน่ง เจา้พนกังานรงัสกีารแพทย ์ช านาญงาน จ านวน 2 คน วุฒปิระกาศนียบตัรรงัสเีทคนิค (ต ่า
กว่าปรญิญาตร)ีประสบการณ์ในการท างานมากกว่า 30 ปี  และ 
         -ต าแหน่ง พนกังานการแพทยแ์ละรงัสเีทคนิค จ านวน 1 คน (ต ่ากว่าปรญิญาตร)ี ไดร้บัการฝึกอบรม
ทางดา้นความปลอดภยัทางรงัสแีละรงัสเีทคนิค 2 ครัง้ ปฏบิตังิานโดยการควบคุมดูแลของ 
เจา้พนกังานรงัสกีารแพทย ์ช านาญงาน ประสบการณ์ในการท างาทางดา้นรงัสมีากกว่า 20 ปี   
จ านวนรงัสแีพทย:์ 
          -ไมม่รีงัสแีพทยป์ฏบิตังิานใน รพ. แต่มแีพทยส์าขาออโธปิดกิส ์1 ราย , แพทยเ์วชปฏบิตัทิัว่ไป 3 
รายและแพทยส์าขาเวชปฏบิตัแิละครอบครวั 2 ราย เป็นผูด้ภูาพรงัสแีละจะมกีารปรกึษารงัสแีพทยจ์าก
โรงพยาบาลศูนยต์รงัในการรกัษาผูป่้วยเป็นบางราย 
เทคโนโลยสี าคญั: 
          -เครือ่งมอืและอุปกรณ์ทีม่คีวามพรอ้มใชง้านอยู่ตลอดเวลาทีส่ าคญั คอื  
            1.) เครือ่งเอกซเรยท์ัว่ไป ขนาด 150Kvp. 500 Ma. จ านวน 1 เครือ่ง  
            2.) เครือ่งอ่านและแปลงสญัญาณภาพเอกซเรย ์แบบดจิติอล จ านวน 1 ชุด (ระบบPACsและCR.) 
            3.) การน าระบบโปรแกรมHos.xP มาใชใ้นการใหบ้รกิารและสื่อสาร/ส่ง ขอ้มลูภาพรงัสรีะหว่าง
หน่วยงาน/จดุตรวจต่างๆ 
            4.)เครือ่งตรวจคลื่นหวัใจไฟฟ้า(EKG) 
 
กระบวนการ: 
การตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภยัทางรงัสโีดยหน่วยงานภายนอก (องคก์ร วนัทีต่รวจ ผล): 
         -ทางหน่วยงานไดร้บัการตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานและความปลอดภยัทางรงัส ีจากหน่วยงาน
ภายนอก ดงันี้  
         1.) ศูนยว์ทิยาศาสตรก์ารแพทยท์ี ่12/1 (ตรงั) กรมวทิยาศาสตรก์ารแพทย ์ครัง้ล่าสุดเมือ่วนัที ่2 
มถุินายน 2559  ผลการตรวจสอบเครือ่งเอกซเรยว์นิิจฉัยทัว่ไป ยีห่อ้ LISTEMรุน่REX-650R s/n 14-0182
ขนาด500 mA. 150kVp. พบว่าไดม้าตรฐานทุกระบบ และหอ้งเอกซเรยว์นิิจฉยัทัว่ไปทุกบรเิวณทีท่ดสอบ 



การวดัค่าปรมิาณรงัสกีระเจงิต่ออตัราการใชง้านใน 1 สปัดาห ์ผลการตรวจสอบพบว่าไดม้าตรฐานและมี
ความปลอดภยัจากรงัสเีอกซ ์และมอุีปกรณ์ดา้นความปลอดภยัอื่นๆไดแ้ก่ วสัดุป้องกนัรงัส(ีเสือ้ตะกัว่ จ านวน 
2 ตวั,Thyroid shield 1 อนั,Gonadshield 2 อนั), เครือ่งวดัรงัสปีระจ าบุคคล (OSL) 2 อนั, เครือ่งหมายเตอืน
ภยัทางรงัสทีีห่น้าประตูหอ้ง, ป้ายขอ้ความ”สตรมีคีรรภ ์โปรดแจง้เจา้หน้าที”่หน้าประตูหอ้งและไฟเตอืนขณะ
ท าการฉายรงัสหีน้าประตูหอ้ง 
         2.)นกัฟิสกิสร์งัส ีจากส านกังานปรมาณูเพื่อสนัต ิเมือ่วนัที ่17 สงิหาคม  2558 ผลการตรวจสอบการ
ควบคุมคุณภาพ/การประกนัคุณภาพ เครือ่งก าเนิดรงัส ีดงันี้        
           2.1ใบอนุญาตมไีวค้รอบครอง ซึง่เครือ่งก าเนิดรงัสฯี ตามปรากฏในใบอนุญาต พ.ป.ส. 4ค.-2 เลขที่
4XM0430/57RF หมดอายวุนัที ่8 เมษายน 2559( ปัจจุบนัตามใบอนุญาตเลขที ่4XM0152/59RFตัง้แต่วนัที ่ 
9 เมษายน2559 – 8 เมษายน 2561) 
           2.2 มเีจา้หน้าทีป่ฏบิตังิานรงัส ีทีม่คีุณวุฒแิละประสบการณ์ดแูลความปลอดภยัทางรงัสปีระจ าแผนก
(ปัจจบุนัมเีจา้หน้าทีค่วามปลอดภยัทางรงัสรีะดบักลาง เลขทะเบยีนRSO-ML-1-000465 ควบคุมดแูลอยู)่ 
          2.3 มขี ัน้ตอนการปฏบิตังิานและมาตรการความปลอดภยัทางรงัส ีอยูใ่นเกณฑท์ีม่คีวามปลอดภยั 
          2.4 ต าแหน่งทีต่ ัง้เครือ่งก าเนิดรงัส ีเหมาะสม หอ้งเอกซเรยป์ลอดภยัเพยีงพอในการปฏบิตังิาน 
          2.5 มมีาตรการและแผนป้องกนัอนัตรายจากรงัส ีเป็นระบบเอกสารอ้างองิ ของโรงพยาบาล 
       3.วศิวกรจากกรมสนับสนุนบรกิารส่งเสรมิสุขภาพ เขต 12 สงขลา(สบส.) ไดท้ าการตรวจสอบและซ่อม
บ ารงุเครือ่งตรวจคลื่นหวัใจไฟฟ้า(EKG) ใหม้สีภาพพรอ้มใชง้าน 
ผลการตรวจวดัปรมิาณรงัส:ี 
         -การตรวจวดัปรมิาณรงัสจีากแผ่นวดัรงัส ีOSL รอบ 3 เดอืนล่าสุด (ธ.ค.2559- ก.พ.2560) โดยกอง
รงัสแีละเครือ่งมอืแพทย ์กรมวทิยาศาสตรก์ารแพทย ์ผลการตรวจวดัพบว่าไดค้่าปรมิาณรงัสทีีต่ ่ากว่าระดับ
การบนัทกึ 100 ไมโครซเีวริต์/ 3 เดอืน ของเจา้พนกังาน 2 คนคอื 83,83,83 และ60,47,60 ตามล าดบั 
ระบบบ ารงุรกัษาเครือ่งมอื: 
         -การบ ารงุรกัษาเครือ่งมอืทีส่ าคญั ไดแ้ก่ 
          1.) เครือ่งเอกซเรยว์นิิจฉยั มกีารปฏบิตัติาม WI-RAD-06 เรือ่ง วธิกีารบ ารุงรกัษาเครือ่งเอกซเรย์
วนิิจฉยั 
          2.)เครือ่งScan ภาพรงัส ีมกีารปฏบิตัติาม WI-RAD-03 เรือ่ง การใชง้านระบบ CR.ใหม้ปีระสทิธภิาพ 
          3.เครือ่งคอมพวิเตอร ์มวีธิปีฏบิตั ิดงันี้ 
              3.1ทุกเชา้ก่อนใชง้าน ใหเ้ปิดเครือ่งและตรวจสอบความพรอ้มในการท างานของเครือ่งฯ โดยให้
เขา้โปรแกรมการใชง้านทีเ่กีย่วขอ้ง 
              3.2เชด็ถูท าความสะอาดตวัเครือ่ง ดว้ยน ้าทีส่ะอาด/น ้ายาเฉพาะ ทุกสปัดาห์ 
              3.3ตรวจสอบปลัก๊ สายไฟและอุปกรณ์ต่างๆทีเ่กีย่วขอ้งกบัคอมพวิเตอร ์ใหม้สีภาพทีพ่รอ้มในการ
ใชง้าน ทุกเชา้ 
              3.4หากพบปัญหาทีไ่มส่ามารถแกไ้ขได ้ใหต้ดิต่อนกัคอมพวิเตอรข์อง รพ.แกไ้ขทนัที 
 



การสอบเทยีบและการใชผ้ลการสอบเทยีบ: 
        -ไดม้กีารสอบเทยีบเครื่องเอกซเรยว์นิิจฉัย จากศูนยว์ทิยาศาสตรก์ารแพทยท์ี ่12/1 (ตรงั) 
กรมวทิยาศาสตรก์ารแพทย ์ครัง้ล่าสุดเมือ่วนัที ่2 มถุินายน  2559 โดยมกีารสอบเทยีบวดัค่าต่างๆของ
เครือ่งฯ พบว่าค่าต่างๆอยูใ่นเกณฑม์าตรฐานและมคีวามปลอดภยั ทีจ่ะน าไปใชใ้หบ้รกิารแก่ผูป่้วย 
ความครอบคลุมของภาพรงัสทีีร่งัสแีพทยอ่์านและแปลผล: 
-ภาพรงัสทีุกภาพทีผู่ป่้วยไดร้บัการถ่ายภาพจากงานรงัสวีทิยา แพทยส์ามารถเปิดอ่านและแปรผลได ้ณ จดุ
ตรวจทุกพืน้ทีใ่นโรงพยาบาลทีม่เีครือ่งคอมพวิเตอรต์ัง้อยู ่ดว้ยการเชื่อมต่อขอ้มลูของระบบCR.และPACs 
เขา้กบัระบบ Hos.xPท าใหแ้พทยส์ะดวกในการอ่านและแปรผลภาพรงัสไีดอ้ยา่งชดัเจนดว้ยเครือ่งมอืต่างๆ
ในระบบCR.  จงึท าใหผู้ป่้วยไดร้บัการวนิิจฉยัโรคและรกัษาไดอ้ยา่งรวดเรว็และครอบคลุม 
*ระบบการรายงาน/การบนัทกึ/การคน้หาผลการตรวจ: 

-ขณะน้ีงานรงัสวีทิยาไดน้ าเครือ่งคอมพวิเตอร,์ระบบHos.xP, เครือ่งอ่านและแปลงสญัญาณภาพ
เอกซเรย ์หรอื Computed Radiography (ระบบ CR)และระบบจดัเกบ็ขอ้มลูภาพทางการแพทย ์(PACS-
Picture Archiving and Communication System) มาใชใ้นการใหบ้รกิารแก่ผูร้บับรกิาร ในการรายงานผล
ของภาพรงัสแีก่แพทย,์ การบนัทกึขอ้มลูประวตัขิองผูร้บับรกิาร ขอ้มลูภาพรงัส ีและการคน้หาผลการตรวจ
หรอืประวตัขิอ้มลูภาพรงัส ีดว้ยระบบคอมพวิเตอรแ์มข่่าย (Server) จะท าหน้าทีจ่ดัเกบ็ภาพเอกซเรยท์ีไ่ดร้บั
จากเครือ่ง Computed Radiography โดยสามารถจดัเกบ็ขอ้มลูภาพเอกซเรย ์ไดเ้ป็นระยะเวลาไมต่ ่ากว่า 5 
ปี ภาพเอกซเรยท์ีไ่ดร้บันัน้ คอมพวิเตอรแ์มข่า่ย จะเป็นผูใ้หบ้รกิาร ส าหรบัเครือ่งคอมพวิเตอร ์ทีอ่ยูภ่ายใต้
เครอืขา่ยเดยีวกนั โดยใชร้ปูแบบ Web-Base Review Technology รว่มกบัเทคโนโลยกีารน าส่งภาพ
เอกซเรย ์ในแบบสตรมี (Streaming) ซึง่จะท าใหภ้าพเอกซเรยส์ามารถแสดงผล ไดอ้ยา่งรวดเรว็ แมว้่า จะมี
ปรมิาณของขอ้มลูทีส่่งผ่าน ระบบสายน าส่ง (LAN) เป็นปรมิาณมาก แพทย ์สามารถใชค้อมพวิเตอรภ์ายใน
เครอืขา่ยเดยีวกนั เรยีกดูภาพเอกซเรยข์องผูป่้วยไดต้ลอดเวลา 
 
การควบคุมคุณภาพของกระบวนการทางรงัสเีทคนิค 
     -กระบวนการของงานรงัสวีทิยา จะมอียู ่6 ขัน้ตอน ดงันี้ 
         *ขัน้ตอนที ่1.)การเตรยีมความพรอ้มของสถานทีท่ างาน  เครือ่งมอื+อุปกรณ์และบุคลากรมตีวัชีว้ดัที่
ส าคญัๆ ดงันี้ 
          1.สถานทีท่ างานและเครือ่งเอกซเรยไ์ดร้บัการตรวจสอบมาตรฐานความพรอ้มใชแ้ละความปลอดภยั 
อยา่งน้อย 1 ครัง้/ ปี 
           2.จ านวนอุบตักิารณ์เครือ่งมอืและวสัดุอุปกรณ์ไมเ่พยีงพอ / ช ารุดไมเ่กนิ 2 ครัง้ 
           3.เจา้หน้าทีทุ่กคนไดร้บัการตรวจสุขภาพร่างกายประจ าปี 1คน/ครัง้/ปี 
ทีเ่คยเกดิอุบตักิารณ์คอื อุบตักิารณ์ของการเชื่อมต่อระหว่าง 2 โปรแกรมมปัีญหา(โปรแกรมHos.xP.กบั
โปรแกรมระบบPacs.)   มเีกดิขึน้ในปีงบประมาณ 2556-2558จ านวน16,13และ10 ครัง้ตามล าดบั สาเหตุ
จากระบบกระแสไฟฟ้าใน รพ.มกีารดบั/ตกบ่อยครัง้ ท าใหร้ะบบการเชื่อมต่อระหว่างโปรแกรมHos.xP.กบั
โปรแกรมระบบPacs.ไมส่ามารถเชื่อมต่อกนัได ้ส่งผลใหก้ารสแกนภาพรงัสไีมส่ามารถกระท าได ้ ในปี 2559 



ทาง รพ.จงึไดเ้ปลีย่นขนาดของหมอ้แปลงกระแสไฟฟ้าแรงสงูใหม้ขีนาดใหญ่ขึน้ ในปี 2560(ตค.59-มคี.60) มี
จ านวนอุบตักิารณ์เกดิขึน้  6 ครัง้ โดยในแต่ละครัง้เมือ่เกดิเหตุการณ์จะตอ้งเรยีกตามนกัวชิาการ
คอมพวิเตอรข์องทาง รพ.เขา้มาด าเนินการแกไ้ขระบบใหส้ามารถเชื่อมต่อกนัไดท้นัท ี
 ขัน้ตอนที ่2.)การรบัใบสัง่ตรวจและการรบั+ประเมนิอาการผูป่้วยมตีวัชีว้ดัทีส่ าคญัๆ ดงันี้ 
1.ไมพ่บอุบตักิารณ์การถ่ายภาพรงัสผีูป่้วยผดิคน  
            2.จ านวนขอ้ผดิพลาดในการถ่ายภาพรงัสผีูป่้วยผดิต าแหน่ง/อวยัวะ, ผดิท่าไมเ่กนิ 1 ครัง้ 
            3.ไมพ่บอุบตักิารณ์ผูป่้วยทีไ่มไ่ดร้บัการประเมนิอาการก่อนใหบ้รกิาร เป็นลม/หมดสต ิ 
ทีเ่คยเกดิอุบตักิารณ์คอื อุบตักิารณ์ผูป่้วยทีไ่มไ่ดร้บัการประเมนิอาการก่อนใหบ้รกิาร เป็นลม/หมดสต ิ
เกดิขึน้ในปีงบประมาณ2556-2559 จ านวน 0,1,0และ 3 รายตามล าดบั สาเหตุเกดิจาก 1)ผูป่้วยมอีาการ
เปลีย่นแปลงกะทนัหนั2.)เจา้หน้าทีไ่มไ่ดป้ระเมนิอาการก่อนใหบ้รกิาร  จงึไดม้กีารก าหนดแนวทางโดยใหม้ี
การประเมนิอาการผูป่้วยตามหลกัการทางการพยาบาล(หน้าซดี,เหงือ่ออก,ใจสัน่,วงิเวยีนศรีษะ)ทุกราย ก่อน
ใหบ้รกิารถ่ายภาพรงัส ีโดยเฉพาะผูป่้วยทีม่าดว้ยเปลนอน,รถเขน็นัง่และผูป่้วยสงูอายุ และใหอ้ธบิายวธิกีาร
รว่มมอืในการถ่ายภาพใหผู้ป่้วยรบัทราบ ว่าสามารถปฏบิตัติามไดห้รอืไม ่หากไมไ่ดก้ใ็หเ้จา้หน้าทีป่รบั
รปูแบบในการถ่ายภาพเท่าทีส่ามารถจะกระท าได ้เพื่อใหไ้ดภ้าพรงัสทีีม่คีวามชดัเจนมากทีสุ่ดหากมญีาตกิ็
ใหเ้ขา้มาช่วยดแูลผูป่้วยขณะถ่ายภาพ(ใหส้วมเสือ้ตะกัว่กนัรงัสดีว้ยทุกราย) และใหเ้จา้หน้าทีทุ่กคน
ปฏบิตังิานดว้ยความรอบคอบเพิม่ขึน้ ท าใหใ้นปีงบประมาณ 2560(ต.ค59.- ม.ีค.60) มอุีบตักิารณ์เกดิขึน้ซ ้า 
1  ครัง้(ผูป่้วยมาดว้ยรถเขน็นัง่ ประเมนิอาการแลว้สามารถเขา้ถ่ายภาพรงัสไีด ้แต่เกดิเป็นลมหน้ามดื
กะทนัหนั โดยมรีถเขน็รองรบัไมม่กีารบาดเจบ็ใดๆ) 
               ขัน้ตอนที3่.)การลงทะเบยีนและการเตรยีมผูป่้วยมตีวัชีว้ดัทีส่ าคญัๆ ดงันี้ 
               1.จ านวนการถ่ายภาพรงัสซี ้าเหตุจากค าสัง่ถ่ายภาพรงัสทีีผ่ดิพลาด(ผดิอวยัวะ,ผดิคน,ผดิขา้ง/
ดา้นและผดิท่า)ไมเ่กนิ1ครัง้ 
ทีเ่คยเกดิอุบตักิารณ์คอื  การถ่ายภาพรงัสซี ้าเหตุจากค าสัง่ถ่ายภาพรงัสทีีผ่ดิพลาด(ผดิอวยัวะ,ผดิคน,ผดิ
ขา้ง/ดา้นและผดิท่า)  ในปีงบประมาณ 2556-2559เกดิขึน้จ านวน 1,0,1และ0 ครัง้ ตามล าดบัสาเหตุจาก
แพทย/์พยาบาลส่งรายการค าสัง่ถ่ายภาพรงัสทีีผ่ดิพลาดไปยงังานรงัสวีทิยา โดยเจา้หน้าทีง่านรงัสไีมไ่ดม้ี
การตรวจทานรายการค าสัง่ใหถู้กตอ้งก่อนการถ่ายภาพ  จงึไดก้ าหนดวธิกีารใหมโ่ดยใหเ้จา้หน้าทีง่านรงัสี
ตอ้งท าการตรวจสอบรายการค าสัง่ถ่ายภาพรงัสทีุกรายการ ทัง้ในระบบโปรแกรมHos.xP/ ใบน าส่งตรวจ ให้
ถูกตอ้งตรงกบัการบาดเจบ็ของผูป่้วยก่อนถ่ายภาพ หากพบว่าไมถู่กตอ้ง ใหร้บีประสานงานกบัผูท้ีส่่งรายการ
ค าสัง่แกไ้ขทนัท ี โดยในปีงบประมาณ 2560(ต.ค.59 – ม.ีค.60) มอุีบตักิารณ์เกดิขึน้ซ ้า 1 ครัง้ ซึง่จะไดม้กีาร
เฝ้าระวงัมใิหม้กีารเกดิขึน้ซ ้า 
               ขัน้ตอนที4่.)การตรวจวเิคราะหท์างรงัสมีตีวัชีว้ดัทีส่ าคญัๆ ดงันี้ 
   1.การถ่ายภาพรงัสซี ้า  0.15 % 
                 2.ความพงึพอใจของผูป่้วย  90 % 
                 3.ไมพ่บผูป่้วยสตรอียูใ่นภาวะตัง้ครรภถ่์ายภาพรงัสโีดยไมไ่ดร้บัการป้องกนัไมเ่กนิ  
ทีเ่กดิอุบตักิารณ์คอื  การถ่ายภาพรงัสซี ้า เกดิขึน้ในปีงบประมาณ2556-2559 จ านวน 0.18%,0.14 %,0.22



และ0.15 % ตามล าดบั เกดิจากสาเหตุหลกั 3 ดา้น คอื(1)ตวัผูป้ฏบิตังิาน ไมป่ฏบิตัติามแนวทาง /วธิปีฏบิตัิ
ในการด าเนินงาน (2) ตวัผูร้บับรกิาร ไมใ่หค้วามรว่มมอืในการถ่ายภาพ และ(3) เครือ่งมอื-อุปกรณ์ เกดิการ
ช ารดุ จงึไดม้กีารก าหนดแนวทางในการป้องกนั /เฝ้าระวงัการเกดิซ ้าของปัญหาทีพ่บทัง้ 3 ดา้นอยา่งจรงิจงั
ท าใหผู้ป่้วยไดร้บัการถ่ายภาพรงัสซี ้าลดลง  จากการด าเนินงานและตดิตามตวัชีว้ดัอยา่งต่อเนื่องทุกเดอืน ใน
ปีงบประมาณ 2560 (ตัง้แต่ ต.ค.59 – ม.ีค.60) การถ่ายภาพรงัสซี ้าเกดิขึน้ทีร่ะดบั 0.10 %  ซึง่เจา้หน้าทีทุ่ก
คนกไ็ดพ้ยายามเฝ้าระวงัการเกดิอุบตักิารณ์ซ ้าจากสาเหตุดงักล่าวอยา่งต่อเนื่อง 
 ขัน้ตอนที5่.)การScan บนัทกึ จดัเกบ็และส่งขอ้มลูภาพรงัสมีตีวัชีว้ดัทีส่ าคญัๆ ดงันี้ 
              1.จ านวนขอ้ผดิพลาดในการScanภาพรงัส ีไมเ่กนิ 1ครัง้ 
              2.จ านวนความไมพ่รอ้มใชง้านของเครือ่งScanภาพรงัส ีไมเ่กนิ 1ครัง้ 
              3.จ านวนอุบตักิารณ์การส่งกลบัผูป่้วยมาถ่ายภาพรงัสซี ้าเหตุจากจากภาพรงัสทีีไ่ม่มคีุณภาพจาก
แพทย ์ไมเ่กนิ 2ครัง้ 
ทีเ่กดิอุบตักิารณ์คอืความไม่พรอ้มใชง้านของเครือ่งScanภาพรงัสสีาเหตุจากสายUSB ทีต่่อเชื่อมจากเครือ่ง
สแกนภาพกบัระบบ Pacs หลุดออกจากตวัเครือ่งสแกน เมือ่Scanภาพแลว้ ท าใหภ้าพขาดหาย/ภาพสะดุด
ขณะสแกนท าใหต้อ้งมกีารถ่ายภาพรงัสซี ้าเกดิขึน้ในปีงบประมาณ2556-2559 เกดิขึน้จ านวน 1,1,1และ0 
ครัง้ตามล าดบัจงึไดม้กีารป้องกนัสาเหตุดงักล่าว โดยทุกเชา้ก่อนใชง้านเครือ่งสแกนภาพรงัส ีใหเ้จา้หน้าที่
ตรวจสอบการต่อเชื่อมของสายUSB.ใหม้คีวามแน่นกระชบัในการเชื่อมต่อ  ในปี 2560(ตัง้แต่ ต.ค.59-ม.ีค.
60)ไมม่อุีบตักิารณ์เกดิขึน้ และไดม้กีารเฝ้าระวงัและป้องกนัการเกดิซ ้าในสาเหตุดงักล่าวอยา่งต่อเนื่อง 
            ขัน้ตอนที6่.)การจดัการหลงัการถ่ายภาพมตีวัชีว้ดัทีส่ าคญัๆ ดงันี้ 
             1.ไมม่อุีบตักิารณ์ขอ้ผดิพลาดจากการส่งขอ้มลูภาพรงัสแีก่แพทย ์
             2.ไมม่อุีบตักิารณ์ขอ้มลูของภาพรงัสขีองผูร้บับรกิารมกีารสญูหาย 
ทีเ่กดิอุบตักิารณ์คอื อุบตักิารณ์ขอ้ผดิพลาดจากการส่งขอ้มลูภาพรงัสแีก่แพทย ์เกดิขึน้ในปีงบประมาณ2556 
จ านวน 3ครัง้ สาเหตุเกดิจากระบบเชื่อมต่อโปรแกรมPacs. ลม้เหลวท าใหแ้พทยไ์มส่ามารถดผูลภาพรงัสทีี่
หอ้งตรวจได ้ตอ้งเดนิทางไปดทูีง่านรงัสไีดท้ีเ่ดยีว ท าใหเ้กดิความไมค่ล่องตวัในการตรวจวนิิจฉยัโรคใหแ้ก่
ผูป่้วยจงึไดท้ าการแกไ้ขโดยใหน้กัวชิาการคอมพวิเตอรข์อง รพ.ประสานงานกบัช่างของทางบรษิทัฯ รว่มกนั
ด าเนินการแกไ้ขในทนัท ีโดยการรโีมทแกไ้ขระบบโปรแกรมทางอนิเตอรเ์น็ต จนสามารถใชง้านไดต้ามปกต ิ
ในปี 2557-2560(ต.ค.59-ม.ีค.60) ยงัไมม่อุีบตักิารณ์เกดิขึน้ แต่กไ็ดม้กีารเฝ้าระวงัและป้องกนัการเกดิซ ้าใน
สาเหตุดงักล่าวอยา่งต่อเนื่อง 
การสื่อสารกบัผูส้่งตรวจ (วธิกีารสื่อสาร การใชป้ระโยชน์): 
-ระบบในการสื่อสารกบัผูท้ีส่่งค าสัง่ในการถ่ายภาพรงัส ีโดยจะม ี2 ดา้น คอื 
              1.)การส่งค าสัง่ถ่ายภาพรงัส ีจะมกีารส่งขอ้มลูมาทางระบบHos.xP3.59.3.31และส่งภาพรงัสจีาก
ระบบCR.ไปเกบ็ยงัเครือ่งServer แพทยส์ามารถดงึดูภาพไดท้นัท ี
              2.)เมือ่พบปัญหาในการสัง่ถ่ายภาพรงัส ีเช่น สัง่ผดิอวยัวะ,ผดิชา้ง,ผดิท่า,ผดิคน หรอืไมแ่น่ใจใน
ค าสัง่ เจา้หน้าทีก่จ็ะตดิต่อประสานงานทนัทกีบัผูส้ ัง่ถ่ายภาพ ทางโทรศพัทห์รอืไปปรกึษาดว้ยตนเองที่
หน่วยงานของผูส้ ัง่ถ่ายทนัท ี



การปรบัปรงุแกไ้ขเนื่องจากอุบตักิารณ์ส าคญั: 
     -อุบตักิารณ์ทีส่ าคญัของงานรงัสวีทิยา ในช่วง 2 ปีทีผ่่านมาและการปรบัปรุงระบบ ไดแ้ก่ 

อบุติัการณ์ท่ีส าคญั การปรบัปรงุระบบ 
-ผูป่้วยไดร้บัการถ่ายภาพรงัสซี ้า 
สาเหตุจาก 
1.การตัง้ค่าปรมิาณรงัสมีาก
เกนิไป(Over-exposure) 
 
2.ตวัผูป่้วยไมใ่หค้วามรว่มมอื/ไม่
ปฏบิตัติามค าแนะน า 
 
 
 
3.สายต่อระบบโปรแกรมหลุด
จากเครือ่งสแกน(สายUSB) 

 
1.ใหต้ัง้ค่าในการถ่ายภาพรงัสตีามตารางการตัง้ค่าในการถ่ายภาพ
อวยัวะต่างๆตามทีก่ าหนด อาจเพิม่/ลดค่าไดต้ามความหนาของอวยัวะ
นัน้ๆ 
2.ใหค้ าแนะน าในการปฏบิตัติวัแลว้ผูป่้วยไมเ่ขา้ในค าแนะน า ให้
เจา้หน้าทีต่อ้งพดูจาใหข้อ้มลูในการถ่ายภาพอย่างชดัเจนและหลงัจาก
การใหค้ าแนะน าแลว้ ตอ้งใหผู้ป่้วยทดลองปฏบิตัติาม1-2 ครัง้ จนเขา้ใจ
ทุกราย+เน้นการเฝ้าระวงัในผูป่้วยเดก็และผูส้งูอายุ 
3.ใหผู้ป้ฏบิตังิานตอ้งท าการตรวจเชค็ความพรอ้มใชข้องเครือ่งสแกน
ภาพทุกเชา้  

-การส่งกลบัของภาพถ่ายรงัสทีี่
ไมม่คีุณภาพจากแพทย ์  

1.คน้หาสาเหตุทีท่ าใหเ้กดิภาพรงัสไีมม่คีุณภาพ 
2.เฝ้าระวงัสาเหตุทีก่่อใหเ้กดิอุบตักิารณ์อย่างจรงิจงั 

-เครือ่งมอื/อุปกรณ์เกดิการช ารดุ 
/ สภาพไมพ่รอ้มใชง้าน เช่น 
 1.เครือ่งเอกซเรยช์ ารุด 
 2.เครือ่งสแกนภาพช ารดุ 

1.บ ารงุรกัษาเครือ่งมอื/อุปกรณ์ ตามวธิกีารทีก่ าหนดไวอ้ยา่งเครง่ครดั 
2.ท าการตรวจสอบเครือ่งมอืทีใ่ชใ้หบ้รกิารกบัผูป่้วย ใหม้สีภาพพรอ้ม
ใชง้าน อยูต่ลอดเวลา 
3.หากพบการช ารดุ / สภาพไมพ่รอ้มใชง้าน ทีไ่มส่ามารถแกไ้ขเองได ้ 
ใหร้บีตดิต่อผูช้ านาญการเกี่ยวกบัเครือ่งมอืนัน้ๆเขา้มาแกไ้ขทนัท ี 

-ผูป่้วยเป็นลม/หมดสตใินขณะ
ใหบ้รกิารถ่ายภาพรงัส ี

1.หากผูป่้วยมาดว้ยรถเขน็/เปลนอน ใหม้กีารสอบถามสภาพความ
พรอ้มของร่างกายและจติใจของผูป่้วย พรอ้มค าแนะน าในการถ่ายภาพ 
ทุกราย ก่อนการถ่ายภาพรงัส ี
2.ทบทวนแนวทาง/วธิกีาร ในการช่วยเหลอืผูป่้วยกรณดีงักล่าวรว่มกบั
หน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง  

-การถ่ายภาพรงัสผีูป่้วยผดิ
อวยัวะ, ผดิดา้น,ผดิท่า,ผดิคน 

1.ก าหนดใหม้กีารทบทวนเวชระเบยีน+การระบุตวัผูป่้วย ใหช้ดัเจน 
ถูกตอ้ง ก่อนการถ่ายภาพทุกราย 
2.หากค าสัง่ถ่ายภาพไมช่ดัเจนหรอืไมถู่กตอ้งใหป้ระสานงานกบั
หน่วยงาน /บุคคลทีเ่กีย่วขอ้งแกไ้ขรายการค าสัง่ทนัท ี

 
ขอ้แนะน าขององคก์รภายนอก/การตอบสนอง: 
-บทเรียนจากการถ่ายภาพรงัสีซ า้เหตจุากเจ้าหน้าท่ีตัง้ค่าปริมาณรงัสีมาก/ต า่เกินไป(Over/Under-



exposure):  
       ในปีงบประมาณ 2556-2559 มจี านวนผูป่้วยไดร้บัการถ่ายภาพรงัสซี ้าเหตุจากเจา้หน้าทีต่ ัง้ค่าปรมิาณ
รงัสมีาก/ต ่าเกนิไป(Over/Under-exposure)จ านวน 4,8,1และ0 ตามล าดบัสาเหตุจากเจา้หนา้ท่ีตั้งค่าปริมาณ
รังสีผดิ/เจา้หนา้ท่ีตั้งค่าปริมาณรังสีไมเ่หมาะสมกบัอวยัวะและท่าท่ีตอ้งการถ่ายภาพจึงไดว้างแนวทางปฏิบติัโดย
ใหมี้การตรวจสอบอวยัวะและท่าทีจ่ะถ่ายภาพและตัง้ค่าตามตารางการตัง้ค่าทีก่ าหนดไวแ้ละปรบัค่าตาม
สภาพของอวยัวะและท่าทีถ่่ายภาพให้เหมาะสมพบว่าในปี 2560(ต.ค.59-ม.ีค.60) พบผูป่้วยไดร้บัการ
ถ่ายภาพรงัซ ้าจากเหตุดงักล่าว จ านวน 1 รายและใหเ้จา้หน้าทีร่ว่มกนัเฝ้าระวงัปัญหาดงักล่าวอยา่งต่อเนื่อง 
    -บทเรียนเก่ียวกบัปัญหาในการScanภาพรงัสี จากท่ีเคร่ืองสแกนเกิดค้างขึ้นมา: 
      จากการทีง่านรงัสวีทิยาไดน้ าระบบโปรแกรมPACs.และCR.มาใชใ้นการใหบ้รกิารถ่ายภาพรงัส ีมกีารใช้
เครือ่งScan ท าการสแกนภาพรงัสจีากแผ่นPlate ในCassette จากการใชง้านในปี2556-2559 พบว่าขณะท า
การScanภาพ แลว้ปรากฏว่าภาพรงัสสีแกนออกมาไดบ้างส่วน แลว้เกดิการคา้งของเครือ่งสแกน จ านวน 
2,1,1และ0 ครัง้ ตามล าดบั สาเหตุเกดิจากสายเชื่อมต่อ(สายUSB)หลงัเครือ่งScanหลุดออกจากตวัเครือ่ง
Scan  ท าใหภ้าพรงัสทีีส่แกนออกมามเีพยีงบางส่วน ไม่สามารถใชด้เูพื่อวนิิจฉยัโรคได(้เป็นภาพทีไ่มไ่ด้
คณุภาพและตอ้งถ่ายภาพใหม)่   จงึไดจ้ดัท าแนวทางป้องกนัและเฝ้าระวงัสาเหตุดงักล่าว ท าใหใ้นปี2560 
(ต.ค.59-ม.ีค.60) ไมพ่บอุบตักิารณ์ในเรือ่งดงักล่าว 
-บทเรียนท่ีได้จากการท่ีผู้ป่วยต้องได้รบัการถ่ายภาพรงัสีซ า้: 
            จากการวเิคราะหห์าสาเหตุต่างๆทีก่่อใหเ้กดิการถ่ายภาพรงัสซี ้า ปัจจบุนัพบว่ามาจากสาเหตุหลกั 
3 ดา้น คอื(1)ตวัผูป้ฏบิตังิาน ไมป่ฏบิตัติามแนวทาง /วธิปีฏบิตัใินการด าเนินงาน (2) ตวัผูร้บับรกิาร ไมใ่ห้
ความรว่มมอืในการถ่ายภาพ และ(3) เครือ่งมอื-อุปกรณ์ เกดิการช ารดุ จงึไดม้กีารก าหนดแนวทางในการ
ป้องกนั /เฝ้าระวงัการเกดิซ ้าของปัญหาทีพ่บทัง้ 3 ดา้นอยา่งจรงิจงัท าใหผู้ป่้วยไดร้บัการถ่ายภาพรงัสซี ้า
ลดลง  โดยในปีงบประมาณ 2556-2559 รอ้ยละของผูป่้วยไดร้บัการถ่ายภาพรงัสซี ้า 0.18,0.14,0.22 และ
0.15 ตามล าดบั โดยในปี2560 (ต.ค.59-ม.ีค.60)  มกีารถ่ายภาพรงัสซี ้า 0.10% เป้าหมายอยูท่ี ่ 0.5%  
และใหเ้จา้หน้าทีไ่ดม้คีวามตระหนกัและรว่มมอืในการป้องกนัและเฝ้าระวงัการเกดิซ ้าของปัญหาต่อไป 
ผลการพฒันาท่ีส าคญั: 

 
มาตรฐาน Score ประเดน็ในแผนการพฒันา 1-2 ปีข้างหน้า 

63. การวางแผน
ทรพัยากรและการ
จดัการรงัสวีทิยา 

  -การประเมนิประสทิธภิาพของการถ่ายภาพรงัสใีหป้รมิาณรงัสทีี่
ใชใ้นการถ่ายภาพไมใ่หเ้กนิเกณฑม์าตรฐานขององคก์ารอนามยั
โลก 

64. การจดับรกิาร
รงัสวีทิยา 

  -พฒันาระบบการใหข้อ้มลูทางดา้นรงัสแีก่ผูร้บับรกิารและญาติ
ครอบคลุมทุกราย 

65. ระบบ   -การลดขอ้ผดิพลาดในการถ่ายภาพรงัสโีดยการตดิตามและ



คุณภาพและความ
ปลอดภยับรกิาร
รงัสวีทิยา 

ประเมนิผลการปฏบิตัติามแนวทางของเจา้หน้าที่ 

-พฒันาระบบในการสื่อสารขอ้มลูระหว่างหน่วยงานทีม่คีวาม
ถูกตอ้ง ชดัเจน 

-การป้องกนัอนัตรายจากรงัสแีก่ผูร้บับรกิารทุกราย โดยเฉพาะ
เดก็เลก็/ผูร้บับรกิารทีอ่าจมภีาวะตัง้ครรภ์ 

 


