Service Profile
กลุ่มงานรังสีวิทยา โรงพยาบาลกันตัง
1.บริ บท (Contex):
เป็ นหน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบในการให้บริการถ่ายภาพรังสีและการตรวจคลื่นหัวใจไฟฟ้ า(EKG)
แก่ประชาชนในเขตพืน้ ทีอ่ าเภอกันตังและอาเภอใกล้เคียง บริการให้คาแนะนาข้อมูลและให้บริการทาง
วิชาการทางด้านรังสีการแพทย์ เพื่อส่งเสริมความรูค้ วามเข้าใจของผูใ้ ช้บริการและบุคคลทัวไป
่ ตัง้ แต่
เวลา 08.30 – 00.30 น.ทุกวัน ตามศักยภาพโรงพยาบาลทุตยิ ภูม ิ ระดับ F1การตรวจทางรังสีทซ่ี บั ซ้อน
เกินศักยภาพในการให้บริการจะได้รบั การส่งต่อไปยังโรงพยาบาลศูนย์ตรังหรือโรงพยาบาลอื่นทีม่ ี ศักยภาพสูงกว่า
ก.หน้ าที่และเป้ าหมาย
หน้ าที่
-ให้บริการถ่ายภาพรังสีและบริการให้คาแนะนาข้อมูลและให้บริการทางวิชาการทางด้านรังสี
การแพทย์รวมถึงการตรวจคลื่นหัวใจไฟฟ้ า(EKG)
เป้ าหมาย
ผูร้ บั บริการได้รบั การตรวจวิเคราะห์ทางรังสีและการตรวจคลื่นหัวใจไฟฟ้ า(EKG)ทีม่ คี วาม ถูกต้อง รวดเร็ว ปลอดภัยและได้ภาพรังสีทม่ี คี ุณภาพ
ข.ขอบเขตการให้บริ การ
ให้บริการในเวลาราชการตัง้ แต่ 08.30–16.30 น.และนอกเวลาราชการตัง้ แต่เวลา16.30-00.30น.
ทุกวัน รวมทัง้ วันเสาร์-วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์
ศักยภาพ: ให้บริการถ่ายภาพรังสีดว้ ยระบบPACSและCR ทีแ่ พทย์สามารถเปิ ดดูภาพรังสีได้
ทันทีในระบบคอมพิวเตอร์ และสามารถเปิ ดดูขอ้ มูลภาพรังสียอ้ นหลังได้ไม่น้อยกว่า5 ปี และหากมีการ
ส่งต่อผูป้ ่ วยไปรักษาทีโ่ รงพยาบาลอื่น ก็สามารถพิมพ์ภาพรังสีหรือCD ส่งไปพร้อมใบส่งต่อผูป้ ่ วยได้และ
การตรวจหาความผิดปกติของหัวใจด้วยเครือ่ งตรวจคลื่นหัวใจไฟฟ้ า(EKG)
ข้อจากัด: ไม่มรี งั สีแพทย์และนักรังสีการแพทย์
ค.ผูร้ บั ผลงานและความต้องการสาคัญ
ผูร้ บั บริการภายใน
ผูร้ บั ผลงาน
ความต้องการ
แพทย์
หน่วยงานบริการต่างๆ

-ภาพถ่ายทางรังสีทม่ี คี วามถูกต้อง,รวดเร็ว ชัดเจนและครบถ้วน
-การประสานงานทีด่ ี
-การส่งต่อข้อมูลของภาพถ่ายทางรังสีทม่ี คี วามถูกต้อง,รวดเร็ว
ชัดเจนและครบถ้วน
-การแจ้งผลของภาพรังสี กรณีพบผูป้ ่ วยสงสัยติดเชือ้ airborne

รับบริการภายนอก
ผูร้ บั ผลงาน
รพ.ตรัง/หน่วยรับส่งต่อ
ผูป้ ่ วยและญาติ

ความต้องการ
-ภาพทางรังสีทม่ี คี วามถูกต้อง ชัดเจนและครบถ้วน
-การได้รบั ข้อมูล / คาแนะนาเกีย่ วกับการถ่ายภาพทีช่ ดั เจน ก่อนและ
หลังบริการ
-การถ่ายภาพทางรังสีทม่ี คี วามถูกต้อง,รวดเร็ว ชัดเจนและครบถ้วน
-การเฝ้ าระวังและดูแลเอาใจใส่จากเจ้าหน้าทีอ่ ย่างต่อเนื่อง

ง. ประเด็นคุณภาพสาคัญ
ให้บริการถ่ายภาพรังสีด้ ว้ ย ความถูกต้องและรวดเร็ว ด้วยการลดอัตราในการถ่ายภาพรังสีซ้าแก่
ผูร้ บั บริการ เฝ้ าระวังและป้ องกันมิให้เกิดความผิดพลาดในการ Scan ภาพรังสีและการส่งข้อมูลภาพรังสี
มีความปลอดภัย ทัง้ ตัวเจ้าหน้าที่ ผูร้ บั บริการและบุคคลภายนอกจากการได้รบั ปริมาณรังสี
จ. ความท้ายทายและความเสี่ยงสาคัญ
ความท้าทาย
1) การเฝ้ าระวัง / ป้ องกันมิให้เกิดการถ่ายภาพรังสีซ้าในผูร้ บั บริการเพิม่ ขึน้ จากสาเหตุท่ี
เจ้าหน้าทีส่ ามารถป้ องกันหรือควบคุมได้
2) ความปลอดภัยของผูป้ ่ วยขณะอยูใ่ นพืน้ ที่
ความเสี่ยงสาคัญ
1) การถ่ายภาพรังสีปอดผิดพลาด
2) Scan ภาพรังสีไม่ปรากฏภาพ/ภาพขาดหาย
3) การส่งรายการคาสังถ่
่ ายภาพผิดท่า,ผิดด้าน/ข้างและผิดอวัยวะ
4) ส่งรายการคาสังเข้
่ าระบบเชื่อมต่อข้อมูลภาพไม่ได้ ทาให้เกิดความล่าช้า
5.) การส่งตัวผูร้ บั บริการถ่ายภาพรังสีผดิ คน
ฉ.ปริ มาณงานและทรัพยากร (คน เทคโนโลยี เครือ่ งมือ)
ปริ มาณงาน
ลาดับ รายการ
2557
1.
ให้บริการถ่ายภาพรังสีผรู้ บั บริการ(ราย)
8,817
2.
ให้บริการตรวจคลื่นหัวใจไฟฟ้ า(EKG) (ราย) NA
3.
อัตราการถ่ายภาพรังสีซ้า (%)
0.14

2558
9,257
1,191
0.22

2559
11,313
1,536
0.15

บุคลากร
งานรังสีวทิ ยามีบุคลากร จานวน 3 คน คือเจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ฯ จานวน 2 คนและ
พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค จานวน 1 คน
เครื่องมือ
เครือ่ งมือและอุปกรณ์ทท่ี ส่ี าคัญ คือ เครือ่ งเอกซเรย์ทวไป
ั ่ ขนาด 150Kvp. 500Ma. จานวน 1
เครือ่ ง, ระบบจัดเก็บและจัดส่งภาพทางการแพทย์พร้อมเครือ่ งอ่านและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์
ระบบดิจติ อล (ระบบ CR: Computed Radiography) และใช้ระบบโปรแกรม Hos.xP 3.59.3.31ในการ
ให้บริการและสื่อสารข้อมูลระหว่างหน่วยงานต่างๆ
2.กระบวนการสาคัญ (Key Processes):
กระบวนการสาคัญ
สิง่ ทีค่ าดหวังจากกระบวนการ
1.การประเมินสภาพ -ผูป้ ่ วยได้รบั การประเมินสภาพ
ผูป้ ่ วยแรกรับและ
อาการก่อนหากเกิดภาวะวิกฤติจะ
เตรียมสภาพผูป้ ่ วยทาง ได้รบั การแก้ไขอย่างทันท่วงที
ร่างกายและจิตใจ
-เกิดความพร้อมในการให้ความ
ร่วมมือปฏิบตั งิ านและให้ประโยชน์
แก่ผปู้ ่ วยสูงสุด
-สร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่าง
เจ้าหน้าที่ ผูป้ ่ วยและญาติ
2.การถ่ายภาพรังสี
-ผูป้ ่ วยได้รบั การตรวจวินิจฉัยโรค
ตรงตามปั ญหาจากแพทย์ดว้ ยผล
วิเคราะห์ทางรังสี
-ผูป้ ่ วยได้รบั การถ่ายภาพรังสีท่ี
ถูกต้อง ,ปลอดภัย
-ผูป้ ่ วยไม่มกี ารบาดเจ็บเพิม่ ขึน้
ขณะเข้ารับบริการ
3.การประเมินผล
คุณภาพของภาพถ่าย
รังสี

-ผูป้ ่ วยได้รบั ผลภาพถ่ายรังสีทม่ี ี
คุณภาพ

ตัวชีว้ ดั ทีส่ าคัญ
-ไม่มอี ุบตั กิ ารณ์ผปู้ ่ วยทีไ่ ม่ได้รบั การ
ประเมินอาการก่อนให้บริการ แล้วเป็ นลม /
หมดสติ
-จานวนการถ่ายภาพรังสีซ้าเหตุจากผูป้ ่ วย
ไม่ปฏิบตั ติ ามคาแนะนาของเจ้าหน้าที่ ไม่
เกิน 1ครัง้
-ไม่มขี อ้ ร้องเรียนในระบบบริการ
-อัตราการถ่ายภาพรังสีซ้า 0.15 %

-จานวนข้อผิดพลาดในการถ่ายภาพรังสี
ผิดอวัยวะ,ผิดท่า,ผิดด้าน/ข้าง ไม่เกิน 2
ราย
-ไม่มผี ปู้ ่ วยบาดเจ็บขณะเคลื่อนย้าย
-ไม่มอี ุบตั กิ ารณ์ผปู้ ่ วยลื่นล้ม/ตกเตียง/
รถเข็น
-ไม่มอี ุบตั กิ ารณ์การส่งกลับของภาพรังสีท่ี
ไม่มคี ุณภาพจากแพทย์

4.การจัดการหลังการ
ถ่ายภาพ

-แพทย์สามารถอ่านผลภาพรังสีได้ -ไม่มอี ุบตั กิ ารณ์ขอ้ ผิดพลาดจากการส่ง
ถูกต้อง,ชัดเจน , รวดเร็ว
ข้อมูลภาพรังสีแก่แพทย์
-ไม่มอี ุบตั กิ ารณ์ขอ้ มูลของภาพรังสีของ
ผูร้ บั บริการมีการสูญหาย
3.ตัวชี้วดั ผลการดาเนิ นงานที่สาคัญ:
ตัวชีว้ ดั ที่ 3.1: ผูป้ ่ วยได้รบั การถ่ายภาพรังสีซ้า ไม่เกิน 0.15 %
(%) 1.0
0.8
0.6
0.4
เป้ าหมาย 0.15 %
0.2
0
ปี 2557ปี 2558ปี 2559ปี 2560(ต.ค.59-มี.ค.60)
ในปี งบประมาณ 2557-2559ผูป้ ่ วยได้รบั การถ่ายภาพรังสีซ้า เป้ าหมายไม่เกิน0.15 % ปฏิบตั ไิ ด้
0.14 %, 0.22 %และ 0.15 % ตามลาดับ ซึง่ จากการวิเคราะห์หาสาเหตุทก่ี ่อให้เกิดการถ่ายภาพรังสีซ้า
มาจากสาเหตุหลัก 4ด้าน คือ(1)ตัวผูป้ ฏิบตั งิ าน ไม่ปฏิบตั ติ ามแนวทาง /วิธปี ฏิบตั ใิ นการดาเนินงาน (2)
ตัวผูร้ บั บริการ ไม่ให้ความร่วมมือในการถ่ายภาพ และ(3) เครือ่ งมือ-อุปกรณ์ เกิดการชารุด จึงได้มกี าร
กาหนดแนวทางในการป้ องกันและเฝ้ าระวังการเกิดซ้าของปั ญหาทัง้ 3ด้านอย่างจริงจัง ทาให้ผปู้ ่ วยได้รบั
การถ่ายภาพรังสีซ้าลดลง ในปี 2560(ต.ค.59-มี.ค.60) การถ่ายภาพรังสีซ้า เกิดขึน้ 0.10% ซึง่ เกิดจาก
สาเหตุเดิมๆ จึงได้ประชุมกันให้เจ้าหน้าทีไ่ ด้มคี วามตระหนักในการป้ องกันและเฝ้ าระวังการเกิดซ้าของ
ปั ญหาต่อไป
ตัวชีว้ ดั ที่ 3.2: จานวนอุบตั กิ ารณ์ผปู้ ่ วยทีไ่ ม่ได้รบั การประเมินอาการก่อนให้บริการ เป็ นลม/หมดสติ
(ครัง้ ) 5
4
3
เป้ าหมาย 0ครัง้
2
1
0
ปี 2557ปี 2558ปี 2559ปี 2560(ต.ค.59-มี.ต.60)
ในปี งบประมาณ2557-2559 จานวนอุบตั กิ ารณ์ผปู้ ่ วยทีไ่ ม่ได้รบั การประเมินอาการก่อนให้บริการ
เป็ นลม/หมดสติเกิดขึน้ จานวน1,0และ 3 รายตามลาดับ สาเหตุเกิดจาก 1) ผูป้ ่ วยมีอาการเปลีย่ นแปลง
กะทันหัน 2.)เจ้าหน้าทีไ่ ม่ได้ประเมินอาการก่อนให้บริการ จึงได้มกี ารกาหนดแนวทางโดยให้มกี าร
ประเมินอาการผูป้ ่ วยตามหลักการทางการพยาบาล(หน้าซีด,เหงือ่ ออก,ใจสัน,วิ
่ งเวียนศีรษะ)ทุกราย ก่ อน

ให้บริการถ่ายภาพรังสี โดยเฉพาะผูป้ ่ วยทีม่ าด้วยเปลนอน,รถเข็นนังและผู
่
ป้ ่ วยสูงอายุ และให้อธิบาย
วิธกี ารร่วมมือในการถ่ายภาพให้ผปู้ ่ วยรับทราบ ว่าสามารถปฏิบตั ติ ามได้หรือไม่ หากไม่ได้กใ็ ห้
เจ้าหน้าทีป่ รับรูปแบบในการถ่ายภาพเท่าทีส่ ามารถจะกระทาได้ เพื่อให้ได้ภาพรังสีทม่ี คี วามชัดเจนมาก
ทีส่ ุดหากมีญาติกใ็ ห้เข้ามาช่วยดูแลผูป้ ่ วยขณะถ่ายภาพ(ให้สวมเสือ้ ตะกัวกั
่ นรังสีดว้ ยทุกราย) และให้
เจ้าหน้าทีท่ ุกคนปฏิบตั งิ านด้วยความรอบคอบเพิม่ ขึน้ ทาให้ในปี งบประมาณ 2560(ต.ค59.- มี.ค.60) มี
อุบตั กิ ารณ์เกิดขึน้ ซ้า 1 ครัง้ (ผูป้ ่ วยมาด้วยรถเข็นนัง่ ประเมินอาการแล้วสามารถเข้าถ่ายภาพรังสีได้
แต่เกิดเป็ นลมหน้ามืดกะทันหัน โดยมีรถเข็นรองรับไม่มกี ารบาดเจ็บใดๆ)เน้นยา้ ให้เจ้าหน้าทีไ่ ด้มคี วาม
ตระหนักในการป้ องกันและเฝ้ าระวังการเกิดซ้าของปั ญหาต่อไป
*ตัวชีว้ ดั ที่ 3.3: จานวนข้อผิดพลาดในการถ่ายภาพรังสีผปู้ ่ วยผิดอวัยวะ, ผิดด้าน, ผิดท่า ไม่เกิน
2 ราย
(ราย) 4
3
2
เป้ าหมาย 2 ราย
1
0
ปี 2557ปี 2558ปี 2559ปี 2560(ต.ค.59-มี.ค.60)
ในปี งบประมาณ 2557-2559จานวนข้อผิดพลาดในการถ่ายภาพรังสีผปู้ ่ วยผิดอวัยวะ, ผิดด้าน, ผิดท่า
เกิดขึน้ 0,1 และ 0 ครัง้ ตามลาดับ จึงได้มกี ารวิเคราะห์หาสาเหตุ พบว่าเกิดจาก (1) คาสังในการ
่
ถ่ายภาพไม่ถูกต้อง (2) เจ้าหน้าทีไ่ ม่ได้ตรวจสอบคาสัง่ / ดูคาสังผิ
่ ดพลาด จึงได้มกี ารกาหนดแนวทาง
ป้ องกัน / ดักจับคาสังที
่ ผ่ ดิ พลาด โดยเฉพาะทางระบบโปรแกรม Hos.xP และคาสังจากเจ้
่
าหน้าที่
พยาบาล ด้วยการตรวจสอบกับสภาพการบาดเจ็บจากตัวผูป้ ่ วยประกอบกัน ทาให้ในปี งบประมาณ
2560(ต.ค.59-มี.ค.60) มีขอ้ ผิดพลาดในเรือ่ งดังกล่าว เกิดขึน้ จานวน 1 ครัง้ และได้มกี ารเฝ้ าระวังในการ
ตรวจสอบคาสังถ่
่ ายภาพอย่างต่อเนื่องต่อไป
4.กระบวนการหรือระบบงาน เพื่อบรรลุเป้ าหมายและมีคณ
ุ ภาพ
4.1 ระบบงานที่ใช้อยู่ในปัจจุบนั (รวมทัง้ การพัฒนาคุณภาพที่เสร็จสิ้ นแล้ว)
-การเชื่อมต่อของระบบข้อมูลระหว่างโปรแกรมมีปัญหา
ในกระบวนการให้บริการถ่ายภาพรังสี การเชื่อมต่อข้อมูลของรายการคาสังถ่
่ ายภาพจาก
โปรแกรมHos.XPให้ส่งเข้าไปยังโปรแกรม PACS เพื่อใช้ในการ Scan ภาพรังสี มักจะเจอปั ญหาของ
การเชื่อมต่อของโปรแกรมบ่อยครัง้ ทาให้ระบบริการหยุดชะงัก พบว่าอุบตั กิ ารณ์ของการเชื่อมต่อ
ระหว่าง 2 โปรแกรมมีปัญหา(โปรแกรม Hos.XP.กับโปรแกรมระบบ PACS) มีเกิดขึน้ ในปี งบประมาณ
2556-2558 จานวน16,13และ10 ครัง้ ตามลาดับ สาเหตุจากระบบกระแสไฟฟ้ าใน รพ.มีการดับ/ตก
กระชากบ่อยครัง้ ทาให้ระบบการเชื่อมต่อระหว่างโปรแกรม Hos.xP.กับโปรแกรมระบบ Pacs.ไม่

สามารถเชื่อมต่อกันได้ ส่งผลให้การสแกนภาพรังสีไม่สามารถกระทาได้ หากเกิดในช่วงนอกเวลา
ราชการจะเป็ นปั ญหาในการเรียกตามนักวิชาการคอมพิวเตอร์ของทาง รพ.เข้ามาดาเนินการแก้ไข ในปี
2559 ทาง รพ.จึงได้เปลีย่ นขนาดของหม้อแปลงกระแสไฟฟ้ าแรงสูงให้มขี นาดใหญ่ขน้ึ และได้มกี าร
ปรับเปลีย่ นตัวServers หลักในการจัดเก็บข้อมูลใหม่ ทาให้ในปี 2560(ตค.59-มีค.60) มีจานวน
อุบตั กิ ารณ์เกิดขึน้ 6 ครัง้ โดยในแต่ละครัง้ เมือ่ เกิดเหตุการณ์ สามารถเรียกตามนักวิชาการคอมพิวเตอร์
ของทาง รพ.เข้ามาดาเนินการแก้ไขระบบให้สามารถเชื่อมต่อกันได้ทนั ที โดยการรีโมทการเชื่อมต่อมา
ทางระบบอินเตอร์เน็ต
-การถ่ายภาพรังสีซา้ เหตุจากคาสังถ่
่ ายภาพรังสีที่ผิดพลาด:
จากการใช้ระบบ Hos.xPในการส่งข้อมูลคาสังการถ่
่
ายภาพรังสี จากแพทย์และพยาบาลไปยังกลุ่มงาน
รังสีวทิ ยา มีการส่งคาสังเอกซเรย์
่
ทผ่ี ดิ พลาดในเรือ่ งของการส่งคาสังผิ
่ ดคน, ผิดอวัยวะ (ตาแหน่งที่
ถ่ายภาพ), ผิดท่าในการถ่ายภาพและผิดด้านของอวัยวะ หากเจ้าหน้าทีใ่ ห้การถ่ายภาพไปโดยไม่มกี าร
ตรวจสอบ (ดักจับ) คาสังที
่ ผ่ ดิ พลาดเหล่านัน้ ก็จะทาให้ผรู้ บั บริการได้รบั การถ่ายภาพทีผ่ ดิ พลาดไปและ
ได้รบั รังสีโดยไม่จาเป็ น
พบว่าเคยเกิดอุบตั กิ ารณ์การถ่ายภาพรังสีซ้าเหตุจากคาสังถ่
่ ายภาพรังสีทผ่ี ดิ พลาด(ผิดอวัยวะ,ผิด
คน,ผิดข้าง/ด้านและผิดท่า) ในปี งบประมาณ 2556-2559 เกิดขึน้ จานวน 1,0,1และ0 ครัง้ ตามลาดับ
เจ้าหน้าทีไ่ ด้มกี ารวิเคราะห์หาสาเหตุทก่ี ่อให้เกิดคาสังที
่ ผ่ ดิ พลาดได้ คือ
(1) เจ้าหน้าทีท่ ส่ี งถ่
ั ่ ายภาพไม่มกี ารตรวจสอบคาสังให้
่ ตรงกับตัวผูร้ บั บริการก่อนส่งไปถ่ายภาพ
รังสี
(2) ผูร้ บั บริการให้ขอ้ มูลตาแหน่งทีบ่ าดเจ็บไม่ชดั เจน
(3) เจ้าหน้าทีไ่ ม่ทราบชื่อเรียกของตาแหน่งทีส่ งถ่
ั ่ ายภาพ
(4) เจ้าหน้าทีก่ ดส่งคาสังผิ
่ ดรายการ
จึงได้กาหนดวิธกี ารใหม่โดยให้เจ้าหน้าทีง่ านรังสีตอ้ งทาการตรวจสอบรายการคาสังถ่
่ ายภาพรังสีทุก
รายการ ทัง้ ในระบบโปรแกรม Hos.xP/ ใบนาส่งตรวจ ให้ถูกต้องตรงกับการบาดเจ็บของผูป้ ่ วยก่อน
ถ่ายภาพ หากพบว่าไม่ถูกต้อง ให้รบี ประสานงานกับผูท้ ส่ี ่งรายการคาสังแก้
่ ไขทันที
โดยในปี งบประมาณ 2560(ต.ค.59 – มี.ค.60) มีอุบตั กิ ารณ์เกิดขึน้ ซ้า 1 ครัง้ ซึง่ จะได้มกี ารเฝ้ าระวังมิให้
มีการเกิดขึน้ ซ้าอย่างต่อเนื่อง
4.2การพัฒนาคุณภาพที่อยู่ระหว่างดาเนิ นการ
- การลดการถ่ายภาพรังสีซา้ แก่ผ้รู บั บริ การ :
จากการให้บริการถ่ายภาพรังสีแก่ผรู้ บั ริการในแต่ละปี พบว่ายังมีการถ่ายภาพรังสีซ้าเกิดขึน้
จากการลงบันทึกในสมุดทะเบียนลงข้อมูลผูร้ บั บริการและการเขียนรายงานอุบตั ิการณ์การของการ
ถ่ายภาพรังสีซ้า เมือ่ มีการตรวจสอบรายงาน พบว่าสาเหตุของการถ่ายภาพรังสีซ้าเหล่าเกิดจากหลายๆ
สาเหตุทส่ี ามารถป้ องกันได้เป็ นส่วนใหญ่ และมีบางสาเหตุทไ่ี ม่สามารถควบคุมได้ แต่ได้วางแนวทาง
ป้ องกันเอาไว้ ซึง่ หากผูร้ บั บริการได้รบั การถ่ายภาพรังสีซ้า ก็จะทาให้ได้รบั ปริมาณรังสีเข้าสู่ร่างกายโดย
ไม่จาเป็ น โดยเฉพาะผูร้ บั บริการทีต่ งั ้ ครรภ์หรือเด็กเล็ก พบว่าการถ่ายภาพรังสีซ้า เกิดขึน้ ใน

ปี งบประมาณ 2556-2559 จานวน 0.18%,0.14 %,0.22และ0.15 % ตามลาดับ เกิดจากสาเหตุหลัก 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 ารกาหนดแนวทางใน
การป้ องกัน /เฝ้ าระวังการเกิดซ้าของปั ญหาทีพ่ บทัง้ 3 ด้านอย่างจริงจังทาให้ผปู้ ่ วยได้รบั การถ่ายภาพ
รังสีซ้าลดลง
จากการดาเนินงานและติดตามตัวชีว้ ดั อย่างต่อเนื่องทุกเดือน ในปี งบประมาณ 2560 (ตัง้ แต่
ต.ค.59 – มี.ค.60) การถ่ายภาพรังสีซ้าเกิดขึน้ ทีร่ ะดับ 0.10 % ซึง่ เจ้าหน้าทีท่ ุกคนก็ได้พยายามเฝ้ าระวัง
การเกิดอุบตั กิ ารณ์ซ้าจากสาเหตุดงั กล่าวอย่างต่อเนื่อง
-โครงการพัฒนาคุณภาพห้องปฏิ บตั ิ การรังสีวินิจฉัย:
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้จดั ทาโครงการพัฒนาคุณภาพห้องปฏิบตั กิ ารรังสีวนิ ิจฉัย ของ
โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อพัฒนาคุณภาพการให้บริการงานรังสีวนิ ิจฉัย โดยมีเกณฑ์ใน
การตรวจประเมิน 3 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 ความปลอดภัย(เครือ่ งมือและอุปกรณ์,ผูใ้ ห้บริการ,ผูร้ บั บริการ)
ส่วนที่ 2 บริการรังสีวนิ ิจฉัย(บุคลากร,สถานที,่ สิง่ แวดล้อม,บริการรังสีวนิ ิจฉัย)
ส่วนที่ 3 คุณภาพบริการ(สถานที่,ของทีใ่ ห้ใช้,สิง่ ของทีใ่ ห้ไป,ผลของงานทีท่ าให้,คุณภาพ
บริการ)
ทางโรงพยาบาลกันตังจัดอยูใ่ นกลุ่มของแบบตรวจประเมิน รพช. โดยในแต่ละส่วนจะมี
รายละเอียดของการประเมินในเกณฑ์ The Must + เกณฑ์ The Best หลายๆหัวข้อทีท่ างโรงพยาบาล
ต้องดาเนินการพัฒนา ปรับปรุงและแก้ไขให้ได้ตามเกณฑ์ทก่ี าหนด ซึง่ ทางงานรังสีวทิ ยา โรงพยาบาล
กันตังได้รบั การตรวจประเมินจากคณะกรรมการทีศ่ ูนย์วทิ ยาศาสตร์การแพทย์ท1่ี 2/1ตรัง แต่งตัง้ มาเมือ่
วันที่ 19 มิถุนายน 2557 ผลการประเมินได้คะแนน 88.1 % และได้รบั ใบประกาศนียบัตรผ่านการตรวจ
ประเมินคุณภาพห้องปฏิบตั กิ ารรังสีวนิ ิจฉัย ระดับดีเด่น จาก กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจาปี
งบประมาณ 2557 ทีผ่ ่านมา ซึง่ ใบประกาศนียบัตรฯจะหมดอายุในวันที่ 6 ตุลาคม 2560 นี้ ทางศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์ท1่ี 2/1 ตรัง ได้ดาเนินการให้มกี ารตรวจประเมินภายในจังหวัดฯ(Internal
Auditor)จากคณะกรรมการทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ จากศูนย์วทิ ยาศาสตร์การแพทย์ เขต12 เมือ่ วันที่ 15
มีนาคม 2560และรอรับการประเมินจากคณะกรรมการตรวจประเมินภายนอก(External Auditor)อีกครัง้
5.แผนการพัฒนาต่อเนื่ อง :
5.1การประเมินประสิทธิภาพของการถ่ายภาพรังสีให้ปริมาณรังสีทใ่ี ช้ในการถ่ายภาพไม่ให้เกินเกณฑ์
มาตรฐานขององค์การอนามัยโลก
5.2 พัฒนาระบบการให้ขอ้ มูลทางด้านรังสีแก่ผรู้ บั บริการและญาติครอบคลุมทุกราย
5.3 การสร้างความประทับใจแก่ผรู้ บั บริการและป้ องกันการเกิดข้อร้องเรียน

