
Service Profile 
กลุ่มงานรงัสีวิทยา โรงพยาบาลกนัตงั 
1.บริบท (Contex):  

เป็นหน่วยงานทีร่บัผดิชอบในการใหบ้รกิารถ่ายภาพรงัสแีละการตรวจคลื่นหวัใจไฟฟ้า(EKG) 
แก่ประชาชนในเขตพืน้ทีอ่ าเภอกนัตงัและอ าเภอใกลเ้คยีง บรกิารใหค้ าแนะน าขอ้มลูและใหบ้รกิารทาง
วชิาการทางดา้นรงัสกีารแพทย ์เพื่อส่งเสรมิความรูค้วามเขา้ใจของผูใ้ชบ้รกิารและบุคคลทัว่ไป ตัง้แต่
เวลา 08.30 – 00.30 น.ทุกวนั ตามศกัยภาพโรงพยาบาลทุตยิภูม ิระดบั F1การตรวจทางรงัสทีีซ่บัซอ้น
เกนิศกัยภาพในการใหบ้รกิารจะไดร้บัการส่งต่อไปยงัโรงพยาบาลศูนยต์รงัหรอืโรงพยาบาลอื่นทีม่ ี-
ศกัยภาพสงูกว่า  
ก.หน้าท่ีและเป้าหมาย 

หน้าท่ี 
-ใหบ้รกิารถ่ายภาพรงัสแีละบรกิารใหค้ าแนะน าขอ้มลูและใหบ้รกิารทางวชิาการทางดา้นรงัสี 

การแพทยร์วมถงึการตรวจคลื่นหวัใจไฟฟ้า(EKG) 
เป้าหมาย 
ผูร้บับรกิารไดร้บัการตรวจวเิคราะหท์างรงัสแีละการตรวจคลื่นหวัใจไฟฟ้า(EKG)ทีม่คีวาม -

ถูกตอ้ง รวดเรว็ ปลอดภยัและไดภ้าพรงัสทีีม่คีุณภาพ  
ข.ขอบเขตการให้บริการ 

 ใหบ้รกิารในเวลาราชการตัง้แต่ 08.30–16.30 น.และนอกเวลาราชการตัง้แต่เวลา16.30-00.30น.
ทุกวนั รวมทัง้วนัเสาร-์วนัอาทติยแ์ละวนัหยดุนกัขตัฤกษ์ 
 ศกัยภาพ: ใหบ้รกิารถ่ายภาพรงัสดีว้ยระบบPACSและCR ทีแ่พทยส์ามารถเปิดดูภาพรงัสไีด้
ทนัทใีนระบบคอมพวิเตอร ์และสามารถเปิดดูขอ้มลูภาพรงัสยีอ้นหลงัไดไ้มน้่อยกว่า5 ปี และหากมกีาร
ส่งต่อผูป่้วยไปรกัษาทีโ่รงพยาบาลอื่น กส็ามารถพมิพภ์าพรงัสหีรอืCD ส่งไปพรอ้มใบส่งต่อผูป่้วยไดแ้ละ
การตรวจหาความผดิปกตขิองหวัใจดว้ยเครือ่งตรวจคลื่นหวัใจไฟฟ้า(EKG) 
 ข้อจ ากดั: ไมม่รีงัสแีพทยแ์ละนกัรงัสกีารแพทย ์
ค.ผูร้บัผลงานและความต้องการส าคญั 
ผูร้บับรกิารภายใน 
ผูร้บัผลงาน ความต้องการ 

แพทย ์ -ภาพถ่ายทางรงัสทีีม่คีวามถูกตอ้ง,รวดเรว็ ชดัเจนและครบถว้น 

หน่วยงานบรกิารต่างๆ -การประสานงานทีด่ ี 

-การส่งต่อขอ้มลูของภาพถ่ายทางรงัสทีีม่คีวามถูกตอ้ง,รวดเรว็ 

ชดัเจนและครบถว้น 

-การแจง้ผลของภาพรงัส ีกรณพีบผูป่้วยสงสยัตดิเชือ้ airborne 

 



รบับรกิารภายนอก 
ผูร้บัผลงาน ความต้องการ 

รพ.ตรงั/หน่วยรบัส่งต่อ -ภาพทางรงัสทีีม่คีวามถูกต้อง ชดัเจนและครบถว้น 

ผูป่้วยและญาต ิ -การไดร้บัขอ้มลู / ค าแนะน าเกีย่วกบัการถ่ายภาพทีช่ดัเจน ก่อนและ

หลงับรกิาร 

-การถ่ายภาพทางรงัสทีีม่คีวามถูกตอ้ง,รวดเรว็ ชดัเจนและครบถว้น 

-การเฝ้าระวงัและดแูลเอาใจใส่จากเจา้หน้าทีอ่ย่างต่อเนื่อง 
 

ง. ประเดน็คณุภาพส าคญั 
ใหบ้รกิารถ่ายภาพรงัสีด้ว้ย ความถูกตอ้งและรวดเรว็ ดว้ยการลดอตัราในการถ่ายภาพรงัสซี ้าแก่

ผูร้บับรกิาร  เฝ้าระวงัและป้องกนัมใิหเ้กดิความผดิพลาดในการ Scan ภาพรงัสแีละการส่งขอ้มลูภาพรงัส ี  
มคีวามปลอดภยั ทัง้ตวัเจา้หน้าที ่ ผูร้บับรกิารและบุคคลภายนอกจากการไดร้บัปรมิาณรงัส ี
จ. ความท้ายทายและความเส่ียงส าคญั 

ความท้าทาย 
          1) การเฝ้าระวงั / ป้องกนัมใิหเ้กดิการถ่ายภาพรงัสซี ้าในผูร้บับรกิารเพิม่ขึน้ จากสาเหตุที่
เจา้หน้าทีส่ามารถป้องกนัหรอืควบคุมได ้ 

2) ความปลอดภยัของผูป่้วยขณะอยูใ่นพืน้ที ่  
ความเส่ียงส าคญั 
1) การถ่ายภาพรงัสปีอดผดิพลาด 
2) Scan ภาพรงัสไีม่ปรากฏภาพ/ภาพขาดหาย 
3) การส่งรายการค าสัง่ถ่ายภาพผดิท่า,ผดิดา้น/ขา้งและผดิอวยัวะ 
4) ส่งรายการค าสัง่เขา้ระบบเชื่อมต่อขอ้มลูภาพไมไ่ด ้ท าใหเ้กดิความล่าชา้ 
5.) การส่งตวัผูร้บับรกิารถ่ายภาพรงัสผีดิคน 
 
ฉ.ปริมาณงานและทรพัยากร (คน เทคโนโลย ีเครือ่งมอื) 
ปริมาณงาน 

ล าดบั รายการ 2557 2558 2559 

1.  ใหบ้รกิารถ่ายภาพรงัสผีูร้บับรกิาร(ราย) 8,817 9,257 11,313 

2.  ใหบ้รกิารตรวจคลื่นหวัใจไฟฟ้า(EKG) (ราย) NA 1,191 1,536 

3. อตัราการถ่ายภาพรงัสซี ้า (%) 0.14 0.22 0.15 

 
 



บคุลากร 
งานรงัสวีทิยามบีุคลากร จ านวน 3 คน คอืเจา้พนกังานรงัสกีารแพทยฯ์ จ านวน 2 คนและ

พนกังานการแพทยแ์ละรงัสเีทคนิค จ านวน 1 คน  
เครื่องมือ 
เครือ่งมอืและอุปกรณ์ทีท่ีส่ าคญั คอื เครือ่งเอกซเรยท์ัว่ไป ขนาด 150Kvp. 500Ma. จ านวน 1 

เครือ่ง, ระบบจดัเกบ็และจดัส่งภาพทางการแพทยพ์รอ้มเครือ่งอ่านและแปลงสญัญาณภาพเอกซเรย์
ระบบดจิติอล (ระบบ CR: Computed Radiography) และใชร้ะบบโปรแกรม Hos.xP 3.59.3.31ในการ
ใหบ้รกิารและสื่อสารขอ้มลูระหว่างหน่วยงานต่างๆ 

 
2.กระบวนการส าคญั (Key Processes):  
กระบวนการส าคญั สิง่ทีค่าดหวงัจากกระบวนการ ตวัชีว้ดัทีส่ าคญั 

1.การประเมนิสภาพ

ผูป่้วยแรกรบัและ

เตรยีมสภาพผูป่้วยทาง

รา่งกายและจติใจ 

 

-ผูป่้วยไดร้บัการประเมนิสภาพ

อาการก่อนหากเกดิภาวะวกิฤตจิะ

ไดร้บัการแกไ้ขอย่างทนัท่วงท ี

-เกดิความพรอ้มในการใหค้วาม

รว่มมอืปฏบิตังิานและใหป้ระโยชน์

แก่ผูป่้วยสงูสุด 

-สรา้งความเขา้ใจรว่มกนัระหว่าง

เจา้หน้าที ่ผูป่้วยและญาต ิ

-ไมม่อุีบตักิารณ์ผูป่้วยทีไ่มไ่ดร้บัการ

ประเมนิอาการก่อนใหบ้รกิาร แลว้เป็นลม / 

หมดสต ิ 

-จ านวนการถ่ายภาพรงัสซี ้าเหตุจากผูป่้วย

ไมป่ฏบิตัติามค าแนะน าของเจา้หน้าที ่ไม่

เกนิ 1ครัง้ 

-ไมม่ขีอ้รอ้งเรยีนในระบบบรกิาร 

2.การถ่ายภาพรงัส ี -ผูป่้วยไดร้บัการตรวจวนิิจฉัยโรค

ตรงตามปัญหาจากแพทยด์ว้ยผล

วเิคราะหท์างรงัส ี

-ผูป่้วยไดร้บัการถ่ายภาพรงัสทีี่

ถูกตอ้ง ,ปลอดภยั  

 

-ผูป่้วยไม่มกีารบาดเจบ็เพิม่ขึน้

ขณะเขา้รบับรกิาร 

-อตัราการถ่ายภาพรงัสซี ้า 0.15 % 

 

 

-จ านวนขอ้ผดิพลาดในการถ่ายภาพรงัส ี

ผดิอวยัวะ,ผดิท่า,ผดิดา้น/ขา้ง ไมเ่กนิ 2 

ราย 

-ไมม่ผีูป่้วยบาดเจบ็ขณะเคลื่อนยา้ย  

-ไมม่อุีบตักิารณ์ผูป่้วยลื่นลม้/ตกเตยีง/

รถเขน็ 

3.การประเมนิผล

คุณภาพของภาพถ่าย

รงัส ี

-ผูป่้วยไดร้บัผลภาพถ่ายรงัสทีีม่ ี

คุณภาพ 

 

-ไมม่อุีบตักิารณ์การส่งกลบัของภาพรงัสทีี่

ไมม่คีุณภาพจากแพทย ์ 



4.การจดัการหลงัการ

ถ่ายภาพ 

-แพทยส์ามารถอ่านผลภาพรงัสไีด้

ถูกตอ้ง,ชดัเจน , รวดเรว็ 

 

-ไมม่อุีบตักิารณ์ขอ้ผดิพลาดจากการส่ง

ขอ้มลูภาพรงัสแีก่แพทย ์

-ไม่มอุีบตักิารณ์ขอ้มลูของภาพรงัสขีอง

ผูร้บับรกิารมกีารสญูหาย  

3.ตวัช้ีวดัผลการด าเนินงานท่ีส าคญั:  
ตวัชีว้ดัที ่3.1: ผูป่้วยไดร้บัการถ่ายภาพรงัสซี ้า ไมเ่กนิ 0.15 % 
  (%) 1.0 
         0.8 
         0.6                                                                                                    
         0.4 
         0.2 
           0 
ปี 2557ปี2558ปี 2559ปี 2560(ต.ค.59-ม.ีค.60) 

ในปีงบประมาณ 2557-2559ผูป่้วยไดร้บัการถ่ายภาพรงัสซี ้า เป้าหมายไมเ่กนิ0.15 % ปฏบิตัไิด ้
0.14 %, 0.22 %และ 0.15 % ตามล าดบั  ซึง่จากการวเิคราะหห์าสาเหตุทีก่่อใหเ้กดิการถ่ายภาพรงัสซี ้า 
มาจากสาเหตุหลกั 4ดา้น คอื(1)ตวัผูป้ฏบิตังิาน ไมป่ฏบิตัติามแนวทาง /วธิปีฏบิตัใินการด าเนินงาน (2) 
ตวัผูร้บับรกิาร ไมใ่หค้วามร่วมมอืในการถ่ายภาพ และ(3) เครือ่งมอื-อุปกรณ์ เกดิการช ารุด จงึไดม้กีาร
ก าหนดแนวทางในการป้องกนัและเฝ้าระวงัการเกดิซ ้าของปัญหาทัง้ 3ดา้นอยา่งจรงิจงั ท าใหผู้ป่้วยไดร้บั
การถ่ายภาพรงัสซี ้าลดลง ในปี 2560(ต.ค.59-ม.ีค.60) การถ่ายภาพรงัสซี ้า เกดิขึน้ 0.10% ซึง่เกดิจาก
สาเหตุเดมิๆ  จงึไดป้ระชุมกนัใหเ้จา้หน้าทีไ่ดม้คีวามตระหนกัในการป้องกนัและเฝ้าระวงัการเกดิซ ้าของ
ปัญหาต่อไป 
 
ตวัชีว้ดัที ่3.2: จ านวนอุบตักิารณ์ผูป่้วยทีไ่มไ่ดร้บัการประเมนิอาการก่อนใหบ้รกิาร เป็นลม/หมดสต ิ
  (ครัง้)  5 
             4 
             3 
             2 
             1 
             0 
                    ปี 2557ปี 2558ปี 2559ปี 2560(ต.ค.59-ม.ีต.60) 
 ในปีงบประมาณ2557-2559 จ านวนอุบตักิารณ์ผูป่้วยทีไ่มไ่ดร้บัการประเมนิอาการก่อนใหบ้รกิาร 
เป็นลม/หมดสตเิกดิขึน้จ านวน1,0และ 3 รายตามล าดบั สาเหตุเกดิจาก 1) ผูป่้วยมอีาการเปลีย่นแปลง
กะทนัหนั 2.)เจา้หน้าทีไ่มไ่ดป้ระเมนิอาการก่อนใหบ้รกิาร  จงึไดม้กีารก าหนดแนวทางโดยใหม้กีาร
ประเมนิอาการผูป่้วยตามหลกัการทางการพยาบาล(หน้าซดี,เหงือ่ออก,ใจสัน่,วงิเวยีนศรีษะ)ทุกราย ก่อน

เป้าหมาย 0.15 % 

เป้าหมาย 0ครัง้ 



ใหบ้รกิารถ่ายภาพรงัส ีโดยเฉพาะผูป่้วยทีม่าดว้ยเปลนอน,รถเขน็นัง่และผูป่้วยสงูอาย ุ และใหอ้ธบิาย
วธิกีารรว่มมอืในการถ่ายภาพใหผู้ป่้วยรบัทราบ ว่าสามารถปฏบิตัติามไดห้รอืไม ่หากไมไ่ดก้ใ็ห้
เจา้หน้าทีป่รบัรปูแบบในการถ่ายภาพเท่าทีส่ามารถจะกระท าได ้เพื่อใหไ้ดภ้าพรงัสทีีม่คีวามชดัเจนมาก
ทีสุ่ดหากมญีาตกิใ็หเ้ขา้มาช่วยดแูลผูป่้วยขณะถ่ายภาพ(ใหส้วมเสือ้ตะกัว่กนัรงัสดีว้ยทุกราย) และให้
เจา้หน้าทีทุ่กคนปฏบิตังิานดว้ยความรอบคอบเพิม่ขึน้ ท าใหใ้นปีงบประมาณ 2560(ต.ค59.- ม.ีค.60) มี
อุบตักิารณ์เกดิขึน้ซ ้า 1  ครัง้ (ผูป่้วยมาดว้ยรถเขน็นัง่ ประเมนิอาการแลว้สามารถเขา้ถ่ายภาพรงัสไีด ้
แต่เกดิเป็นลมหน้ามดืกะทนัหนั โดยมรีถเขน็รองรบัไม่มกีารบาดเจบ็ใดๆ)เน้นย า้ใหเ้จา้หน้าทีไ่ดม้คีวาม
ตระหนกัในการป้องกนัและเฝ้าระวงัการเกดิซ ้าของปัญหาต่อไป 
 
         *ตวัชีว้ดัที ่3.3: จ านวนขอ้ผดิพลาดในการถ่ายภาพรงัสผีูป่้วยผดิอวยัวะ, ผดิดา้น, ผดิท่า ไมเ่กนิ 
2 ราย 
  (ราย)  4 
          3 
          2 
          1 
          0 
ปี 2557ปี 2558ปี 2559ปี 2560(ต.ค.59-ม.ีค.60) 
ในปีงบประมาณ 2557-2559จ านวนขอ้ผดิพลาดในการถ่ายภาพรงัสผีูป่้วยผดิอวยัวะ, ผดิดา้น, ผดิท่า 
เกดิขึน้ 0,1 และ 0 ครัง้ ตามล าดบั จงึไดม้กีารวเิคราะหห์าสาเหตุ พบว่าเกดิจาก (1) ค าสัง่ในการ
ถ่ายภาพไมถู่กตอ้ง (2) เจา้หน้าทีไ่มไ่ดต้รวจสอบค าสัง่ / ดคู าสัง่ผดิพลาด จงึไดม้กีารก าหนดแนวทาง
ป้องกนั / ดกัจบัค าสัง่ทีผ่ดิพลาด โดยเฉพาะทางระบบโปรแกรม Hos.xP และค าสัง่จากเจา้หน้าที่
พยาบาล ดว้ยการตรวจสอบกบัสภาพการบาดเจบ็จากตวัผูป่้วยประกอบกนั ท าใหใ้นปีงบประมาณ 
2560(ต.ค.59-ม.ีค.60) มขีอ้ผดิพลาดในเรือ่งดงักล่าว เกดิขึน้ จ านวน 1 ครัง้ และไดม้กีารเฝ้าระวงัในการ
ตรวจสอบค าสัง่ถ่ายภาพอย่างต่อเนื่องต่อไป 
 
4.กระบวนการหรือระบบงาน เพ่ือบรรลุเป้าหมายและมีคณุภาพ 
   4.1 ระบบงานท่ีใช้อยู่ในปัจจบุนั (รวมทัง้การพฒันาคณุภาพท่ีเสรจ็ส้ินแล้ว) 
           -การเช่ือมต่อของระบบข้อมลูระหว่างโปรแกรมมีปัญหา  

ในกระบวนการใหบ้รกิารถ่ายภาพรงัส ีการเชื่อมต่อขอ้มลูของรายการค าสัง่ถ่ายภาพจาก
โปรแกรมHos.XPใหส้่งเขา้ไปยงัโปรแกรม PACS เพื่อใชใ้นการ Scan ภาพรงัส ีมกัจะเจอปัญหาของ
การเชื่อมต่อของโปรแกรมบ่อยครัง้ ท าใหร้ะบบรกิารหยุดชะงกั พบว่าอุบตักิารณ์ของการเชื่อมต่อ
ระหว่าง 2 โปรแกรมมปัีญหา(โปรแกรม Hos.XP.กบัโปรแกรมระบบ PACS)  มเีกดิขึน้ในปีงบประมาณ 
2556-2558 จ านวน16,13และ10 ครัง้ตามล าดบั สาเหตุจากระบบกระแสไฟฟ้าใน รพ.มกีารดบั/ตก
กระชากบ่อยครัง้ ท าใหร้ะบบการเชื่อมต่อระหว่างโปรแกรม Hos.xP.กบัโปรแกรมระบบ Pacs.ไม่

เป้าหมาย 2 ราย 



สามารถเชื่อมต่อกนัได ้ส่งผลใหก้ารสแกนภาพรงัสไีมส่ามารถกระท าได ้หากเกดิในช่วงนอกเวลา
ราชการจะเป็นปัญหาในการเรยีกตามนกัวชิาการคอมพวิเตอรข์องทาง รพ.เขา้มาด าเนินการแกไ้ข ในปี 
2559 ทาง รพ.จงึไดเ้ปลีย่นขนาดของหมอ้แปลงกระแสไฟฟ้าแรงสงูใหม้ขีนาดใหญ่ขึน้และไดม้กีาร
ปรบัเปลีย่นตวัServers หลกัในการจดัเกบ็ขอ้มลูใหม ่ท าให้ในปี 2560(ตค.59-มคี.60) มจี านวน
อุบตักิารณ์เกดิขึน้  6 ครัง้ โดยในแต่ละครัง้เมือ่เกดิเหตุการณ์สามารถเรยีกตามนกัวชิาการคอมพวิเตอร์
ของทาง รพ.เขา้มาด าเนินการแกไ้ขระบบใหส้ามารถเชื่อมต่อกนัไดท้นัท ีโดยการรโีมทการเชื่อมต่อมา
ทางระบบอนิเตอรเ์น็ต 

        -การถ่ายภาพรงัสีซ า้เหตจุากค าสัง่ถ่ายภาพรงัสีท่ีผิดพลาด: 

จากการใชร้ะบบ Hos.xPในการส่งขอ้มลูค าสัง่การถ่ายภาพรงัส ีจากแพทยแ์ละพยาบาลไปยงักลุ่มงาน
รงัสวีทิยา มกีารส่งค าสัง่เอกซเรยท์ีผ่ดิพลาดในเรือ่งของการส่งค าสัง่ผดิคน, ผดิอวยัวะ (ต าแหน่งที่
ถ่ายภาพ), ผดิท่าในการถ่ายภาพและผดิดา้นของอวยัวะ หากเจา้หน้าทีใ่หก้ารถ่ายภาพไปโดยไมม่กีาร
ตรวจสอบ (ดกัจบั) ค าสัง่ทีผ่ดิพลาดเหล่านัน้ กจ็ะท าใหผู้ร้บับรกิารไดร้บัการถ่ายภาพทีผ่ดิพลาดไปและ
ไดร้บัรงัสโีดยไมจ่ าเป็น 
         พบว่าเคยเกดิอุบตักิารณ์การถ่ายภาพรงัสซี ้าเหตุจากค าสัง่ถ่ายภาพรงัสทีีผ่ดิพลาด(ผดิอวยัวะ,ผดิ
คน,ผดิขา้ง/ดา้นและผดิท่า)  ในปีงบประมาณ 2556-2559 เกดิขึน้จ านวน 1,0,1และ0 ครัง้ ตามล าดบั
เจา้หน้าทีไ่ดม้กีารวเิคราะหห์าสาเหตุทีก่่อใหเ้กดิค าสัง่ทีผ่ดิพลาดได ้คอื 
    (1) เจา้หน้าทีท่ีส่ ัง่ถ่ายภาพไมม่กีารตรวจสอบค าสัง่ใหต้รงกบัตวัผูร้บับรกิารก่อนส่งไปถ่ายภาพ
รงัส ี

(2) ผูร้บับรกิารใหข้อ้มลูต าแหน่งทีบ่าดเจบ็ไม่ชดัเจน 
(3) เจา้หน้าทีไ่มท่ราบชื่อเรยีกของต าแหน่งทีส่ ัง่ถ่ายภาพ 

          (4) เจา้หน้าทีก่ดส่งค าสัง่ผดิรายการ 
จงึไดก้ าหนดวธิกีารใหมโ่ดยใหเ้จา้หน้าทีง่านรงัสตีอ้งท าการตรวจสอบรายการค าสัง่ถ่ายภาพรงัสทีุก
รายการ ทัง้ในระบบโปรแกรม Hos.xP/ ใบน าส่งตรวจ ใหถู้กตอ้งตรงกบัการบาดเจบ็ของผูป่้วยก่อน
ถ่ายภาพ หากพบว่าไมถู่กต้อง ใหร้บีประสานงานกบัผูท้ีส่่งรายการค าสัง่แกไ้ขทนัท ี 
 โดยในปีงบประมาณ 2560(ต.ค.59 – ม.ีค.60) มอุีบตักิารณ์เกดิขึน้ซ ้า 1 ครัง้ ซึง่จะไดม้กีารเฝ้าระวงัมใิห้
มกีารเกดิขึน้ซ ้าอยา่งต่อเนื่อง 
    4.2การพฒันาคณุภาพท่ีอยู่ระหว่างด าเนินการ 
- การลดการถ่ายภาพรงัสีซ า้แก่ผู้รบับริการ : 

จากการใหบ้รกิารถ่ายภาพรงัสแีก่ผูร้บัรกิารในแต่ละปี พบว่ายงัมกีารถ่ายภาพรงัสซี ้าเกดิขึน้ 
จากการลงบนัทกึในสมดุทะเบยีนลงขอ้มลูผูร้บับรกิารและการเขยีนรายงานอุบตัิการณ์การของการ
ถ่ายภาพรงัสซี ้า เมือ่มกีารตรวจสอบรายงาน พบว่าสาเหตุของการถ่ายภาพรงัสซี ้าเหล่าเกดิจากหลายๆ
สาเหตุทีส่ามารถป้องกนัไดเ้ป็นส่วนใหญ่ และมบีางสาเหตุทีไ่มส่ามารถควบคุมได ้แต่ไดว้างแนวทาง
ป้องกนัเอาไว ้ซึง่หากผูร้บับรกิารไดร้บัการถ่ายภาพรงัสซี ้า กจ็ะท าใหไ้ดร้บัปรมิาณรงัสเีขา้สู่ร่างกายโดย
ไมจ่ าเป็น โดยเฉพาะผูร้บับรกิารทีต่ ัง้ครรภห์รอืเดก็เล็ก พบว่าการถ่ายภาพรงัสซี ้า เกดิขึน้ใน



ปีงบประมาณ 2556-2559 จ านวน 0.18%,0.14 %,0.22และ0.15 % ตามล าดบั เกดิจากสาเหตุหลกั 3 
ดา้น คอื(1)ตวัผูป้ฏบิตังิาน ไมป่ฏบิตัติามแนวทาง /วธิปีฏบิตัใินการด าเนินงาน (2) ตวัผูร้บับรกิาร ไมใ่ห้
ความรว่มมอืในการถ่ายภาพ และ(3) เครือ่งมอื-อุปกรณ์ เกดิการช ารดุ จงึไดม้กีารก าหนดแนวทางใน
การป้องกนั /เฝ้าระวงัการเกดิซ ้าของปัญหาทีพ่บทัง้ 3 ดา้นอย่างจรงิจงัท าใหผู้ป่้วยไดร้บัการถ่ายภาพ
รงัสซี ้าลดลง   

จากการด าเนินงานและตดิตามตวัชีว้ดัอยา่งต่อเนื่องทุกเดอืน ในปีงบประมาณ 2560 (ตัง้แต่ 
ต.ค.59 – ม.ีค.60) การถ่ายภาพรงัสซี ้าเกดิขึน้ทีร่ะดบั 0.10 %  ซึง่เจา้หน้าทีทุ่กคนกไ็ดพ้ยายามเฝ้าระวงั
การเกดิอุบตักิารณ์ซ ้าจากสาเหตุดงักล่าวอยา่งต่อเนื่อง 
-โครงการพฒันาคณุภาพห้องปฏิบติัการรงัสีวินิจฉัย: 
 กรมวทิยาศาสตรก์ารแพทย ์ไดจ้ดัท าโครงการพฒันาคุณภาพหอ้งปฏบิตักิารรงัสวีนิิจฉยั ของ
โรงพยาบาลสงักดักระทรวงสาธารณสุข เพื่อพฒันาคุณภาพการใหบ้รกิารงานรงัสวีนิิจฉยั โดยมเีกณฑใ์น
การตรวจประเมนิ 3 ส่วน คอื 
               ส่วนที ่1 ความปลอดภยั(เครือ่งมอืและอุปกรณ์,ผูใ้หบ้รกิาร,ผูร้บับรกิาร) 
               ส่วนที ่2 บรกิารรงัสวีนิิจฉัย(บุคลากร,สถานที,่สิง่แวดลอ้ม,บรกิารรงัสวีนิิจฉยั) 
               ส่วนที ่3 คุณภาพบรกิาร(สถานที่,ของทีใ่หใ้ช,้สิง่ของทีใ่หไ้ป,ผลของงานทีท่ าให,้คุณภาพ
บรกิาร) 
               ทางโรงพยาบาลกนัตงัจดัอยูใ่นกลุ่มของแบบตรวจประเมนิ รพช. โดยในแต่ละส่วนจะมี
รายละเอยีดของการประเมนิในเกณฑ ์The Must + เกณฑ ์The Best หลายๆหวัขอ้ทีท่างโรงพยาบาล
ตอ้งด าเนินการพฒันา ปรบัปรงุและแกไ้ขใหไ้ดต้ามเกณฑท์ีก่ าหนด ซึง่ทางงานรงัสวีทิยา โรงพยาบาล
กนัตงัไดร้บัการตรวจประเมนิจากคณะกรรมการทีศู่นยว์ทิยาศาสตรก์ารแพทยท์ี1่2/1ตรงั แต่งตัง้มาเมือ่
วนัที ่19 มถุินายน 2557 ผลการประเมนิไดค้ะแนน 88.1 % และไดร้บัใบประกาศนียบตัรผ่านการตรวจ
ประเมนิคุณภาพหอ้งปฏบิตักิารรงัสวีนิิจฉัย ระดบัดเีด่น จาก กรมวทิยาศาสตรก์ารแพทย์ ประจ าปี
งบประมาณ 2557 ทีผ่่านมา ซึง่ใบประกาศนียบตัรฯจะหมดอายใุนวนัที ่6 ตุลาคม 2560 นี้ ทางศูนย์
วทิยาศาสตรก์ารแพทยท์ี1่2/1 ตรงั ไดด้ าเนินการใหม้กีารตรวจประเมนิภายในจงัหวดัฯ(Internal 
Auditor)จากคณะกรรมการทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้จากศูนยว์ทิยาศาสตรก์ารแพทย ์เขต12 เมือ่วนัที ่15 
มนีาคม 2560และรอรบัการประเมนิจากคณะกรรมการตรวจประเมนิภายนอก(External Auditor)อกีครัง้ 
5.แผนการพฒันาต่อเน่ือง :    
   5.1การประเมนิประสทิธภิาพของการถ่ายภาพรงัสใีหป้รมิาณรงัสทีีใ่ชใ้นการถ่ายภาพไมใ่หเ้กนิเกณฑ์
มาตรฐานขององคก์ารอนามยัโลก 
   5.2 พฒันาระบบการใหข้อ้มลูทางดา้นรงัสแีก่ผูร้บับรกิารและญาตคิรอบคลุมทุกราย 
   5.3 การสรา้งความประทบัใจแก่ผูร้บับรกิารและป้องกนัการเกดิขอ้รอ้งเรยีน 
 
 


