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Service  Profile  
งานรังสี   โรงพยาบาลแก่งคอย 

ก. สรุปขอ้มูลส าคญัของหน่วยงาน   
1.บริบท  (Context) 
งานรังสีการแพทย ์ โรงพยาบาลแก่งคอย   ตั้งอยูช่ั้นท่ี 1 ภายในอาคารผูป่้วยนอก  ให้บริการถ่ายภาพเอกซเรย์
ทัว่ไป  ตลอด  24 ชัว่โมง 
ก.หนา้ท่ีและเป้าหมาย 
       1.1.   หนา้ท่ี  ใหบ้ริการตรวจทางรังวินิจฉยั เพื่อการวินิจฉยัโรค อยา่งถูกตอ้ง รวดเร็ว ปลอดภยั                                                           
                 ผูรั้บบริการพึงพอใจ และมีคุณภาพตามมาตรฐานวชิาชีพ 
        1.2 เป้าหมาย ใหบ้ริการการถ่ายภาพรังสี ท่ีถูกตอ้งตามมาตรฐาน มีความปลอดภยั  ผูรั้บบริการพึงพอใจ            
              ภายในระยะเวลาท่ีเหมาะสม 
ข.ขอบเขตการใหบ้ริการ 
    1.ใหบ้ริการถ่ายภาพรังสีผูป่้วยทัว่ไปและผูป่้วยอุบติัเหตุ – ฉุกเฉินตลอด 24 ชัว่โมง 
    2.ใหบ้ริการถ่ายภาพรังสีเคล่ือนท่ีส าหรับผูป่้วยท่ีไม่สามารถเคล่ือนยา้ยมาเอกซเรยท่ี์งานรังสีการแพทยไ์ด ้
    3.ใหบ้ริการถ่ายภาพรังสีฟัน (dental x-ray) 
    4.ใหบ้ริการคน้ฟิลม์เก่ารับ - ยมืฟิลม์  
    5.ใหบ้ริการการถ่ายภาพรังสี   เพื่อตรวจสุขภาพประจ าปี  คลินิกวณัโรค ตรวจสุขภาพเพื่อไปเรียนต่อ         
       สมคัรงาน                                                   
    6.ใหบ้ริการ รถเอกซเรยเ์คล่ือนท่ี การถ่ายภาพรังสี เพื่อตรวจสุขภาพประชาชนร่วมกบัชุมชนทอ้งถ่ิน                
       รวมทั้งพนกังานภาครัฐและเอกชน                
 ค. ความตอ้งการของผูรั้บผลงานส าคญั 

    ผูป่้วยนอก ญาติผูป่้วย 
                 ไดรั้บบริการท่ี ถูกตอ้ง  รวดเร็ว ปลอดภยั    เจา้หนา้ท่ีมีพฤติกรรมบริการท่ีดี 
                 ไดรั้บค าอธิบายการปฏิบติัตวัก่อน- ขณะและหลงัการเอกซเรย ์ 

แพทย ์/ทนัตแพทย/์ พยาบาล  และเจา้หนา้ท่ีจากหน่วยงานอ่ืน ๆท่ีเก่ียวขอ้ง 
 ไดรั้บฟิลม์ท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานเพื่อการ วินิจฉยัโรคท่ีถูกตอ้ง  ครบถว้น  ทนัเวลา 
  การประสานการรับ-ส่งผูป่้วย และใหบ้ริการในงานรังสีการแพทยเ์พื่อให ้ผูรั้บบริการไดรั้บ   

การรักษา อยา่ง ต่อเน่ือง          
ความตอ้งการในการประสานงานภายในท่ีส าคญั 

 มีการประสานการจดัระบบบริการผูป่้วยในและผูป่้วยอุบติัเหตุฉุกเฉินโทรศพัทป์ระสาน 
 หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งไดรั้บฟิลม์ท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน  รวดเร็ว ทนัเวลาต่อการวนิิจฉยัโรค   
 การประสานงานการยมื – คืนฟิลม์ผูป่้วยเพื่อการรักษาต่อเน่ือง 
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 การประสานงานทีมออกหน่วยรถเอกซเรยเ์คล่ือนท่ีไดต้ามนดัหมาย 
ง .ประเด็นคุณภาพทีส่ าคัญงานรังสีการแพทย์ (Key Quality Issues  ) 

ใหบ้ริการถ่ายภาพรังสีวนิิจฉยัท่ีมีคุณภาพ    ถูกตอ้ง  รวดเร็ว  ปลอดภยั  
ตามมาตรฐานวชิาชีพ  ผูรั้บบริการพึงพอใจ 

ประเด็นคุณภาพ  ถูกตอ้งตามมาตรฐานวชิาชีพ 
อตัราฟิลม์ถ่ายซ ้ า  ไม่เกิน 2 % 
อตัราฟิลม์เสีย  ไม่เกิน 3 % 
อตัราการระบุคนถูกตอ้ง  100 % 

 ประเด็นคุณภาพ รวดเร็ว 
ระยะเวลารอคอยเฉล่ียของผูรั้บบริการรังสีการแพทย ์  
การตรวจทางรังสีทัว่ไปไม่เกิน  15  นาที   
การใหบ้ริการถ่ายภาพรังสีเคล่ือนท่ีไม่เกิน 30  นาที 
การใหบ้ริการถ่ายภาพเอกซเรยฟั์น   ไม่เกิน 15  นาที 

ประเด็นคุณภาพ  ปลอดภยั 
 1. อุบติัการณ์การหญิงตั้งครรภส์ตรีวยัเจริญพนัธ์ไดรั้บการเอกซเรยโ์ดยไม่ผา่นการคดักรอง 
 2. จ านวนอุบติัการณ์ผูป่้วยเกิดอุบติัเหตุขณะเอกซเรย ์เช่นเป็นลมลม้  ตกเปล  0 คร้ัง 
 3. จ  านวนเจา้หนา้ท่ีไดรั้บปริมาณรังสีเกินมาตรฐานท่ีก าหนด 0 คน 
    ประเด็นคุณภาพ ความพึงพอใจ 
 1. ความพึงพอใจของผูรั้บบริการ > 80 % 
จ. ความทา้ทาย  ความเส่ียงท่ีส าคญั   
ความทา้ทาย 
 การควบคุมคุณภาพของภาพรังสี ใหไ้ดต้ามความตอ้งการของแพทยภ์ายใตข้อ้จ ากดัในการใหค้วาม

ร่วมมือและพยาธิสภาพของผูป่้วย 
 

 
ความเส่ียงท่ีส าคญังานรังสีการแพทย ์
     1. ส่งฟิลม์ผดิคน 
     2.  การคน้ฟิลม์เก่าล่าชา้เพราะตึกคืนฟิลม์ล่าชา้   
     3. สถานท่ีจดัเก็บฟิลม์เก่าไม่เพียงพอ   
     4.  เจา้หนา้ท่ีไม่เพียงพอเม่ือ ออกหน่วยรถเอกซเรย ์  
     5.  เคร่ืองเอกซเรยบ์นรถเอกซเรย ์ช ารุด  
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ความเส่ียงท่ีส าคญั   

ความเส่ียงท่ีส าคญั แนวทางป้องกนัและแกไ้ข ผลลพัธ์ท่ีเกิดข้ึน 
1.ส่งฟิลม์ผดิคน 1.สอบถามช่ือผูป่้วยก่อนส่งฟิลม์ 

2.ตรวจสอบใบส่งตรวจ ช่ือ สกุล ค าขอเอกซเรย ์
3.เปล่ียนผา้หมึกใบพิมพช่ื์อเพื่ออ่านช่ือบน
แผน่ฟิลม์ไดช้ดัเจน 

ปี 2559  มีส่งฟิลม์ผดิคน 1 คร้ัง 
ในคนไข ้2 คนสลบักนั 
แกไ้ขทนัก่อนเขา้หอ้งแพทยต์รวจ 
ปี 2560 ไม่มีอุบติัการณ์ 

2. การคน้ฟิลม์เก่าล่าชา้
เพราะตึกผูป่้วยในคืนฟิลม์
ล่าชา้ 

 1.ประสานงานตึกชาย ตึกหญิง ใหคื้นฟิลม์เม่ือ
คนไขก้ลบับา้น คืนฟิลม์ไดทุ้กวนั 
2.กรณีส่งต่อ  รพ. อ่ืนใหบ้นัทึกสมุดยมืในตึก 
 

    เพื่อคนไขท่ี้แพทยน์ดัตรวจได้
ฟิลม์เก่ารักษาต่อเน่ือง  รวดเร็ว 

3.สถานท่ีจดัเก็บฟิลม์เก่า 
  ไม่เพียงพอ   

1.ขออนุมติัใชร้ะบบดิจิตอลจดัเก็บขอ้มูลแทน
การใชฟิ้ลม์   
2.เก็บฟิลม์ในแผนกได ้2 ปี  
 

-  การคน้ฟิลม์เก่ารวดเร็วข้ึน 
- ลดเวลาการรอคอยฟิลม์เก่า 

 4 เจา้หนา้ท่ีไม่เพียงพอเม่ือ 
ออกหน่วยรถเอกซเรย ์  

 

1.ประสานงานขอคนงานกลุ่มการพยาบาลมา
ช่วย 1  คน 
2.จดัเวรเสริมเพื่อลา้งฟิลม์จดัฟิลม์ใหแ้พทย ์
 

ปี 2559  ออกหน่วยในเวลาราชการ3
คร้ัง  นอกเวลาราชการ  13 คร้ัง 

5.เคร่ืองเอกซเรยบ์นรถ
เอกซเรย ์ช ารุด  
 

1.แจง้ช่างบริษทัมาซ่อมบ ารุง 
2.สาเหตุแบตเตอร่ีบนรถเอกซเรยเ์ส่ือมรอเปล่ียน 

ออกหน่วยเอกซเรยใ์นชุมชนไดต้าม
การร้องขอ 

2.อุบติัการณ์ฟิลม์เสียจาก
การเอกซเรยซ์ ้ า 

1. ตรวจสอบเคร่ืองมืออุปกรณ์ใหพ้ร้อมก่อน
การปฏิบติังาน 
2. ส่ือสารกบัผูรั้บริการให้เขา้ใจ 
3. ทบทวนค าสั่งใหช้ดัเจนก่อนเอกซเรย ์
4. ทบทวนขั้นตอนวธีิการท างานป้องกนัการ

ถ่ายเอกซเรยซ์ ้ า 
5.ตรวจสอบเอกสารและรายการส่งตรวจให้

ถูกตอ้งก่อนเอกซเรยแ์ละส่งมอบ 
6. จดัท าคู่มือวธีิการปฏิบติังาน 
7.ทบทวนเร่ืองอตัราฟิลม์เสีย โดยการจดัท า 

CQI เร่ืองการลดอตัราฟิลม์เสียในการถ่ายภาพ 

     เป้าหมายไม่เกินร้อยละ 3 
    ฟิลม์เสียร้อยละ 

ปี2556 =1.05 
ปี2557 =0.93 
ปี2558 =1.08 
ปี2559 =1.08 
ปี 2560=1.25 
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เอกซเรย ์   

 
ความเส่ียงท่ีส าคญั แนวทางป้องกนัและแกไ้ข ผลลพัธ์ท่ีเกิดข้ึน 
2.หญิงตั้งครรภส์ตรีวยั

เจริญพนัธ์ไดรั้บการ
เอกซเรยโ์ดยไม่ผา่นการคดั
กรอง 

1.มีแนวทางปฏิบติัและขอ้ก าหนดร่วม 
ระหวา่งหน่วยงาน และแพทยท่ี์ส่งตรวจทาง
รังสีในหญิงตั้งครรภ ์

- ป้ายสัญลกัษณ์เตือนสตรีมีครรภ์ 
-  ป้ายสัญลกัษณ์เตือนบริเวณรังสี 
-  ไฟสัญลกัษณ์ขณะถ่ายภาพรังสี 
-   การใชอุ้ปกรณ์ป้องกนัรังสี shield 

abdomen หากจ าเป็นตอ้งเอกซเรย ์
2. คดักรองสตรีวยัเจริญพนัธ์ทุกรายก่อน

เอกซเรย ์

 
 ไม่พบผูป่้วยตั้งครรภเ์อกซเรย ์
  โดยไม่ผา่นการคดักรองการ   
  ตั้งครรภ ์
 
 

 
1.4 ลกัษณะส าคัญของงานบริการและปริมาณงาน 
ตารางท่ี1สรุปปริมาณงานรังสีแยกตามหมวดรายการเอกซเรย ์5 ปียอ้นหลงั โรงพยาบาลแก่งคอย 

  
ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

หมวดรายการเอกซเรย ์ จ านวน
(ฟิลม์) 

จ านวน
(ฟิลม์) 

จ านวน
(ฟิลม์) 

จ านวน
(ฟิลม์) 

จ านวน 
(ฟิลม์) 

เอกซเรย ์  ปอด   (Chest) 6779 8717 10555 11777 10163 

เอกซเรย ์กระดกูแขนขา   (Extremities) 3801 4300 5079 4495 4428 

เอกซเรย ์  กระดกูล าตวั (Spine) 1850 1739 2166 1855 1921 

เอกซเรย ์ กะโหลกศรีษะ (skull) 2115 1803 2818 2289 1929 

เอกซเรย ์กลุ่มช่องทอ้ง  (Abdomen series, KUB) 1407 1391 1768 1604 1641 

เอกซเรย ์ ฟัน 413 387 392 760 867 

เอกซเรย ์  เคลื่อนที ่ (portable) 535 855 636 715 812 

รถเอกซเรย ์  1371 521 420 896 2281 

รวม 18,271 18,814 23,834 24391 24042       
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ค.  ศกัยภาพ  ขอ้จ ากดั 
ในดา้นผูป้ฏิบติังาน เคร่ืองมือ เทคโนโลย ีทรัพยากรบุคคล  

 ดา้นบุคลากร 
   หน่วยงานรังสีโรงพยาบาลแก่งคอย    
    อตัราก าลงั   เชา้วนัปกติ                                               :  นกัรังสีการแพทย ์          1  คน  
                                                                                        :   ผูช่้วยเหลือคนไข ้         2  คน 
                                                                                                        รวม                   3   คน 
การจัดอัตราก าลัง 

เวร นกัรังสีการแพทย ์ ผูช่้วยเหลือคนไข ้
เชา้วนัราชการ 1 2 
เชา้วนัหยดุ ข้ึนปฏิบติังาน  1 คน  (นกัรังสีการแพทย/์ผูช่้วยคนไข)้ 
บ่าย ข้ึนปฏิบติังาน  1 คน  (นกัรังสีการแพทย/์ผูช่้วยคนไข)้ 
 ดึก On all ข้ึนปฏิบติังาน  1 คน  (นกัรังสีการแพทย/์ผูช่้วยคนไข)้ 

เทคโนโลยี ่
 ใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ Hosxp  ในการลงทะเบียน และการจดัเก็บขอ้มูล  จ  านวน  1  เคร่ือง 
การใช ้ Internet ในการสืบคน้ขอ้มูล 

*ผูมี้คุณสมบติัไม่ครบมีการสอนก ากบัดูแลตรวจสอบและใหค้ าปรึกษา 
   การมอบหมายงาน 
               กรณีหวัหนา้งานไม่อยู ่มอบหมายใหเ้จา้พนกังานรังสีการแพทย ์ รับผิดชอบงานแทนโดยอตัโนมติั 

มีเจา้หนา้ท่ีความปลอดภยัทางรังสีซ่ึงผา่นการสอบข้ึนทะเบียนจากส านกังานปรมาณูเพื่อสันติ กระทรวง
วทิยาสตร์และเทคโนโลยี 1 คน 
 ขอ้จ ากดั 

ศกัยภาพ : เคร่ืองมือ       
เคร่ืองมือและเทคโนโลยี 
    เคร่ืองมือท่ีส าคญัของหน่วยงานรังสีโรงพยาบาลแก่งคอย  
     เคร่ืองเอกซเรยท์ัว่ไป ขนาด 500  mA                      1          เคร่ือง              
     เคร่ืองเอกซเรยฟั์น                                                   1          เคร่ือง                                  
     เคร่ืองเอกซเรย ์MOBILE                                        2           เคร่ือง   
     รถเอกซเรยเ์คล่ือนท่ี                                                1           เคร่ือง/คนั 
      เคร่ืองลา้งฟิลม์อตัโนมติั                                         2            เคร่ือง   
      เคร่ืองพิมพช่ื์อติดฟิลม์เอกซเรย ์                             2            เคร่ือง 
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อุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายจากรังสี ไดแ้ก่  
เส้ือตะกัว่ 4 ตวั แผน่ยางตะกัว่ป้องกนัไทรอยด ์3 ตวั,Gonad shield  
ถุงมือยางตะกัว่ 1 คู่   แวน่ตา  ป้องกนัรังสี  1  อนั 
นวตักรรม อุปกรณ์ยดึคาสเสทส าหรับเอกซเรยก์ะโหลกศีรษะผูป่้วยภาวะฉุกเฉิน    

 (เคร่ืองมือแพทยท์างรังสีเทคนิคใหบ้ริการถ่ายภาพรังสีไดอ้ยา่งมีคุณภาพ ไดรั้บการบ ารุงรักษา 
ผูใ้ชห้น่วยงานทีมงานซ่อมบ ารุง  และบ ารุงรักษาเชิงป้องกนัตามมาตรฐาน จากบริษทั  ตรวจสอบ
เคร่ืองเอกซเรย ์จากศูนยว์ทิยาศาสตร์การแพทย ์กรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์) 

ดา้นการสร้างเสริมสุขภาพท่ีเก่ียวขอ้ง 
ผูรั้บบริการ 
1. ผูป่้วยและญาติไดรั้บการป้องกนัอนัตรายจากรังสี เด็กเล็กไดรั้บการ Shield บริเวณอวยัวะสืบพนัธ์, 

         หญิงตั้งครรภ ์ถา้แพทยเ์ห็นวา่จ าเป็นตอ้งเอกซเรยไ์ดรั้บShield บริเวณทอ้ง, ผูป่้วยเอกซเรยฟั์นใหส้วม                   
         แผน่ยางตะกัว่ป้องกนัไทรอยด ์  ญาติใหส้วมเส้ือตะกัว่ แวน่ตา ถุงมือป้องกนัรังสี เพื่อช่วยจบัผูป่้วย 

 2.  ติดป้ายเตือนบริเวณรังสี  เตือน สตรีวยัเจริญพนัธ์ไดรั้บการสอบถามการตั้งครรภ ์ 
3.  ใหค้  าแนะน าการเตรียมตวัเอกซเรยใ์หค้  าแนะน าการปฏิบติัตวัเพื่อลดการฟิลม์ถ่ายซ ้ า  
4.  ติดสัญญาณไฟแดงเตือนเหนือประตูห้องป้ายเตือนหา้มเปิดประตูเม่ือมีสัญญาณไฟแดง  
5.  หอ้งปฏิบติัการรังสี ไดม้าตรฐาน สะอาด สะดวก ปลอดภยั  ปฏิบติัตามหลกั IC  

  การส่งเสริมสุขภาพ  เจา้หนา้ท่ีหอ้งเอกซเรย ์ ปลอดภยัจากการท างาน     
 1. การตรวจสุขภาพประจ าปี   100% 
2.  การฉีดวคัซีนป้องกนัโรคไขห้วดัตามฤดูกาล  100% 
3.  ฉีดวคัซีนป้องกนัไวรัสตบัอกัเสบ บี ใหผู้ท่ี้ไม่มีภูมิ 
4. ส่งเสริมใหเ้จา้หนา้ท่ีปฏิบติัตามคู่มือการป้องกนัอนัตรายจากรังสีติดฟิลม์วดัรังสีประจ าบุคคล              
5. สนบัสนุนบุคลากรร่วมชมรมส่งเสริมสุขภาพ  ออกก าลงักาย  ทดสอบสมรรถภาพ  
 ผลลพัธ์     ผลตรวจสอบสมรรถภาพร่างกายอยูใ่นเกณฑดี์      บุคลากร มีความตระหนกัในการดูแลสร้างเสริม
สุขภาพตนเอง 
 การส่งเสริมสุขภาพชุมชน  

ในโรงพยาบาล ตั้งรับเชิงรุก   การบริการเอกซเรย ์  คดักรองตรวจสุขภาพกลุ่มผูไ้ม่ป่วยร่วมกบังานอา
ชีวอนามยัเช่น พนกังานโรงงาน, แม่คา้  ขา้ราชการ  ชาวต่างชาติ  ตรวจสุขภาพได ้ 100 %  ของผูข้อตรวจ    

เชิงรุก   บริการเอกซเรยน์อกสถานท่ี ดว้ยรถเอกซเรย ์ ร่วมคดักรองตรวจสุขภาพชุมชน ดูแลสุขภาพ
ประชาชน  ร่วมกบัโครงการของ    อ.บ.ต .รพสต.   และ  ส ป ส ช.  ตรวจสุขภาพนอกสถานท่ีดว้ยรถเอกซเรย ์
จุดเนน้ในการพฒันาปี 2560 

1. พฒันาการดูแลผูป่้วยอุบติัเหตุจราจร 
2. การดูแลผูสู้งอาย ุผูพ้ิการ ผูด้อ้ยโอกาสและผูป่้วยโรคเร้ือรัง ( DM,HT )   
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                                                                                            แผนปฏิบติัการ (Action Plan) ประจ าปีงบประมาณ 2560 
                                                                                            ช่ือหน่วยงาน รังสีการแพทย ์โรงพยาบาลแก่งคอย 
แผนท่ี 1 เร่ือง .... .  พฒันาการดูแลผูป่้วยอุบติัเหตุจราจร.... 

วตัถุประสงค์/กจิกรรม เคร่ืองช้ีวดั 
เป้า 
หมาย 

ระดับทีป่ฏิบัติได้ 

2560 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

บริการถ่ายภาพรังสีผู้ป่วยอุบัติเหตุจราจรและ 
ถูกต้อง   รวดเร็ว    ปลอดภัย 
- ผูป่้วยฉุกเฉินอุบติัเหตุจราจร   
 การประเมินความเส่ียง  ดูแลเคล่ือนยา้ย   จดัท่า
เอกซเรยด์ว้ยความระมดัระวงั       ถูกตอ้ง 
ทนัเวลา   ปลอดภยัตามหลกัวชิาชีพ-ตรวจสอบ
ใบขอตรวจกบั ช่ือผูป่้วยใหต้รงกนัไดฟิ้ลม์ 
- มีการประสานงานเม่ือรับ-ส่งผูป่้วยจราจร
เอกซเรย ์    
-ซอ้มการเคล่ือนยา้ยช่วยเหลือฉุกเฉิน ผูป่้วย
และ CPR 
-ทบทวนวธีิปฏิบติัการเอกซเรยผ์ูป่้วยฉุกเฉิน 
ทัว่ไปและทางสมอง ประดิษฐ ์Safety skull& 
neck  (อุปกรณ์ยดึฟิลม์)  ป้องกนั
ภาวะแทรกซอ้น 

 

- อตัราการเอกซเรยถู์กตอ้ง      
 (ถูกคน,ถูกช่ือ,ถูกต าแหน่ง) 
 

 

-จ านวนอุบติัการณ์ผูป่้วย
อุบติัเหตุจราจรไดรั้บอนัตราย
เช่น ตกเตียง/เปล 

 

100% 
 
 
 

0คร้ัง/
เดือน 

 

100 
 
 
 
 
0 

100 
 
 
 
 
0 

100 
 
 
 
 
0 

100 
 
 
 
 
0 

100 
 
 
 
 
0 

100 
 
 
 
 

0 
 

100 
 
 
 
 
0 

100 
 
 
 
 

0 
 

100 
 
 
 
 
0 

100 
 
 
 
 
0 

100 
 
 
 
 

0 
 

100 
 
 
 
 
0 
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2.แผนปฏบิตักิาร จดุเน้น  :   ชื่อแผน / โครงการ  พฒันาระบบการดูแลผูป่้วยสูงอายุ  ผูพ้ิการ และผูด้อ้ยโอกาส      งานรังสีการแพทย ์  โรงพยาบาลปี2560 

วตัถุประสงค์/กจิกรรม เคร่ืองช้ีวดั 
เป้า 
หมาย 

ระดับทีป่ฏิบัติได้ 

2560 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
เร่ือง    การดูแลผูป่้วยสูงอาย ุ
วตัถุประสงค ์
1.เพื่อใหผู้ป่้วยสูงอายไุดรั้บความปลอดภยัขณะ
เอกซเรย ์
2.เพื่อผูสู้งอายไุดรั้บบริการท่ีสะดวก  รวดเร็ว 
กิจกรรม 

1. ผูป่้วยสูงอายมุาดว้ยรถนัง่และรถเปลนอน  ขณะส่ง
มาเอกซเรยไ์ดรั้บฟิลม์มีคุณภาพ ถูกตอ้ง ปลอดภยัจาก
อุบติัเหตุท่ีอาจเกิดขณะเอกซเรย ์  
2.ระบุถูกคน 
-อตัราฟิลม์ถ่ายซ ้ า 
3.ผูป่้วยสูงอาย ุ วยั 70 ปีข้ึนไปไม่ตอ้งรอคิวรวมกบั
ผูป่้วยปกติ จดัคิวกบัผูสู้งอายดุว้ยกนั 

4. ใชน้วตกรรม เส้ือใส่ง่ายเม่ือคุณยายเอกซเรย ์
   เพื่อความสะดวกรวดเร็ว 
5.ใชน้วตกรรม “ถุงเทา้ป้องกนัเช้ือโรค”ป้องกนัติดเช้ือ 
     ผูป่้วยโรคเร้ือรัง  ผูป่้วยผูป่้วยสูงอาย ุ ผูพ้ิการ และ                
      ผูด้อ้ยโอกาส      

 

 
 
จ านวนการเกิดอุบติัเหตุ ขณะ
เคล่ือนยา้ยเอกซเรย ์   0 คร้ัง/เดือน 

 
 
 
 
 

- อตัราความถูกตอ้ง(ระบุถูกคน) 
-อตัราฟิลม์เสียจากการถ่ายซ ้ า 
- ระยะเวลารอคอยไม่เกิน 15 นาที 
 
-อตัราพึงพอใจผูใ้ชน้วตกรรม 

 
-อุปกรณ์เอกซเรยส์ะอาด 

 
 
0 คร้ัง/
เดือน 

 
 
 
 
 

100% 
   <2% 
ระยะเวลา 

รอคอย<15 
99% 

 

95% 

 
 
 
0 
 
 
 
 
 

100 
0.03 
10 

 
99 

 
96 

 
 
 
0 
 
 
 
 
 

100 
0.54 
10 
 
99 
 
98 

 
 
 
0 
 
 
 
 
 

100 
0.60 
9.30 

 
99 
 
96 

 
 
 
0 
 
 
 
 
 

100 
0.46 
9 
 
99 
 
95 

 
 
 
0 
 
 
 
 
 

100 
0.42 
9 
 
99 
 
96 

 
 
 
0 
 
 
 
 
 

100 
0.37 
9.5 

 
96 
 

96 

 
 
 
0   
 
 
 
 
 

100 
0.69 
10  

 
99 
 
99         

 
 
 
0 
 
 
 
 
 

100 
0.48 
10 
 
99 
 
99 

 
 
 
0 
 
 
 
 
 

100 
0.46 
10 
 
99 
 
99 

 
 
 
0 
 
 
 
 
 

100 
0.38 
10 
 
99 
 
99 

 
 
 
0 
 
 
 
 
 

100 
0.52 
10 
 
99 
 

99 
 

 
 
 
0 
 
 
 
 
 

100 
0.50 
10 
 
99 
 
99 
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2. กระบวนการส าคัญ (Key process) 
วตัถุประสงค ์ ตวัช้ีวดั  การพฒันา 

ประเด็นคุณภาพท่ีส าคญั/
ความทา้ทายท่ีส าคญั 

เป้าหมาย/วตัถุประสงค/์ส่ิงท่ี
คาดหวงัจากกระบวนการ 

ตวัช้ีวดัและผลลพัธ์ 
(ต.ค.59 – มี.ค..60 ) 

กิจกรรมพฒันา 

 
1.อาจระบุตวัผูป่้วยถ่ายภาพ
รังสี 
ผิดคน,,ผิดmarker 
ผิดต าแหน่ง,ผิดซอง 
พิมพช่ื์อผิด 

 

 
 
 
 
1.2.ความไม่ปลอดภยั 
ผูรั้บบริการอาจไม่ปลอดภยั
จากรังสี  
และอาจเกิดอุบติัเหตุต่อผูป่้วย
ขณะเอกซเรย ์
 

 ความถูกตอ้งในการปฏิบติังาน  
1.ระบุตวัผูป่้วยถูกตอ้ง 
(คน,จุดต าแหน่ง, ซา้ยขวา) 
-การรับส่งระบบLANส่งตรวจเวช
ระเบียนถูกคน 
-ถ่ายภาพรังสีจดัท่าถูกตอ้ง 
-พิมพข์อ้มูลบนฟิลม์ถูกตอ้ง 
-ภาวะเร่งด่วนส่งฟิลม์ถูกตอ้ง
ทนัเวลา 
-ติด Markerถูกตอ้งทุกแผน่  
-แนบฟิลม์ซองใหแ้พทยอ่์านถูกตอ้ง 
ความปลอดภยั 
-ผูป่้วย,เจา้หนา้ท่ีไดรั้บรังสีนอ้ยท่ีสุด 
- ผูป่้วยท่ีมีความเส่ียงไดรั้บการดูแล
อยา่งถูกตอ้งรวดเร็ว เพ่ือความ
ปลอดภยั   
 มีการประเมินความเส่ียงแรกรับ  

   ผูป่้วยฉุกเฉินไม่ตอ้งรอคิว  ไดฟิ้ลม์
ทนัเวลา 

- มีการเตรียมความพร้อมก่อน
เอกซเรย ์  
 

-หญิงตั้งครรภไ์ดรั้บการป้องกนั
อนัตรายจากรังสี 

-เจา้หนา้ท่ีปลอดภยัจากรังสี 
- มีการประสานงานก่อนส่งผูป่้วย                                        

 
 
 
- อตัราถูกตอ้ง  100% 

(คน,จุดต าแหน่ง, ซา้ยขวา) 
 ต.ค.59-มี.ค.60 =100 
ผลลพัธ์ ถูกตอ้ง  100 % 
  

 
 
 
 
 
-อุบติัการณ์ผูป่้วยเกิดอุบติัเหตุ
ขณะเอกซเรย ์

ต.ค.59-มี.ค.60  =  0 
-ไม่พบอุบติัการณ์ 
 
 
-อตัราความพร้อมใชเ้คร่ืองมือ 

เป้าหมาย  > 95 % 
 ต.ค.59 – มี.ค.60  =  98 % 
จ านวนคร้ัง หญิงตั้งครรภส่์ง
เอกซเรย ์มีการป้องกนัรังสี  
- อตัราผลฟิลม์วดัรังสี>20m/sv 

- จดัคิวตามความฉุกเฉิน  

 
 
 
-แนวทางปฏิบติัการถ่ายภาพรังสี 
-CQI ภาพถ่ายรังสีถูกตอ้ง  100% 
-ตรวจสอบบนัทึกประจ าวนั 
-ตรวจสอบ 2 อยา่ง 

-เก็บฟิลม์ถูกซอง ไดรั้บฟิลม์คืน
ตรวจสอบครบถว้นทุกวนั 

  -กิจกรรมทบทวนหวัหนา้พาท า 
-ประสานงานทีมสหสาขาวชิาชีพ 
 
-แนวทางปฏิบติัการ 

-อุบติัเหตุฉุกเฉิน 
ซอ้มแผนอุบติัเหตหุมู่ 
-ซอ้ม CPR 
-กิจกรรมทบทวน 
-วธีิปฏิบติัเอกซเรยผ์ูป่้วย 
อุบติัเหตุฉุกเฉิน 
 
 
-R2Rใชน้วตักรรม  “ยดึเพราะ
ห่วงใยปลอดภยัส าหรับคุณ” 
-นวตกรรม “หยบิง่ายสวมใส่
ป้องกนัรังสี 

ซอ้มการช่วยชีวติฉุกเฉินCPR) 
2.ลดการส่งตรวจทางรังสีซ ้ า  
  ลดอตัราฟิลม์เสีย    
 
 

 -ลดปริมาณฟิลม์เสีย 
-ลดปริมาณรังสีท่ีคนไขไ้ดรั้บ 
-ลดปริมาณฟิลม์ขาวไป-ด าไป 

อตัราการถ่ายฟิลม์ซ ้ า <3% 
- อตัราการถ่ายฟิลม์ซ ้ า <2% 
ต.ค59 – มี.ค.60 ผลลพัธ์ 0.40 % 
- อตัราฟิลม์เสีย < 3% 
ต.ค.59 – มี.ค.60 = 1.06% 
 
 
 

-CQI ลดอตัราฟิลม์ซ ้ า 
-จดัท าเทคนิค Chart ใหเ้หมาะสม
กบัการเอกซเรยแ์ต่ละส่วน 
-R2R การใหป้ริมาณรังสีท่ีสมดุล 
-พฒันาการควบคุมคุณภาพ 
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ประเดน็คุณภาพทีส่ าคญั/
ความท้าทายทีส่ าคญั 

เป้าหมาย/วตัถุประสงค์/ส่ิงที่
คาดหวงัจากกระบวนการ 

ตวัช้ีวดัและผลลพัธ์ 
              ต.ค.59 – มี.ค.60 

กจิกรรมพฒันา 

1. เคร่ืองมือ-อุปกรณ์
ทางรังสีขดัขอ้ง 

 

เคร่ืองมือ อุปกรณ์ไดม้าตรฐาน มี
การตรวจสอบ บ ารุงรักษา    
ปลอดภยั                  

 
 

-ลดจ านวนคร้ังของเคร่ืองมือเกิด
ขดัขอ้ง                       
      ไม่เกิน   3 คร้ัง/ปี 
      ผลลพัธ์  1  คร้ัง 
         

 

- ตรวจสอบ/บ ารุงรักษาประจ าวนั 
- ตรวจสอบโดยงานซ่อมบ ารุง 
รพ. 
- ตรวจสอบโดยช่างบริษทัตาม
ระยะเวลาท่ีก าหนด 
โครงการพฒันาการควบคุม
คุณภาพเคร่ืองมือและ
หอ้งปฏิบติัการณ์ทางรังสีโดย
ผูใ้ชเ้คร่ืองมือ 
ตรวจวดัคุณภาพและความ
ปลอดภยัโดย
กรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์

1 คร้ัง/ปี 
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1.การรับผู้ป่วย 
1.1 รับใบส่ังเอกซเรย ์
1.2 ตรวจสอบความถูก
ตอ้ง 
1.3 ลงทะเบียนในสมุด
และคอมพิวเตอร์ 
1.4 ตรวจสอบผูป่้วยก่อน
เอกซเรยทุ์กคร้ัง 
1.5 เตรียมตวัผูป่้วย 
 

2.การถ่ายภาพทางรังสี 
2.1 อธิบายขั้นตอนการ
ถ่ายภาพเอกซเรย ์
2.2 จดัท่าผูป่้วย 
2.3 ถ่ายภาพเอกซเรย ์
2.4พิมพช่ื์อผูป่้วยบนฟิลม์ 
 
 

3.การล้างฟิล์ม 
3.1ตรวจสอบน ้ายา 
บ ารุงรักษาเคร่ืองลา้ง
ฟิลม์ 
3. 2 ลา้งฟิลม์ดว้ยเคร่ือง
ลา้งฟิลม์อตัโนมติั 
 
 
 

4.การตรวจสอบคุณภาพฟิล์ม 
4.1 ตรวจสอบความถูกตอ้งของ 
 ฟิลม์ 
4.2 ตรวจสอบคุณภาพฟิลม์ 
 

8.กจิกรรมอ่ืนๆ 
8.1 นดัผูป่้วยตรวจพิเศษ 
8.2 ใหค้  าปรึกษาดา้นรังสี
วทิยา 
8.3 การป้องกนัอนัตรายจาก
รังสี 

5.การส่งมอบฟิล์ม 
5.1 จดัเตรียมซองฟิลม์ 
5.2 ส่งมอบฟิลม์ 
 

6.การจัดเกบ็ฟิล์ม 
6.1 จดัเก็บฟิลม์เรียงตาม 
XN 
6.2 คน้ฟิลม์เก่า 
6.3 ยมืและส่งคืนฟิลม์ 
 

7.การเตรียมเคร่ืองมือ
อุปกรณ์ 
7.1 ท  าความสะอาด
เคร่ืองมือและอุปกรณ์  
7.2 ตรวจเช็คเคร่ืองมือและ
อุปกรณ์ 
7.3 เตรียมชุดส าหรับผูป่้วย
ใหพ้ร้อม 

แผนภูมกิระบวนการท างาน 

(รวมทั้งความเส่ียงและตัวช้ีวดัทีเ่กีย่วข้องในแต่ละขั้นตอน) 

กระบวนการใหบ้ริการเอกซเรย ์(Process Flowchart) 
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กระบวนการ ความเส่ียง ตัวช้ีวดั 
1. การรับผูป่้วย -ผูรั้บบริการไม่ตรงกบับตัร 

-ตรวจสอบบตัรไม่ตรงกบับริการ 
-ส่งค าสัง่ในบตัรส่งตรวจไม่ตรงกบัLAN 
-ไม่พิมพค์  าขอเอกซเรยผ์า่นระบบLAN 
 

-รายงานอุบติัการณ์  
พบรายงานอุบติัการณ์ 5  คร้ัง 
ประสานงานจดัท าWI เชิงระบบ 

2. การถ่ายภาพทางรังสี -ผูป่้วยอ่อนเพลียเหง่ือออกมากท่ีหอ้งเอกซเรย ์
-ผูป่้วยช่วยตวัเองไม่ไดแ้ละไม่มีญาติ 
-เอกซเรยผ์ิดคน ผดิขา้ง ผดิต าแหน่ง 
-ผูป่้วยแพส้ารทึบรังสี 
-การตั้งค่าเทคนิคไม่สมดุลกบัขนาดผูป่้วย 
-เคร่ืองมืออุปกรณ์ขดัขอ้ง 
 

-ปฐมพยาบาล,รายงานอุบติัการณ์ 
-เอกซเรยจ์ดัท่าท่ีปลอดภยั,คนงานช่วย 

- -อตัราถูกตอ้ง100%(คนช่ือPosition,marker) 
-ไม่พบจ านวนผูป่้วยแพส้ารทึบรังสี 
-อตัราฟิลม์ซ ้ า <2 % 
-อตัราฟิลม์เสีย < 3 % 

3. การลา้งฟิลม์ -ฟิลม์โดนแสง 
-ใส่ฟิลม์ซอ้น 
-ส่ิงแปลกปลอม(Artifact) 
-ฟิลม์ติดในเคร่ือง 
 

 
-อตัราฟิลม์เสีย < 3 % 
 
 

4. การตรวจสอบคุณภาพ - พิมพช่ื์อผูป่้วยผิดคน 
- ภาพถ่ายรังสีไม่ไดม้าตรฐาน 
-  ติด Marker ผิดขา้ง 
- ภาพถ่ายรังสีไม่ไดม้าตรฐาน 

-อตัราฟิลม์ซ ้ า < 2 % 
 

5. การส่งมอบฟิลม์ -เขียนขอ้มูลบนซองฟิลม์ไม่ถูกตอ้ง  ครบถว้น  ชดัเจน 
-เตรียมซองฟิลม์ผิดคน 
-ส่งฟิลม์ล่าชา้ 

-อตัราการรายงานอุบติัการณ์ = 0% 
 
-ประกนัระยะเวลารอคอยไม่เกิน 15 นาที 

6. การจดัเก็บฟิลม์ -เก็บฟิลม์ผดิช่อง /ผิดซอง /ผิดปี 
ฟิลม์เอกซเรยห์าย /ฟิลม์เอกซเรยไ์ม่ครบ 

-อตัราการรายงานอุบติัการณ์ = 0% 
-อตัราฟิลม์เก่าคน้ไม่พบไม่ทราบสาเหต ุ

7. การเตรียมเคร่ืองมือ
อุปกรณ์ 

ระบบไฟฟ้าขดัขอ้งขณะเอกซเรย ์
อุปกรณ์ช ารุดขณะปฏิบติังาน 
เคร่ืองลา้งฟิลม์ ช ารุด 
 

อตัราการรายงานอุบติัการณ์ = 0% 
 

- มีเคร่ืองลา้งฟิลม์ส ารอง 

8. กิจกรรมอ่ืน ๆ 
-การป้องกนัอนัตรายจาก
รังสี 

 
-ผูป่้วยสงสยัตั้งครรภไ์ม่ไดรั้บการป้องกนัอนัตรายจาก
รังสี 

 
-อตัราการรายงานอุบติัการณ์ = 0% 

 
 

กระบวนการท างาน    ความเส่ียงและตัวช้ีวดัทีเ่กีย่วข้องในแต่ละขั้นตอน 
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ตัวช้ีวดัผลการด าเนินงาน  (Performance Indicator)  :  
ตวัช้ีวดัอตัราการระบุตวัผูป่้วยถูกตอ้ง   (ระบุถูกคน,จุดต าแหน่ง, ซา้ย ขวา ) 

เป้าหมาย100%  
 ผลลพัธ์ปี=  ปี2557= 100 %  ปี2558  = 100  % ปี2559 ปี2560 ต.ค.59 –  ธค.60 = 100  % 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตัวช้ีวดัอตัราฟิล์มซ ้า  เป้าหมาย  ไม่เกนิ 2 %    
ผลลพัธ์ฟิลม์ซ ้ า ปี 2557 0.59 % ปี 2558 = 0.38%  ปี 2559  = 0.40% ปี 2560 ต.ค.59 – ธค.60 =  0.40 % 

 
 

 
 
                                                       
 
 

ปี  2557 – 2559  ไม่พบเหตุการณ์ไม่ถูกตอ้ง   
- แต่พบเหตุการณ์เกือบพลาด ในกระบวนการตรวจสอบ
ก่อนเอกซเรย ์เช่น บตัรผิดคน 3  คร้ัง   
  - เกือบพลาดเพราะส่งช่ือผูป่้วยในระบบLAN ผิดคน 
ตรวจสอบไม่ตรงกบัตวัผูป่้วยและ opd   card ประสานงาน
แกไ้ข 
- บตัรผดิคนเพราะญาติแจง้ช่ือผิด ในคนไขท่ี้ไม่รู้สึกตวั 
-ขยนัตรวจสอบจึงเป็นส่ิงส าคญัท่ีจะป้องกนัการระบุตวั
ผูป่้วยผิด         
 

0
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100

อัตราถกูตอ้ง 100 100 100 100 100

3-D Column 2

2556 2557 2558 2559
2560

ม.ีค

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

อัตราฟิลม์ซ า้ 0.65 0.59 0.38 0.4 0.4

2556 2557 2558 2559 2560

การแกไ้ขปัญหา 
  -     จดัท าเทคนิค Chart  การตั้งค่าเอกซเรย ์
- การส่ือสารใหค้  าแนะน าก่อนเอกซเรย ์
- การอบรมดา้นวชิาชีพ 
- นวตกรรม อุปกรณ์พยงุฟิลม์เอกซเรยผ์ูป่้วยอุบติัเหตุ

ฉุกเฉิน   ลดอนัตราย ต่อผูป่้วย ลดการถ่ายซ ้ า 
- บ ารุงรักษาเคร่ืองมืออปุกรณ์ เอกซเรยพ์ร้อมใช ้
- ประชุมหวัหนา้พาท า 
วเิคราะห์ขอ้มูล 
สาเหตุฟิลม์ซ ้ าเกิดผูป่้วยขยบั,ขาวไป,ด าไป,
เคร่ืองเอกซเรยข์ดัขอ้ง  แกไ้ขโดยการบ ารุงรักษาเชิง
ป้องกนั,มีช่างบริษทัดูแลเคร่ือง,กรมวทิยฯ์ตรวจวเิคราะห์  
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ตัวช้ีวดัอตัราฟิล์มเสีย  เป้าหมาย  ไม่เกนิ 3 %  
ผลลพัธ์ฟิล์มเสีย  ปี 2557 1.05 % ปี 2558 = 0.93%  ปี 2559  =1.08% ปี 2560 ต.ค.59 – ธค.60 =  1.25 % 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตัวช้ีวดั จ านวนอุบัติการณ์เคร่ืองมือ อุปกรณ์ทางรังสีขัดข้อง    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

1.4

อัตราฟิลม์เสยี 1.25 1.34 1.05 0.93 1.08 1.06

2555 2556 2557 2558 2559 2560

จากแผนภูม ิ: พบว่า ปี 2557 -2560  มเีคร่ืองมือขัดข้องถงึ 3 คร้ัง/ปี  เพิม่แนวทางปฏิบัต ิ: ตรวจสอบเคร่ืองมือก่อนปฏิบตังิาน
ทุกคร้ัง  กรณีเคร่ืองมือขัดข้องแจ้งงานซ่อมบ ารุงเพ่ือตรวจสอบเคร่ือง หาเคร่ืองมือมาส ารอง  แจ้งบริษัทที ่บ ารุง รักษาเชิง
ป้องกนัเพ่ือด าเนินการซ่อมต่อไป 
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3

เครือ่งมอื

ขัดขอ้ง

2 3 3 1

2557 2558 2559 2560

การแกไ้ขปัญหา 
  วเิคราะห์ขอ้มูล 
ปี 2559 สาเหตุฟิลม์เสียเพ่ิมข้ึนเพราะเคร่ืองลา้งฟิลม์
ขดัขอ้งตอ้งใชฟิ้ลม์ทดลองเคร่ือง  เคร่ืองเอกซเรยข์ดัขอ้ง
ก่อนเคร่ืองเสีย จะมีฟิลม์ขาวไป    
มีการทดสอบเคร่ืองเอกซเรยแ์ละเคร่ืองลา้งฟิลม์ 
  แกไ้ขโดยการบ ารุงรักษาเชิงป้องกนั,มีช่างบริษทัดูแล
เคร่ือง,กรมวทิยฯ์ตรวจวเิคราะห์  
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ตวัช้ีวดัอตัราความพึงพอใจ(สอบถามในภาพรวมของ รพ.)เป้าหมาย 80 %   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                   
 
 
             
 
 
           (หน่วยงาน)(สีเหลือง)เป้าหมาย 85 % 
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การพฒันา ปี 2557-2560 
- การใหข้อ้มูล ค าแนะน า การ ปฏิบติัตวัขณะเอกซเรยม์ากข้ึน  
- เม่ือเจา้หนา้ท่ีอยูไ่ม่ครบ 3 คนในช่วงเชา้และไม่ครบ 2 คนในช่วงบ่าย  
-คนไขม้าพร้อมกนัท าใหค้นแรกเวลาเฉล่ียมาก อธิบายใหผู้ป่้วยทราบ 
-ท าม่านเปล่ียนเส้ือผา้ในหอ้งเอกซเรย ์ส าหรับผูป่้วยสูงอาย ุ,ผูป่้วยรถนัง่ 
-นวตักรรม”เส้ือใส่ง่ายเม่ือคุณยายเอกซเรย”์ 
-ไม่เกินระยะเวลาประกนั  
-จดัลูกจา้งช่วยงานเคล่ือนยา้ยผูป่้วย 
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3. ระบบการทบทวน  กิจกรรมหลกั 
การทบทวนการใช้ข้อมูลวชิาการ 
-การท า QA หอ้งปฏิบติัการทางรังสี   มีการประเมินจากภายนอก ดา้นวชิาชีพ มีกรมวทิยาศาสตร์การแพทยเ์ป็นผู ้
ก  ากบัดูแลติดตามตวัช้ีวดั   ดา้นความปลอดภยั  ดา้นบริการ ดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
กิจกรรมทบทวนขณะดูแลผูป่้วย 
กจิกรรมทบทวนโดยผู้ช านาญกว่า 
โอกาสพฒันา       ผูท่ี้ไม่มีคุณวฒิุทางรังสีช่วยข้ึนเวรนอกเวลาราชการ 
วธีิการ        -  ประเมินฟิลม์ก่อนเก็บเขา้ชั้น 
                  -   แยกฟิลม์ท่ีพบโอกาสพฒันาไว ้  ประชุมวจิารณ์ฟิลม์                   
                  -    สอนและแนะน าวธีิแกไ้ข    ตามเทคนิควชิาชีพ    
ความ  ถี่          ประเมินฟิลม์ท่ีไดรั้บคืนประจ าวนั         ถา้พบขอ้บกพร่องอาจผิดพลาดแจง้ใหรั้บทราบ  
ตัวช้ีวดั   อตัราฟิล์มทีต้่องปรับปรุงไม่เกนิ 10 %   ผลลพัธ์    อตัราฟิล์มทีต้่องปรับปรุงไม่เกนิ 10 %    
การเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้     
                       ไดถ่้ายทอดความรู้จากการประชุมวชิาการเร่ืองการควบคุมคุณภาพฟิลม์ก่อนส่งแพทยใ์หเ้จา้หนา้ท่ี                                 
                          และลูกจา้งท าใหมี้ความรู้  ความเขา้ใจ  รู้วิธีแกไ้ขฟิลม์ ท าใหล้ดอตัราฟิลม์เสีย ฟิลม์มีคุณภาพมากข้ึน 
ความครอบคลุม :        ตรวจสอบ ฟิลม์นอกเวลาท่ีรับคืน   
กรณตีัวอย่าง     ฟิลม์ Skull  ท่า Lateral ผูป่้วยบาดเจบ็ท่ีศีรษะอาจมีบาดเจบ็ท่ีกระดูกคอร่วมดว้ย ควรจดัท่า  
                           Skull   ท่า Lateral cross table  จึงประดิษฐอุ์ปกรณ์ยดึคาสเสทส าหรับเอกซเรย  ์Skull Lateral cross                                    
                           table   นวตักรรม R2R เกิดจากการแกไ้ขปัญหางานประจ า                           
        
- ก าหนดแนวทางปฏิบติั  การส่งผูป่้วยเอกซเรย ์   ตามCPG และ แนวทางปฏิบติัป้องกนัความเส่ียง   
 ใชเ้คร่ืองเอกซเรยเ์คล่ือนท่ี   มีพยาบาลดูแลขณะเอกซเรย ์     
- ซอ้มการขอความช่วยเหลือเม่ือเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค ์ ส่งบุคลากร รับการอบรม CPR และอบรมดา้นวชิาชีพ 

-  การป้องกนัอนัตรายจากรังสี   สตรีวยัเจริญพนัธ์มีการสอบถามการตั้งครรภ ์ ขณะเอกซเรยทุ์กคร้ังเปิด ล าแสง               
      ใหพ้อดีกบัฟิลม์ 
       ผลลพัธ์    ไม่มีผูป่้วยไดรั้บอุบติัเหตุ  หรืออนัตรายขณะเอกซเรย ์
 
 
 
 
 
 
 



Service Profile  งานรังสี 

โรงพยาบาลแก่งคอย  จงัหวดัสระบุรี 

19 
4.  บทเรียนจากการพฒันา  (CQI,  QA) 

CQI เร่ือง      ฟิลม์เอกซเรย ์ระบุคน, ช่ือ,  ไดถู้กตอ้ง  
ปัญหา/โอกาสพฒันา       เหตุการณ์เกือบพลาด 
วตัถุประสงค ์ -     ผูป่้วยทุกรายไดรั้บฟิลม์เอกซเรย ์ระบุคน, ช่ือ, ต  าแหน่ง ถูกตอ้งเพื่อการรักษาท่ีถูกตอ้ง 

- เพื่อลดขอ้ร้องเรียน 
        ตวัช้ีวดั  อตัราระบุคน/ช่ือ/ต าแหน่งบนฟิลม์ถูกตอ้ง 100 % 
        การปรับปรุง/เปล่ียนแปลง 

- ก่อนเอกซเรยส์อบถามช่ือ-สกุล ทุกคร้ัง    ตรวจสอบใบส่งตรวจใหต้รงกบัผูป่้วย 
-  คนไขอุ้บติัเหตุฉุกเฉินท่ีด่วนมากส่งมามากกวา่ 1 คน ใหเ้อกซเรยค์ร้ังละ1คน  
-  คนสอบถามช่ือ พิมพช่ื์อบนฟิลม์ จดัใส่ซองส่งฟิลม์ เป็นรายๆ 
-   ถา้เป็นอุบติัเหตุหมู่ใหใ้ส่ซองใหค้นป่วยถือไว ้ 
-   ประสานงาน  ERช่วยตรวจสอบช่ือบนฟิลม์ หนา้ซองตรงกบัผู ้ป่วยก่อน Refer 

ผลลพัธ์    ปี  2557 -2560  ระบุตวัผูป่้วย  = 100% 
 ปี59   ช่วงเวลารีบเร่ง  ส่งฟิลม์สลบัคน 1 คร้ัง   ถอดบทเรียน การตรวจสอบช่ือ-สกุล ในฟิลม์และใบส่งตรวจ 
อีกคร้ัง ก่อนส่งมอบ 
เหตุการณ์เกือบพลาดหลายคร้ัง ซ่ึงอาจเกิดความเส่ียง ผูป่้วยอุบติัเหตุ-ฉุกเฉินท่ีมาพร้อมกนัและยงัไม่มีบตัรใน
ช่วงเวลาเร่งรีบ ผูป่้วยจากตึกสั่งในHosxp ไม่ตรงกบัค าสั่งใน Chart จึงตอ้งมีการเฝ้าระวงัอยา่งต่อเน่ือง 
ใชว้ธีิ ดบัเบิ้ลเช็ค   จนเป็นนิสัยในงานประจ า  

     CQI    ลดอตัราฟิล์มซ ้า  , ลดอตัราฟิล์มเสีย 
ปัญหา/โอกาสพฒันา   -      อนัตรายจากรังสี, เพิ่มระยะเวลารอคอย, เพิ่มตน้ทุน 

       วตัถุประสงค ์    -     ลดอนัตรายจากรังสี 
   -     ลดระยะเวลารอคอย 
   -     ลดตน้ทุน    

                การปรับปรุง/เปล่ียนแปลง 
                          -      จดัท า   CPG /WI ท่ีเก่ียวขอ้ง   สอบถามช่ือสกุลใหต้รงกบัใบตรวจ 
                           -     ตรวจสอบค่า Exposure ใหถู้กตอ้งทุกคร้ังก่อนลงมือถ่าย  จดัท าเทคนิค Chart  การตั้งค่าเอกซเรย ์
                           -     การส่ือสารใหค้  าแนะน าก่อนเอกซเรย ์
                           -      การอบรมดา้นวชิาชีพ 
                           -    นวตั กรรม อุปกรณ์ยดึคาสเสทส าหรับเอกซเรยก์ะโหลกศีรษะผูป่้วยภาวะฉุกเฉิน ป้องกนั      
                                  ภาวะแทรกซอ้นต่อผูป่้วย  
                           -      บ ารุงรักษาเคร่ืองมืออุปกรณ์ เอกซเรยพ์ร้อมใช้ 
ตัวช้ีวดัอตัราฟิล์มซ ้า  เป้าหมาย  ไม่เกนิ 2 %    
ผลลพัธ์ฟิลม์ซ ้ า ปี 2557 0.59 % ปี 2558 = 0.38%  ปี 2559  = 0.40% ปี 2560 ต.ค.59 – ธค.60 =  0.40 % 
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เป้าหมาย   อตัรา ฟิล์มเสีย  ไม่เกิน 3 % 
 ผลลพัธ์ฟิล์มเสีย ปี 2557 1.05 % ปี 2558 = 0.93%  ปี 2559  =1.08% ปี 2560 ต.ค.59 – ธค.60 =  1.06 % 

5. กระบวนการหรือระบบงานเพื่อบรรลุเป้าหมายและมีคุณภาพ 
5.1  ระบบงานท่ีใชอ้ยูใ่นปัจจุบนั   (รวมทั้งการพฒันาคุณภาพท่ีเสร็จส้ินแลว้) 
   ประกนัคุณภาพ   QA เร่ืองระยะเวลารอคอย 
  เพื่อลดระยะเวลารอคอยเฉล่ียเอกซเรย ์ เวลาในภาพรวมผูเ้ขา้รับบริการ จะลดลงดว้ย 
 วตัถุประสงค ์     เพื่อพฒันาระบบบริการ  กระบวนการหลกั  ประสานงานวเิคราะห์ปัญหาทั้งระบบ เพื่อบริการ                                     
                               ท่ีรวดเร็ว  ปลอดภยั และมีคุณภาพผูรั้บบริการ ไดรั้บการตรวจรักษาจากแพทยร์วดเร็วข้ึน 
ตัวช้ีวดัประกนัคุณภาพเดิม   ผูป่้วยเอกซเรยไ์ดรั้บฟิลม์ในเวลา   20  นาที 
การปรับปรุง/เปล่ียนแปลง 
 ตัวช้ีวดัประกนัคุณภาพใหม่  ระเวลารอคอยเฉล่ีย ผูป่้วยเอกซเรยไ์ดรั้บฟิลม์ในเวลา   15 นาที 
  ผลลพัธ์     ส่งมอบฟิลม์ได ้  ปี 2557 = 9 นาที  ปี 2558 = 9 นาที 2559 ปี ต.ค.59-ธค.60 = 9 นาที   

 
 
 
 
 

   

 

   ประกนัคุณภาพ QA  เร่ืองอตัราฟิลม์เก่าคน้ไม่พบไม่ทราบสาเหตุ   เป้าหมาย  นอ้ยกวา่  1 % 
       ปัญหา  -   เดิมขาดการบนัทึกฟิลม์เขา้-ออกประจ าวนั   ขาดการบนัแจง้ทึกยมืฟิลม์เม่ือRefer  
                   -   ขาดการตรวจสอบฟิลม์คืนประจ าวนั  การบนัทึกลงสมุดอาจไม่ครอบคลุม    
    การปรับปรุง/เปล่ียนแปลง 
                                    -  บนัทึกยมืใน Hosxp   เพิ่มบนัทึกท่ีอยูฟิ่ลม์ ตรวจสอบเม่ือคืนแต่ละวนั 
                                    - สมุดบนัทึกในตึกผูป่้วยในเม่ือ Refer  ไปรับฟิลม์ท่ี Referคืนจากรพ.สระบุรี 
                                    - ติดตามฟิลม์ท่ี ER ,OPD คืน  บนัทึกRefer ประสานงานขอความร่วมมือจากผูเ้ก่ียวขอ้ง 
                                    - แกปั้ญหาลงยมืใน Hosxp ไม่ไดเ้พราะเลข)XN ซ ้ ากบัพศ.ก่อนหนา้โดยใส่พศ.หนา้เลขXN 
                                      เช่น ปี2555   XN550xxxx 
ผลลพัธ์ อตัราฟิลม์เก่าคน้ไม่พบทราบสาเหตุ ไม่เกิน1 %) ปี2557 = 0.12% ปี2558=0.15 % 2559= 0.25 % 
ปัญหา – ผูป่้วยอุบติัเหตุและฉุกเฉินทุกรายมีความเส่ียงสูง ตอ้งไดรั้บการดูแล และการใหค้วามช่วยเหลือเบ้ืองตน้  
            การเคล่ือนยา้ยอยา่งถูกวธีิ เพื่อผูป่้วยปลอดภยั 
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ระยะเวลารอคอย

ฟิลม์
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ส่ิงทีภ่าคภูมิใจ 
-ผา่นการประเมินไดใ้บรับรองมาตรฐานห้องปฏิบติัการรังสีวนิิจฉยัท่ีมีคุณภาพ  จากกระทรวงสาธารณสุข 
 
o นวตักรรมสัญญาณไฟแดงหมุนเตือนก าลงัใชไ้ฟป่ัน ป้องกนัความเส่ียงต่อเคร่ืองเอกซเรย ์R2R นวตักรรม

อุปกรณ์ยดึคาสเสทส าหรับถ่ายภาพเอกซเรยก์ะโหลกศีรษะและคอผูป่้วยภาวะฉุกเฉิน 
o นวตักรรม “หยบิง่ายสวมใส่ป้องกนัรังสี” ประยกุตใ์ชร้าวจบัหอ้งน ้าท าท่ีแขวนเส้ือตะกัว่ในหอ้งเอกซเรย ์
o นวตักรรม     “เส้ือสวมใส่ง่ายเม่ือคุณยายเอกซเรย ์ “ 
o นวตักรรม     “ประดิษฐ์อุปกรณ์ป้องกนัรังสี  Gonad shield ดว้ยเส้ือตะกัว่ตวัเก่า “ 
o นวตักรรม     ถุงสวมเทา้ป้องกนัติดเช้ือ    

 
 

 
o    นวตักรรม “หยบิง่ายสวมใส่ป้องกนัรังสี”  
o     ประยกุตใ์ชร้าวจบัหอ้งน ้าท าท่ีแขวนเส้ือตะกัว่แขวนในหอ้งเอกซเรย ์

 
 
 

ข้อมูลจากการพฒันา 

หลงัการด าเนินการ 
ก่อนการด าเนินการ 

นวตกรรมอปุกรณ์ยดึคาสเสทส าหรับถ่ายภาพเอกซเรย์
กะโหลกศีรษะผู้ป่วยภาวะฉุกเฉิน  

ผลลพัธ ์

ผูป่้วยเอกซเรย ์Skull (Lat cross table) 
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o Lean &Seamless  + นวตักรรม  ลดการเคล่ือนยา้ยผูป่้วยรถนัง่ไปหอ้งเปล่ียนเส้ือผา้ดว้ยม่านในหอ้งเอกซเรย ์

 

 
 
 

 
 
 
 

    ภาพท่ีแขวนเส้ือตะกัว่ป้องกนัรังสี ภาพถ่ายจากหน่วยงานรังสีวทิยา รพ.
แก่งคอย 

    ภาพ  นวตักรรม” เสือ้ใส่งา่ยเมือ่คุณยายเอกซเรย”์  หน่วยงานรงัสกีารแพทย ์ รพ.แก่งคอย 

นวตักรรม     “ประดิษฐ์อุปกรณ์ป้องกนัรังสี  Gonad shield ดว้ยเส้ือตะกัว่ตวัเก่า “ลดค่าใชจ่้าย 10,000บาท 
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     ระบบการเตรียมความพร้อมเคร่ืองมืออุปกรณ์   เคร่ืองมือไดรั้บการตรวจสอบความพร้อมใช ้ ตรวจวดั

มาตรฐานโดยกองวศิวกรรมการแพทย ์  มีการบนัทึกประวติัการซ่อมบ ารุง   เคร่ืองมือขดัขอ้งมีทดแทน เช่นใช้
เคร่ืองเอกซเรยเ์คล่ือนท่ีส ารองรายฉุกเฉินเม่ือเคร่ืองใหญ่ขดัขอ้ง เคร่ืองลา้งฟิลม์ขดัขอ้ง,มีเคร่ืองส ารอง 

 ระบบการประเมินความเส่ียงแรกรับ  มีการประเมินความเส่ียงท่ีส าคญั เช่น ผูป่้วยบาดเจบ็สมอง, ผูป่้วยโรค
หลอดเลือดสมองตีบ, ผูป่้วยหวัใจขาดเลือด ผูป่้วยโรคเร้ือรังท่ีอ่อนแอ เป็นตน้ โดยใชแ้นวทางการประเมินจากการ
สังเกตการณ์น าส่งดว้ย รถนัง่ รถนอน จากการประสานงานจากพยาบาลหอ้งอุบติัเหตุ-ฉุกเฉิน จากพยาบาลตึกผูป่้วย
ใน  จากพยาบาล OPD  ประกอบกบัแฟ้มประวติั(OPD Card ) ใบส่งตรวจ  และการสอบถามช่ือ-สกุล สภาพอาการ
ผูป่้วยแรกรับ และ CPG        

ระบบการดูแลผู้ป่วยกลุ่มเส่ียง/ผู้ป่วยภาวะวกิฤต  มีการใช ้ แนวทางปฏิบติั และCPG เพื่อป้องกนัความเส่ียง
และภาวะแทรกซอ้น ไดแ้ก่ แนวทางและ  CPG ต่อไปน้ี 

1. การเอกซเรยผ์ูป่้วยอุบติัเหตุ-ฉุกเฉิน   และไดรั้บบาดเจบ็ท่ีสมอง  กระดูกคอ  
2. การดูแลผูป่้วยเด็ก   คนชรา คนพิการ  ใหไ้ดรั้บการเอกซเรย ์ท่ีไดม้าตรฐาน  
3. การดูแลผูป่้วยโรคติดเช้ืออุบติัใหม่ ไขห้วดั 2009 การป้องกนัการติดเช้ือตามหลกั IC 

-แผนพฒันาต่อเน่ือง 
การพฒันาคุณภาพ กจิกรรมพฒันาคุณภาพ ตวัช้ีวดั 

1.มาตรฐานดา้นรังสีวนิิจฉยั 
- การบ ารุงรักษาเคร่ืองมืออุปกรณ์ 
 

-โครงการประกนัคุณภาพเคร่ืองมืออุปกรณ์
และหอ้งปฏิบติัการทางรังสี 
-แบบประเมินตนเองตามมาตรฐานฯ 
-การประเมินจากภายนอกโดยวชิาชีพ  
- บ ารุงรักษาเชิงป้องกนัโดยบริษทัฯ 
-บ ารุงรักษาเชิงป้องกันโดยเจ้าหน้าท่ีและ
ช่าง รพ. 

-เคร่ืองมืออุปกรณ์และห้องปฏิบติัการทาง
รังสีพร้อมใช ้
-ผา่นการประเมินไดใ้บรับรองมาตรฐาน
หอ้งปฏิบติัการรังสีวนิิจฉยัท่ีมีคุณภาพ  จาก
กระทรวงสาธารณสุข 
-ผลสอบเทียบเคร่ืองเอกซเรยไ์ดม้าตรฐาน 
- ต่อใบอนุญาตจากส านักงานปรมาณูเพ่ือ
สนัติ  

2.การพฒันาบุคลากร 
พัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่หน่วยงาน
แห่งการเรียนรู้ 

-  บุคลากรไดรั้บการอบรมดา้นมาตรฐาน 
วชิาชีพ  
 
-  บุคลากรมีความรู้และทกัษะในการดูแล
และช่วยชีวติผูป่้วยภาวะวกิฤติ 
-  บุคลากรมีความรู้และทกัษะการถ่ายภาพ
รังสี 

-จ านวนคร้ังบุคลากรไดรั้บการอบรมดา้น
มาตรฐาน วชิาชีพ อยา่งนอ้ย1คร้ัง/ปี  
ประเมินศกัยภาพ 
-ซอ้มCPR  ,ซอ้มรับอุบติัหุหมู่ 
 
-อตัราบุคลาการผา่นการประเมินความรู้
ทกัษะ > 75% 
-พฒันางานประจ าสู่งานวจิยั 
 R2R 
-Lean & seamless 

-แผนพฒันาระบบจดัเก็บฟิลม์  
แบบดิจิตอล  (CR) 
 

-เพ่ือการจดัเก็บขอ้มูลฟิลม์ท่ีสืบคน้ไดง่้าย 
-ลดระยะเวลารอคอยจากการลา้งฟิลม์ 
-ลดขั้นตอนบุคลากรท่ีใชล้า้งฟิลม์เก็บฟิลม์ 

-ลดระยะเวลารอคอย 
-ลดความเส่ียงจากสารเคมีน ้ ายาลา้งฟิลม์ 
-ไดพ้ื้นท่ีหอ้งลา้งฟิลม์จดัเป็นหอ้งส านกังาน 



Service Profile  งานรังสี 

โรงพยาบาลแก่งคอย  จงัหวดัสระบุรี 
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