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Date: 

01/05/2562 II-7.1 บรกิารรงัสวีทิยา/ภาพการแพทย์ 

i. ผลลพัธ ์

ประเดน็คณุภาพ/ความเสีย่งทีส่ าคญั: คุณภาพฟิล์ม ปลอดภัย ถกูต้อง รวดเร็ว 
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ii. บรบิท 

ขอบเขตบริการ (ในเวลา นอกเวลา การส่งตรวจภายนอก):  

- ให้บริการเอกซเรย์ทัว่ไปแก่ผูป้่วยนอกและผูป้่วยใน ในเวลาราชการ 08.30 

น. - 16.30 น. 

- ให้บริการเอกซเรย์ทัว่ไปนอกเวลาราชการ เวลา 08.30 น. – 16.30 น. 

และเวลา 16.31 น. – 08.30 น. เป็นแบบ On call 

เฉพาะผู้ป่วยฉกุเฉินและผู้ปว่ยใน 

การตรวจพิเศษ/การท า intervention ทางรงัส:ี ไม่มีการตรวจพิเศษ 
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Date: 

01/05/2562 จ านวนผูถ้่ายภาพรังส ี(ปริญญา/ต่ ากวา่ปรญิญา): 

มีเจ้าพนักงานรังสกีารแพทย์จ านวน 1 คน 

/เจ้าหน้าท่ีที่ถูกฝกึมาปฏิบัติงานด้านรังสีจ านวน 3 คน 

จ านวนรังสแีพทย:์ ไม่ม ี

เทคโนโลยีส าคัญ:  

- เครื่องเอกซเรย ์500 mA 1 เครื่อง 

- เครื่องสแกนภาพระบบ Pacs 1 เครื่อง 

- คอมพิวเตอร์ส าหรับควบคุมการปรับภาพในระบบ Pacs 1 ชุด 

- คอมพิวเตอร์ส าหรับหน่วยงาน 1 เครื่อง 

iii. กระบวนการ 

การตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภยัทางรงัสีโดยหน่วยงานภายนอก (องค์กร 

วันที่ตรวจ ผล) : 

- ตรวจสอบโดยศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที ่3 นครสวรรค ์วันที่  25 

มิถุนายน 2561  เครื่องเอกซเรย์ได้รับรองวา่มาตรฐาน  

- มีใบอนุญาตให้ใช้เครือ่งก าเนิดรังสีจากส านักงานปรมาณูเพ่ือสันต ิ

ตั้งแตว่ันที่  20 เมษายน 2560 ถึงวันที่ 19 เมษายน 2565  

II-7.1 ก. การวางแผน ทรัพยากร และการจดัการ 

(1) การวางแผนและจดับริการ: 

 พัฒนาระบบบ ารุงรักษาเครื่องมือและการบรหิารเครื่องมือทางรังสอีย่างต่อเนื่อง 

มีระบบ PACS 

รองรับและเป็นการพฒันาคุณภาพของภาพถ่ายทางรังสีให้มีคณุภาพและประสิท

ธิภาพมากขึ้น 

(2) ทรัพยากรบุคคล: 

 จัดบริการโดยมีบุคลากรประจ าการตลอด 24 ชม. 

 มีการฝึกเจ้าหน้าท่ีในหน่วยงานอ่ืนขึ้นมาชว่ยปฏิบัติหน้าท่ีนอกเวลาราชการจ า

นวน 3 คน เพ่ือให้ปฏบิัติงานหมุนเวียนไดต้ลอด 24 ชั่วโมง 

ภายใตก้ารก ากับดแูลของเจ้าพนักงานรังสีการแพทย์และหัวหน้างานรังสีวิทยา 

(3)(4) พื้นที่ใช้สอย เครื่องมืออุปกรณ ์การตรวจสอบจากหน่วยงานตามกฎหมาย: 

 พื้นที่ใช้สอยของหน่วยงานรังสวีิทยา มีแผนปรับปรุงห้องในปีงบประมาณ 2563  

 มีแผนตดิแอร์ในปีงบประมาณ 2562  เน่ืองจากระบบ Pacs 

มีความจ าเป็นต้องควบคุมอุณหภูม ิไม่ให้เครื่องร้อนจนระบบการท างานล่ม 
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จึงขอติดแอรภ์ายในห้องท างาน (อยู่ระหวา่งรอการอนุมัติ) 

 เครื่องเอกซเรย์ไดร้ับการตรวจสอบมาตรฐานจากศูนย์วทิยาศาสตร์การแพทย์ที่ 

3  นครสวรรคท์ุกปี 

 มีใบอนุญาตให้ใช้เครือ่งก าเนิดรังสีจากส านักงานปรมาณูเพ่ือสันต ิตั้งแต่วันที ่

20 เมษายน 2560 – วนัที่ 19 เมษายน 2565  

(5) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทางรังสวีิทยา: 

 มีระบบ HosXp และระบบ PACS รองรับในการปฏิบัติงาน 

(6) คุณภาพของบรกิารที่ส่งตรวจภายนอก: 

 งานรังสีวิทยาจะมกีารส่งตรวจภายนอกเมื่อเครื่องเอกซเรยแ์ละระบบ Pacs 

ขัดข้อง ไม่สามารถใชง้านได ้และแพทย์จ าเป็นต้องวินิจฉัยเร่งด่วน 

จะมีระบบการรีเฟอร์ไปตรวจที่โรงพยาบาลคลองลาน 

และโรงพยาบาลก าแพงเพชร 

โดยมกีารประสานงานกับผู้อ านวยการโรงพยาบาลและงานรังสวีิทยาของโรงพ

ยาบาลที่ส่งผู้ปว่ยไปเอกซเรย์หรือรักษาต่อเนื่อง 

(7) การสื่อสารกับแพทย์ผู้ส่งตรวจ: 

 งานรังสีวิทยาสื่อสารกบัแพทย์ผา่นโทรศัพท์ /พยาบาลหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

และระบบ HosXp 

II-7.1 ข. การให้บริการรังสวีิทยา 

(1) ค าขอส่งตรวจ: 

 มีค าขอส่งตรวจในใบ QN และค าสั่งเอกซเรย์ในระบบ HOSXp 

โดยแพทย์เป็นผู้สั่ง หรือพยาบาลซึ่งรับค าส่ังจากแพทย์และส่งตรวจ 

(2) การให้ข้อมลูและเตรียมผู้ปว่ย: 

 มีการอธิบายให้ผู้ปว่ยทราบก่อนการตรวจทกุครั้งถึงความจ าเป็นในการเอกซเร

ย์ อวยัวะสว่นที่ตรวจ การเตรียมตัวก่อนการตรวจ การปฏิบตัิตัวในการตรวจ 

ซักประวตัิการตั้งครรภ์ในสตรวีัยเจริญพันธ์ุอายุ 12-50 ปีทกุรายก่อนตรวจ 

และอธิบายให้ทราบถงึเหตุผล/อันตรายของรังสีต่อทารกในครรภ ์

มีการเซนตย์ินยอมเอกซเรย ์

(3) การให้บรกิารในเวลาที่เหมาะสม: 

 ประกันเวลาไม่เกิน 7 นาที / ผูม้ารับบรกิาร 1 ราย 

ยกเว้นในกรณีที่ผู้มารบับริการคือ Case Check up และมาติดกันหลายราย 

จะอธิบายให้ผู้ป่วยทราบถึงเวลาการให้บรกิารตามล าดับก่อนหลังและอาจช้ากว่

าปกติเน่ืองจากมีผู้ปว่ยห้องฉุกเฉิน ผู้ปว่ยใน 

หรือผู้ป่วยในกลุ่มเส่ียงต่างๆมาแทรกระหว่างการตรวจ 
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เวลาในการให้บรกิารจะเพ่ิมมากกว่า 10 

นาทีขึ้นไปและตามล าดับความเหมาะสม 

(4) การดแูลระหวา่งได้รับบรกิาร: 

 การดแูลผู้ป่วยระหว่างมารับบริการจะแยกผู้ป่วยออกเป็น 2 กลุ่ม คอื  

4.1 กลุ่มปกติ ให้บริการตามระบบของหน่วยงานตามปกติ 

4.2 กลุ่มเส่ียง จะมกีารประเมินผู้ป่วยก่อนการเอกซเรย ์เช่น  

- ผู้ปว่ยทีม่ีสัญญาณชพีเปลี่ยนแปลง จะให้บริการด้วยความรวดเรว็ 

โดยมีพยาบาลติดตามมาด้วย 

หากผู้ป่วยมภีาวะฉกุเฉินสามารถช่วยเหลือเบื้องต้นได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว  

- ผู้ป่วยเมาสรุา จะมีญาติหรือเจ้าหน้าท่ีเปลตดิตามมาดว้ยทุกครั้ง 

เพ่ือป้องกันผู้ป่วยตกเตียง และอาจไม่ให้ความร่วมมือในการตรวจ 

จ าเป็นต้องช่วยจับให้อยู่นิ่ง และป้องกันการท าร้ายร่างกายเจ้าหนา้ที่ผู้ให้บรกิาร  

(5) กระบวนการถ่ายภาพรังส:ี 

 มีกระบวนการให้บรกิารตามมาตรฐานและระบบคุณภาพ 

เพ่ือให้ได้ภาพถ่ายทางรังสีได้มาตรฐาน ถกูต้อง 

และสะดวกต่อการวินจิฉัยของแพทย์ 

(6) การแสดงข้อมลูส าคัญบนภาพรังส:ี 

 มีกระบวนการและแนวทางในการปฏิบัติตามระบบ คือ ข้อมลูบุคคลต้องถูกต้อง  

อวัยวะที่สั่งตรวจต้องตรงกับอาการของผู้ปว่ย ค าสั่งในใบ QN และ HosXp 

มีการทบทวนค าสั่งให้ข้อมูลตรงกัน 

หากไม่ตรงให้ตดิต่อสอบถามกบัพยาบาลหรอืแพทย์ที่เกีย่วข้อง 

 ใส่ Marker แสดงข้างที่ถ่ายภาพทางรังสีถกูต้อง ชัดเจน 

 ภาพถ่ายทางรังสีที่ถา่ยมาต้องสแกนให้ตรงกับบุคคลที่แพทย์สั่งตรวจ 

และอวัยวะทีถ่่ายมาตอ้งตรงกับที่แพทย์สั่งตรวจ 

 (7) การแปลผลภาพรงัสี: 

 ภาพถ่ายทางรังสีทุกภาพจะมีการตรวจสอบและคดักรองให้ได้คุณภาพก่อนส่งใ

ห้แพทย์ หากพบว่าภาพถ่ายผู้ป่วยรายใดไมไ่ด้คุณภาพ จะต้องมีการแก้ไข 

ปรับปรุง หาสาเหตุของภาพถ่ายนั้นว่าเกิดจากสาเหตุใดและหาแนวทางแก้ไข 

เช่น ผู้ปว่ยตัวหนา แตค่่าเทคนิคที่ให้น้อยเกนิไป ภาพท่ีไดม้ีความขาวเกินไป 

ปรับโดยระบบ Pacs แล้ว แตย่ังไม่ได้คณุภาพ แพทย์ไม่สามารถวนิิจฉัยได้ 

จ าเป็นต้องเอกซเรย์อกีครั้ง และน าปัญหาที่เกิดไปวิเคราะห์เพ่ือปรบัปรุงแก้ไข 

ซึ่งหากไม่จ าเป็นควรถ่ายภาพครั้งเดยีวให้ผ่าน 

เพ่ือเป็นการป้องกันอนัตรายจากรังสีให้กับผู้ป่วย 

II-7.1 ค. การบริหารคณุภาพและความปลอดภัย 

(1) ความปลอดภยัของผู้ป่วย: 
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 ซักประวตัิหญิงวัยเจรญิพันธ์ุทุกรายก่อนการเอกซเรย ์อายตุั้งแต ่12 – 50 ป ี

เพ่ือป้องกันไม่ให้ทารกในครรภ์ไดร้ับปริมาณรังสีและไดร้ับความเสี่ยงที่ท าให้เกิ

ดความพกิารได ้และเพื่อป้องกันการฟ้องร้องที่จะตามมาจากการปฏิบัติงาน 

 การระบุตวัตนผู้ป่วยตอ้งถูกต้อง ถูกคน มกีารถามชื่อ-สกุล 

หรือบางรายอาจขอดบูัตรประชาชนเพ่ือยืนยันตัวตน 

เป็นการป้องกันไม่ให้ภาพถ่ายทางรังสีสลับกัน และระบตุัวผู้ป่วยผิด  

 การบริการในผู้ปว่ยกลุ่มเส่ียง ต้องประเมินได้อย่างรวดเรว็ 

และให้บริการอย่างถกูต้อง แม่นย า ในครั้งเดียว 

เพ่ือไม่ให้เกิดอุบัติการณ์ความเส่ียง 

 มีญาติผู้ปว่ยมาด้วยทกุครั้งในกรณีที่ผู้ปว่ยหนัก หรือช่วยเหลือตนเองได้น้อย 

ผู้ป่วยเดก็ ผู้ปว่ยสูงอายุและพิการ 

 มีการป้องกันอันตรายจากรังสีให้แก่ผูป้่วยเด็ก โดยใช้ Gonad shield 

อวัยวะสืบพันธ์ุ 

(2) การจดัการเพ่ือป้องกันอันตรายจากรังสี: 

 มีแนวทางในการป้องกันอันตรายจากรังส ีและปฏิบัติตามระบบ ไดแ้ก ่

จัดให้มีเส้ือตะกัว่, ฉากตะกั่ว, Gonad shield, Thyroid shield 

ส าหรับป้องกันอันตรายจากรังสีให้กับผู้ป่วย,ญาติ และเจ้าหน้าท่ี 

 มีอุปกรณ์วัดปริมาณรงัสีส าหรับเจ้าหน้าท่ีทีป่ฏิบัติงานด้านรังสวีิทยาทุกคน 

(3) ระบบบริหารคุณภาพ: 

 มีแบบแผนและขั้นตอนการปฏิบัติงานตามระบบที่วางไว ้ 

iv. ผลการพฒันาทีโ่ดดเดน่และภาคภมูใิจ 

 ได้รับการรบัรองเป็นห้องปฏิบัตกิารรังสีวินิจฉัยที่มีระบบบริหารคณุภาพห้องปฏิบั

ติการตามมาตรฐานห้องปฏิบัตกิารทางรังสวีนิิจฉัย กระทรวงสาธารณสุข 

และข้อก าหนดเง่ือนไขการรับรองระบบบรหิารคุณภาพห้องปฏิบตัิการรังสวีินิจฉั

ย กระทรวงสาธารณสขุ 

(ปัจจุบันอยู่ระหว่างการต่ออายุใบรับรองคุณภาพห้องปฏิบตัิการทางรังสีวินิจฉัย

ครั้งที่ 3 โดยรอการ Internal audit 

และรอคณะกรรมการจากส านักมาตรฐานมาตรวจสอบและต่ออายุใบรับรองคุณ

ภาพครั้งที่ 3 ในเดือนสิงหาคม 2562) 

v. แผนการพฒันา 

มาตรฐาน Score DALI 

Gap 

ประเดน็พฒันาใน 1-2 ป ี

52. บริการรังสวีิทยา/ภาพก 3 L  เพ่ิมอัตราก าลังเจ้าหนา้ที่ 1 
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Date: 

01/05/2562 
ารแพทย ์ อัตรา 

เพ่ือรองรับจ านวนผู้ปว่ยที่เพิ่

มมากขึ้น 

 มีการศกึษาดูงานเรื่องระบบ 

PACS ใน ร.พ.ที่น ารอ่ง 

และไดร้ับการรับรองมาตรฐ

านเรื่องคุณภาพทางรงัสี 

เช่น ร.พ.ศูนย์ หรือ 

ร.พ.ของมหาวิทยาลัย 

และน ามาพัฒนาคุณภาพ 

ภาพถ่ายทางรังสีให้มีคุณภา

พและประสิทธิภาพมากขึ้น 

 

 

 

 


