Service Profile

บริการ/ทีม : บริการผู้ป่วยรับการตรวจทางรังสีวทิ ยา
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว

วันที่ปรับปรุงข้ อมูลล่าสุด 14 ม.ค. 2562

Service Profile X-Ray 2560
1. บริ บท (Context)
ก. หน้าที่และเป้าหมาย
: ให้บริ การถ่ายภาพรังสีวินิจฉัยแก่ผรู ้ ับบริ การด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว ปลอดภัย รวมถึงการให้บริ การ
อัลตร้าซาวนด์โดยรงสีแพทย์ ให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ และผูป้ ่ วยเกิดความพึงพอใจ
ข. ขอบเขตการให้บริ การ (ถ้าเป็ นหอผูป้ ่ วยให้ระบุกลุ่มโรคสาคัญในหน่วยงานนี้ดว้ ย) ศักยภาพ ข้อจากัด
: บริ การถ่ายภาพรังสีวนิ ิจฉัยทัว่ ไป (General X-Ray), เอกซเรย์พิเศษ(Special X-Ray) , การตรวจ
Ultrasound โดยรังสีแพทย์ , CT Scan โดยให้บริ การตลอด 24 ชม. แก่ผปู ้ ่ วยนอก ผูป้ ่ วยใน ผูป้ ่ วยอุบตั ิเหตุฉุกเฉินทั้ง
ในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ (นอกเวลาราชการตาม On call) โดยเฉพาะกลุ่มผูป้ ่ วย EMS ที่แพทย์สงั่
เอกซเรย์ทุกรายให้ได้มาตรฐานตามวิชาชีพ โดยมีเครื่ องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์และเอกซเรย์ Portable รองรับการ
ตรวจวินิจฉัย รวมทั้งให้บริ การออกหน่วยตรวจสุขภาพเอกซเรย์เคลื่อนที่ภายนอกโรงพยาบาลแก่ผรู ้ ับบริ การในส่วน
ราชการที่ไม่สะดวกมารับบริ การภายในโรงพยาบาลได้อย่างทัว่ ถึง
ค. ผูร้ ับผลงานและความต้องการที่สาคัญ (จาแนกตามกลุ่มผูร้ ับผลงาน)
ผูร้ ับผลงาน
ความต้องการของผูร้ ับผลงาน
ผูป้ ่ วยและญาติ
1.ไม่มีการเอกซเรย์ซ้ าโดยไม่จาเป็ นและได้รับการอธิบายถึงสาเหตุของการ
เอกซเรย์ซ้ า
2.การบริ การที่มีความปลอดภัย ( ปลอดภัยจากการฉีดสารทึบรังสี , การตกเตียง ,
การได้รับปริ มาณรังสีโดยไม่จาเป็ น , ได้รับการป้องกันอันตรายจากรังสีในกรณี
ของญาติ , เด็ก , หญิงตั้งครรภ์ )
3.การบริ การที่รวดเร็ ว ไม่ล่าช้าและเข้าถึงภาษาท้องถิน่ ของผูป้ ่ วยเพื่อใช้ในการ
สื่อสาร (ม้ง,เย้า)
4.การบริ การและพฤติกรรมบริ การที่ดีเข้าถึงจิตใจของผูร้ ับบริ การโดยไม่มีความ
วิตกและหวาดกลัวจากการเอกซเรย์
5. เครื่ องมืออุปกรณ์ที่ทนั สมัยและพร้อมให้บริ การ ( CT SCAN , CR ,
Fluoroscopy ,C-ARM , รถ Mobile X-Ray )
6.ได้รับคาแนะนาและความรู ้ที่ถูกต้องจากนักรังสีและจพ.รังสีในเรื่ องเกี่ยวกับ
อันตรายจากรังสี
7.ได้รับการบริ การเอกซเรย์ตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ในส่วนราชการที่ไม่สะดวกมา
รับบริ การภายในโรงพยาบาล
รังสีแพทย์และแพทย์
1.ได้ฟิล์มเอกซเรย์ที่มีคุณภาพ ( Position ดี , ความคมชัด , ถูกส่วน )
เจ้าของไข้
2. มีเครื่ องมือที่ทนั สมัย รองรับการตรวจวินิจฉัยในผูป้ ่ วยทัว่ ไปและผูป้ ่ วย Ems
(CT SCAN , CR , Fluoroscopy ,C-ARM , รถ Mobile X-Ray )
3.ข้อมูลคนไข้ในระบบคอมพิวเตอร์ไม่สูญหาย เมื่อระบบมีปัญหาสามารถเรี ยก
ข้อมูลเดิมขึ้นมาได้ จากระบบสารองข้อมูล
4.แพทย์ได้ภาพที่คมชัด สะดวก และเรี ยกผลได้รวดเร็ วในคอมพิวเตอร์(ระบบ
CR)

ง. ประเด็นคุณภาพที่สาคัญ
1. ผูป้ ่ วย EMS ได้รับการตรวจเอกซเรย์ Portable ด้วยความรวดเร็ ว , ปลอดภัย และทันต่อการวินิจฉัย
2. ฟิ ล์มการตรวจเอกซเรย์สุขภาพเคลื่อนที่มีคุณภาพดีเพียงพอต่อการวินิจฉัยของรังสีแพทย์
3. การสแกนซ้ าในระบบPacsต่ากว่า5%
จ. ความท้าทาย ความเสี่ยงสาคัญ
เหตุการณ์ความเสี่ยง
สถิติที่เกิดขึ้น
1. ระบบIntranetของการ
20/9/53
สแกนภาพระบบ CR มีปัญหา ระบบ 21/9/56
ล่ม ดูฟิล์มและส่งฟิ ล์มไม่ได้
6/9/55
27/11/57
17/10/59
2/11/59 รวม 6 ครั้ง
2. เจ้าหน้าที่(รวมถึงเจ้าหน้าที่ 8/10/52
เอกซเรย์และพยาบาลบนตึก)ทาการ 27/10/52
นัดผูป้ ่ วยผิดประเภท
รวม2ครั้ง

4. ผูป้ ่ วยค้ายาเสพติดมา
เอกซเรย์ แต่ผปู ้ ่ วยนายาบ้ามาซุก
ซ่อนไว้ที่ประตูหอ้ งเปลี่ยนเสื้อผ้า
ตารวจตามมาพบภายหลัง

14/6/53

4. ขณะทาการเอกซเรย์ หรื อ
เอกซเรย์เสร็ จแล้ว ในเคสทัว่ ไปหรื อ
เคสพิเศษพบผูป้ ่ วยอ่อนแรง หรื อ
เป็ นลม หน้ามืด

25/6/55
9/5/56
10/5/56
15/7/56
3/4/58
1/8/59
รวม6ครั้ง

การแก้ไข
1. เบื้องต้นแจ้ง IT ของรพ.ให้
มาดูว่าสามารถแก้ไขได้หรื อไม่ ถ้า
ไม่ได้จะทาการแจ้งช่างของบ.สุพรี ม
เพื่อดาเนินการแก้ไขต่อไป

1. ตรวจสอบออเดอร์แพทย์ให้
ชัดเจนก่อนนัด
2. รายงานเคสต่อรังสีแพทย์
เพื่อยืนยันออเดอร์ทุกครั้ง
3. กรณีนดั จากตึกให้ส่งชาร์ท
มานัดที่แผนกรังสีทุกครั้ง
1. รายงานปัญหาให้หวั หน้า
แผนกรับทราบ
2. ตารวจดาเนินคดีตาม
กฎหมาย
3. เจ้าหน้าที่เอกซเรย์
ตรวจสอบห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าให้
เรี ยบร้อยทุกครั้งก่อนออกเวร
1. มีผชู ้ ่วยหรื อญาติอยูด่ ว้ ยทุก
ครั้งขณะที่ทาการเอกซเรย์ในเคส
ผูป้ ่ วยที่ไม่ปกติ
2. สามารถตามพยาบาลที่อยู่
ใกล้เคียงมาปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้
3. ทาตามแนวทางปฏิบตั ิการ
ช่วยเหลือชีวิตผูป้ ่ วย
4. มีกริ่ งภายในห้องเอกซเรย์เพื่อ
ร้องขอความช่วยเหลือจากแผนก

5. เครื่ องพอตเทเบิ้ลเกิดไฟดูด
เจ้าหน้าที่ แต่ไม่ได้ร้ายแรงจนถึง
ชีวิต เพียงแต่รู้สึกว่ามีกระแสไฟ
มาช็อต
6. ตึกผูป้ ่ วยให้ชื่อคนไข้มาผิด
คนเวลาไปPortable และส่งประวัติ
ผูป้ ่ วยตอนมาลงมาเอกซเรย์ผดิ คน

7. ฟิ ล์มหายไปจากซองฟิ ล์ม

18/10/53

6/6/56
3/7/56
25/8/56
19/5/5/
21/5/58
รวม5ครั้ง

3/7/56

8. ตึกในและผูป้ ่ วยนอกส่ง
ผูป้ ่ วยลงมาเอกซเรย์ผดิ คน

10/7/56
8/9/57
25/10/60

9. ตรวจสอบในชาร์ทที่ส่งลง
มาเอกซเรย์แล้วไม่พบคาสัง่ แพทย์
ให้เอกซเรย์

18/5/58

ฉุกเฉิน
1. ตามช่างของรพ.มา
ตรวจสอบเครื่ องและทาการแก้ไข
โดยเปลี่ยนปลัก๊ ไฟใหม่
1. ก่อนทาการเอกซเรย์ทาการ
ตรวจสอบชื่อ-สกุลผูป้ ่ วยทุกครั้งโดย
การสอบถามจากผูป้ ่ วยหรื อญาติ
2. หลังรับใบรายชื่อจากจนท.
บนตึกตรวจเช็คว่าตรงกับผูป้ ่ วย
หรื อไม่ ถ้าไม่ตรงให้ทาการเปลี่ยน
และแก้ไขโดยทันที
3. กรณี ที่ตึกส่งผูป้ ่ วยลงมา
เอกซเรย์ที่หอ้ งเอกซเรย์ขา้ งล่างทา
การตรวจสอบผูป้ ่ วยก่อนเอกซเรย์
ทุกครั้งเช่นกันถ้าไม่ตรงกับชาร์ทที่
ส่งมา
ให้โทรกลับไปที่ตึกทาการแก้ไขให้
ถูกต้องล่างทาการตรวจสอบผูป้ ่ วย
ก่อนเอกซเรย์ทุกครั้งเช่นกันถ้าไม่
ตรงกับชาร์ทที่ส่งมาให้โทรกลับไป
ที่ตึกทาการแก้ไขให้ถูกต้อง
1. เปลี่ยนมาใช้ระบบCR
ประวัติฟิล์มเอกซเรย์จะอยูท่ ี่เครื่ อง
คอมพิวเตอร์ไม่มีการสูญหาย
1. สอบถามชื่อ-สกุลผูป้ ่ วยทุก
ครั้งก่อนเอกซเรย์และตรวจสอบให้
ตรงกับประวัติผปู ้ ่ วย
2. ถ้าไม่ตรงให้โทรกลับไปที่
จุดที่ส่งผูป้ ่ วยมาและทาการแก้ไขให้
ถูกต้อง
1. โทรกลับตึกสอบถามถึงออเดอร์
แพทย์พบว่าติดอยูอ่ ีกใบเอาไปรับยา
จึงสอบถามออเดอร์และรับออเดอร์
ทางโทรศัพท์ค่ะ

10. ได้ทาการเอกซเรย์ผปู ้ ่ วย
ตั้งครรภ์ 13 สัปดาห์ โดยไม่ได้
ป้องกันให้ผปู ้ ่ วย (เจ้าหน้าที่ ได้ทา
การเอกซเรย์ปอด)

12/7/58

11. เจ้าหน้าที่บนตึกให้รายชื่อ
ผูป้ ่ วยเอกซเรย์ผดิ คน

3/5/59

12. แพทย์ให้ผปู ้ ่ วยกลับบ้าน
ก่อนที่จะได้รับการเอกซเรย์ซ้ า
เนื่องจากการเอกซเรย์ครั้งแรกเกิด
Artifactจากหลอดภาพเอกซเรย์จึง
แจ้งจนท.ฉุกเฉินว่าจะทาการ
เอกซเรย์ใหม่ เมื่อกลับไปเอกซเรย์
อีกครั้งปรากฏว่าแพทย์ได้ให้ผปู ้ ่ วย
กลับบ้านไปแล้ว
13. พยาบาลห้องฉุกเฉินเรี ยก
พอตเทเบิล ผูป้ ่ วยนายคามัน่ ยาอุด
HN0033217 CXR นักรังสีไปพอตเท
เบิลตามที่ร้องขอ แต่เมื่อกลับมาดูใบ
รี เควสพบว่าแพทย์ไม่ได้สงั่ พอต
และยังมีออเดอร์ L-S SPINE อีกด้วย
จึงแจ้งพยาบาลไปว่า ไม่สามารถ
พอต L-S SPINE ให้ได้ ผ่านไปกว่า
ครึ่ ง ชม พยาบาลจึงได้ให้ศูนย์เปล
เข็นคนไข้มาเอกซเรย์ที่หอ้ งเอกซเรย์
ค่ะ
14. เกิดไฟฟ้าลัดวงจรตรง
สวิทซ์ไฟทาให้เครื่ อง DR CR สแกน
ไม่ได้
15. แพทย์มีออเดอร์คาสัง่
เอกซเรย์ซ้ า จากที่มีฟิล์ม CXR ในออ
เดอร์ Acute Abdomen แล้ว
16. คนไข้ตึกสามัญหญิงมาอัลต

17/10/59

1. เจ้าหน้าที่สอบถามประวัติการมี
ประจาเดือนของผูป้ ่ วยหญิงที่อยู่
ในช่วงอายุ15-50 ปี และลงประวัติ
ในใบสัง่ ยาตามแบบฟอร์ม ถ้าซัก
ประวัติแล้วสงสัยอยูใ่ นช่วงตั้งครรภ์
หรื อไม่แน่ใจ ให้รายงานรังสีแพทย์
1. สอบกลับรายชื่อจากตัวผูป้ ่ วยและ
ตรวจสอบรายชื่อที่ให้มา ถ้าไม่ตรง
ให้สอบกลับเจ้าหน้าที่เพื่อขอรายชื่อ
ที่ถูกต้อง
1.แจ้งไปที่จนท.ฉุกเฉินให้รับทราบ
ถึงปัญหาที่เกิดขึ้น

29/8/60

1.แจ้งไปที่จนท.ฉุกเฉินให้รับทราบ
ถึงปัญหาที่เกิดขึ้น

27/10/60

แจ้งช่างรพ.มาทาการแก้ไขสวิทซ์ไฟ
จนใช้การได้

16/06/61

ประสานงานกับตึกผูป้ ่ วยในที่ส่งมา
ให้เข้าใจว่ามี Film Chest ของวันนี้
ในระบบแล้ว
นาผ้าคลุมของห้องอัลตร้าซาวด์คลุม

01/06/61

ร้าซาวด์โดยรถนอนแต่ไม่ได้มีผา้
คลุมช่วงล่างมาให้ผปู ้ ่ วยอย่างมิดชิด
17. พยาบาลตึกสามัญชายส่ง
15/06/61
เอกซเรย์ Portable โดยไม่อยูภ่ ายใต้
คาสัง่ แพทย์
18. พยาบาลเขียนคาสัง่ เอกซเรย์ 19/06/61
ของแพทย์ลงในใบสัง่ ยาผิดประเภท

ให้ผปู ้ ่ วยกลับตึก
แจ้งหัวหน้างานให้รับทราบเพื่อ
ปฏิบตั ิเป็ นแนวทางเดียวกันต่อไป
ทาการเอกซเรย์ให้ผปู ้ ่ วยเพิ่มเติมใน
ส่วนที่ถูกต้อง

ฉ. ปริ มาณงานและทรัพยากร (คน เทคโนโลยี เครื่ องมือ)
ปริ มาณงานปี งบ2553-2561
บริ การที่ให้

ปี งบ
2553

ปี งบ
2554

ปี งบ
2555

ปี งบ
2556

ปี งบ
2557

ปี งบ
2558

ปี งบ
2559

ปี งบ
2560

ปี งบ
2561

1.งานบริ การ
เอกซเรย์ทวั่ ไป
( General X-RAY )

11,239

13,988

15,796

18,786

14,048

14,488

16,716

21,742

31,728

2.งานบริ การ
เอกซเรย์พิเศษ
( Special X-Ray)
3. งานบริ การตรวจ
ด้วยเครื่ องความถี่สูง
( Ultrasound )
4.งานบริ การ
เอกซเรย์ออกหน่วย
เคลื่อนที่ภายนอก
รพ. (ตรวจสุขภาพ)
( Mobile X-Ray )
5.งานบริ การ
เอกซเรย์ตรวจ
สุขภาพภายในรพ.
6. งานบริ การ
เอกซเรย์เคลื่อนที่ใน
ผูป้ ่ วย EMS ภายใน
รพ.
7. จานวนผูป้ ่ วย
เอกซเรย์
คอมพิวเตอร์

204

141

206

142

118

123

119

93

99

1,532

926

1,705

636

1,911

1,316

1,679

2,568

3682

1,989

2,198

964

528

2,390

1,362

2,085

1749

2449

-

-

-

-

2,009

803

961

1235

2225

-

-

401

447

339

337

393

503

550

526

604

700

201

626

511

547

1071

1329

ศักยภาพ และ ข้ อจากัดในด้ านคน และ เครื่ องมือ เทคโนโลยี
ศักยภาพด้ านบุคลากร :
ข้ อเด่ น : มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านคือรังสีแพทย์ ที่สามารถวินิจฉัยผลการตรวจพิเศษ เอกซเรย์
คอมพิวเตอร์ อัลตร้าซาวด์ และฟิ ล์มทัว่ ไปได้ และมีนกั รังสี การแพทย์ เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ที่มีความรู ้เฉพาะ
ด้านสามารถให้บริ การเอกซเรย์แก่ผปู ้ ่ วยได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานวิชาชีพและเป็ นบุคคลในพื้นที่ ที่สามารถ
เข้าใจวิถีชีวิตของชุมชนได้เป็ นอย่างดี
ข้ อจากัด - มีอตั รากาลังไม่เพียงพอในบางช่วงเวลาที่ออกหน่วย(8.00-12.00)
ในปัจจุบนั ทางงานรังสีวิทยา มีบุคลากรทั้งหมด 7 คน ประกอบด้วย รังสีแพทย์ 1 คน นักรังสีการแพทย์จานวน
2 คน เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ 1 คน พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค 2 คน และผูช้ ่วยเหลือคนไข้ 1 คน ซึ่งใน
ปัจจุบนั นี้งานรังสีวิทยาได้ให้บริ การออกหน่วยตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ภายนอกโรงพยาบาล ใช้บุคลากรออกหน่วย
จานวน 2 คนคือนักรังสีการแพทย์และพนักงานรังสีเทคนิค ทาให้บุคลากรที่มีอยูใ่ นโรงพยาบาลเหลือแค่ 5 คน และ
ต้องแบ่งบุคลากรไปปฏิบตั ิงาน2จุด คือตึกอุบตั ิเหตุฉุกเฉิน 1 คน ดังนั้นจะเหลือบุคลากรที่ตึกอาคารพญาภูคา 4 คน
แบ่งเป็ นรังสีแพทย์และผูช้ ่วยเหลือคนไข้ประจาห้องอัลตร้าซาวด์ 2 คน ดังนั้นจะเหลือบุคลากรปฏิบตั ิงานบริ การ
ทางรังสีที่ตึกอาคารพญาภูคาเพียง 2 คน ซึ่งก็ไม่เพียงพอต่อการให้บริ การเพราะยังต้องขึ้นPortable ในบางเวลา ทั้งนี้
จะขัดข้องในเฉพาะวันที่ออกหน่วยช่วงเวลา 8.00-12.00 น. เท่านั้น ทาให้ในวันดังกล่าวนี้บุคลากรไม่สามารถลาได้
ถ้ามีกรณี ฉุกเฉินในการลาต้องหาบุคลากรจากงานอื่นๆมาขึ้นเสริ ม และจะไม่นดั เคสพิเศษในวันนั้นๆ
ปริ มาณเครื่ องมือ : ประกอบด้วย
ลาดับ เครื่ องมือ
จานวนการใช้งาน
การบารุ งรักษา
1
เครื่ องเอ็กซเรย์
2
-ทาการเช็คสภาพเครื่ องก่อนการใช้
ทัว่ ไป
งานประจาวันตามตารางเช็คการ
ทางานของเครื่ องโดยนักรังสี
การแพทย์
- ทาการบารุ งรักษาประจาปี โดย
ช่างจากบริ ษทั ภายนอก 4 ครั้ง/ปี
(บริ ษทั Listem สาหรับ
เครื่ องเอกซเรย์ยหี่ อ้ Listem)
2

เครื่ อง
Fluoroscopy

1

3

เครื่ องUltrasound 1

การสอบเทียบล่าสุด
8 พฤษภาคม 2558 โดย
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่1
เชียงใหม่
14 กุมภาพันธ์ 2561 โดย
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
เชียงราย (เครื่ อง Listem)
27 กรกฎาคม 2561 โดย
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
เชียงราย (เครื่ อง Shimadzu)
-ทาการเช็คสภาพเครื่ องก่อนการใช้ 8 พฤษภาคม 2558 โดย
งานประจาวันตามตารางเช็คการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่1
ทางานของเครื่ องโดยนักรังสี
เชียงใหม่
การแพทย์
27 กรกฎาคม 2561 โดย
- - ทาการบารุ งรักษาประจาปี โดย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ช่างจากบริ ษทั ภายนอก 4 ครั้ง/ปี เชียงราย
(บริ ษทั ซี เอ็ม ซี ไบโอเท็คจากัด)
-เช็คสภาพเครื่ องก่อนการใช้งาน 13 พฤศจิกายน 2557 โดย

การเปิ ด-ปิ ดเครื่ อง
- เช็ดทาความสะอาด probe ด้วยผ้า
ชุบน้ าอุ่นทุกเช้าและหลังเสร็ จเคส
โดยผูช้ ่วยเหลือคนไข้
-มีบ. Prime medical มาบารุ งดูแล
รักษาเครื่ อง 3 ครั้ง/ปี
-ทาการเช็คสภาพเครื่ องก่อนการใช้
งานประจาวันตามตารางเช็คการ
ทางานของเครื่ องโดยนักรังสี
การแพทย์

เจ้าหน้าที่บริ ษทั ไพรเมดิคอล
9 พฤษภาคม 2560 โดยบริ ษทั
IDS Medical System
Thailand จากัด

4

เครื่ องเอ็กซเรย์
เคลื่อนที่
(portable)

2

5

เครื่ องC-arm

1

-ทาการเช็คสภาพเครื่ องก่อนการใช้
งานประจาวันตามตารางเช็คการ
ทางานของเครื่ องโดยเจ้าหน้าที่
ประจาห้องผ่าตัด

6

เครื่ องสแกนภาพ
CR+DR

3

- ทาการเช็คสภาพเครื่ องก่อนการ
ใช้งานประจาวัน
เช็ดทาความ
สะอาดเครื่ องสแกน เช็คสายต่อ
server
- เช็ดทาความสะอาดแผ่นรับภาพ
และสแกนเอาข้อมูลเก่าออกทุกเช้า
โดยนักรังสีการแพทย์
-ทาการเช็คสภาพเครื่ องก่อนการใช้
8 พฤษภาคม 2558 โดย
งานประจาวัน
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่1
- warm เครื่ องก่อนทาเคสโดย
เชียงใหม่
เจ้าหน้าที่ประจาห้องซีที
9 พฤษภามคม 2561 โดย
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่1
เชียงใหม่

7

เครื่ องเอ็กซเรย์
คอมพิวเตอร์ (CT)

8 พฤษภาคม 2558 โดย
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่1
เชียงใหม่
27 กรกฎาคม 2561 โดย
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
เชียงราย
8 พฤษภาคม 2558 โดย
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่1
เชียงใหม่
27 กรกฎาคม 2561 โดย
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
เชียงราย
13 กรกฎาคม 2560 โดยบ.
ไทยจีแอล จากัด
27 กรกฎาคม 2561 โดยบ.
ไทยจีแอล จากัด

ด้ านเครื่องมืออุปกรณ์ทางงานรังสีวทิ ยา
1.
ความพร้อมและความทันสมัยในการให้บริ การทางรังสี
ไม่ว่าจะเป็ นเครื่ องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์
เครื่ องFluoroscopyใช้ในการตรวจพิเศษ เครื่ องC-Arm ใช้ในห้องผ่าตัด การสแกนภาพด้วยระบบ DR
CR และเครื่ องอัลตร้าซาวด์
2.
เครื่ องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ได้มาตรฐานมีการสอบเทียบและตรวจสอบทุกปี โดย
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่1เชียงใหม่
3.
เครื่ องเอกซเรย์ทวั่ ไป เอกซเรย์พิเศษ C-Arm Portable ได้มาตรฐานมีการสอบเทียบและตรวจสอบทุก
ปี โดยกรมวิทยาศาสตร์เชียงราย
4.
ได้รับการรับรองเป็ นห้องปฏิบตั ิการรังสีวนิ ิจฉัย
ที่มีระบบบริ หารคุณภาพห้องปฏิบตั ิการตาม
มาตรฐานห้องปฏิบตั ิการรังสีวนิ ิจฉัย กระทรวงสาธารณสุข

เทคโนโลยีและสารสนเทศ
มีระบบการดูฟิล์มเอกซเรย์และเก็บข้อมูลของงานรังสีวิทยาโดยใช้ ระบบ HOSxp ซึ่งทาให้สะดวกและง่ายต่อ
การดูฟิล์มและข้อมูลประวัติการมารับบริ การของผูป้ ่ วยย้อนหลัง
ฟิ ล์มเป็ นระบบFull Pacs มีขอ้ ดีถา้ ระบบ Hosxp ล่ม ก็ยงั สามารถดูภาพเอกซเรย์บนระบบ Infinit ได้

แผนภูมกิ ระบวนการทางานในระบบเอกซเรย์แบบใช้ เครื่ อง CR+DR
(รวมทั้งความเสี่ยงและตัวชี้วดั ทีเ่ กีย่ วข้ องในแต่ละขั้นตอน)
1. การเตรี ยมเครื่ องมืออุปกรณ์
ทาความสะอาดเครื่ องมือและอุปกรณ์
ตรวจเช็คเครื่ องมือและอุปกรณ์
เตรี ยมชุดสาหรับผูป้ ่ วย

2. การรับผูป้ ่ วย
2.1 รับใบสั่งเอกซเรย์
2.2 ตรวจสอบความถูกต้องของชื่อผูป้ ่ วยและOPD Card
2.3 เตรี ยมตัวผูป้ ่ วยก่อนการเอกซเรย์

3. การให้บริ การตรวจทางรังสี

อธิบายขั้นตอนการตรวจ
จัดท่าผูป้ ่ วย
ถ่ายภาพเอกซเรย์ดว้ ยCassette CRหรื อDR

7. กิจกรรมอื่น ๆ

7.1 นัดผูป้ ่ วยตรวจพิเศษ
7.2 ให้คาปรึ กษาทางด้านรังสี วิทยา
7.3 ทาการบันทึกข้อมูลภาพเอกซเรย์ผปู ้ ่ วยลง
ในแผ่น CD กรณี ผปู ้ ่ วยต้องการ

4. การสแกนภาพด้วยระบบ CR
ลงทะเบียนผูป้ ่ วยในระบบ Hos XP
เลือกชื่อผูป้ ่ วยจาก WORK LIST ที่หน้าจอ ทาการเลือกส่วนที่เอกซเรย์ให้ตรงกับออเดอร์
นา Cassette เข้าเครื่ อง สแกน CR /ถ้ากรณี ใช้DRภาพจะโชว์บนหน้าจอทันทีเลย

5. การตรวจสอบคุณภาพฟิ ล์ม
เมื่อได้ภาพจากการสแกนแล้วทาการตรวจสอบคุณภาพฟิ ล์มก่อนส่งให้แพทย์ โดย
จะต้องตรวจสอบ Marker และ Position ให้ถูกต้อง รวมทั้ง Contrast ของภาพที่มีคุณภาพ
ทาการบันทึกข้อมูลของภาพ

6. การส่ งมอบฟิ ล์ม
6.1 กด Dicom send แล้วกดเลือก Sendเพื่อส่ งภาพให้แพทย์ที่หอ้ งตรวจแต่ละ
จุดโดยแพทย์จะสามารถดูฟิล์มได้จากระบบHosxpของรพ.
6.2 กรณี ผปู ้ ่ วย Refer จะทาการWriteแผ่นCD ให้ผปู ้ ่ วย

กระบวนการสาคัญ
(Key Process)
1. การให้บริ การตรวจทาง
รังสี

สิ่งที่คาดหวังจากกระบวนการ
(Process Requirement)

ตัวชี้วดั สาคัญ
(Performance Indicator)

1. ผูป้ ่ วยEMSได้รับการเอกซเรย์โดยเร่ งด่วน 1.ผูป้ ่ วย EMS ได้รับ
การ X-Ray Portable ภายใน 10 นาที
หลังจากได้รับออเดอร์
2. ผูป้ ่ วยไม่ได้รับการเอกซเรย์ผดิ ส่วน ผิดท่า 2.อัตราการเอกซเรย์ผดิ ส่วน ผิดท่า ผิดคน
ผิดคน
เป็ น 0 ครั้ง
3. ไม่มีผปู ้ ่ วยแพ้สารทึบรังสีซ้ า
3.การแพ้สารทึบรังสีซ้ าเป็ น0คน
4. ไม่มีผปู ้ ่ วยตกเตียง

4.อัตราผูป้ ่ วยตกเตียงเป็ น0ครั้ง

5. ผูป้ ่ วยหญิงที่ต้งั ครรภ์ถา้ จาเป็ นต้องได้รับ 5.อัตราที่หญิงตั้งครรภ์ได้รับเอกซเรย์โดย
การเอกซเรย์ตอ้ งได้รับการป้องกันทุกครั้ง ไม่ได้ป้องกันเป็ น 0 ครั้ง
6. ระยะเวลาที่ผปู ้ ่ วยรอคอยเอกซเรย์ไม่นาน 6.ผูป้ ่ วยได้รับการเอกซเรย์ไม่เกิน 15 นาที /
จนเกินไป
ราย / ไม่เกิน 3 ฟิ ล์ม

2. การให้บริ การตรวจ
ทางอัลตร้าซาวด์

7. ไม่มีการสแกนภาพCRซ้ า

7.อัตราการสแกนภาพCRซ้ า ≤3%

8. ความพึงพอใจของผู้รับบริการ

9. อัตราความพึงพอใจของผู้รับบริการ
มากกว่า 80 %

1.ผูป้ ่ วยในการทาอัลตร้าซาวด์ได้รับการตรวจ 2.ร้อยละผูป้ ่ วยทาอัลตร้าซาวด์ผดิ คน ผิด
ไม่ผดิ คน ผิดตาแหน่ง
ตาแหน่งเป็ นศูนย์
2.ผูป้ ่ วยได้รับการรายงานผลตรวจอัลตร้าซา 3.ความถูกต้องของการรายงานผลตรวจ
วนด์เทียบกับผลผ่าตัดและผลทางพยาธิวิทยามี อัลตร้าซาวดน์เทียบผลผ่าตัดและผลทาง
ความถูกต้อง
พยาธิวิทยามากกว่า 70%

4. ตัวชี้วดั ผลการดาเนินงาน (Performance Indicator)
ข้อมูล / ตัวชี้วดั (ตัวอย่าง)
เป้าหมาย
54
55
ระยะเวลาการรอฟิ ล์มผูป้ ่ วย
นอก
ระยะเวลาการรอฟิ ล์มผูป้ ่ วย
ฉุกเฉิน ( Portable ER )
อัตราฟิ ล์มเสีย
จานวนการแพ้สารทึบรังสีซ้ า /
แพ้รุนแรง
จานวนการเอกซเรย์ผปู ้ ่ วย ผิด
ท่า ผิดคน ผิดส่วน
อัตราความพึงพอใจของ
ผูร้ ับบริ การต่องานรังสี
จานวนที่หญิงตั้งครรภ์ได้รับ
เอกซเรย์โดยไม่ได้ป้องกัน
ร้อยละผูป้ ่ วยทาอัลตร้าซาวนด์
ผิดคน ผิดตาแหน่ง เป็ นศูนย์
ผูป้ ่ วยได้รับการรายงานผล
ตรวจอัลตร้าซาวนด์เทียบกับ
ผลผ่าตัดและผลทางพยาธิวิทยา
มีความถูกต้อง
อัตราการเอกซเรย์ซ้ าในระบบ
CRเป็ น0%

ไม่เกิน 15 นาที / คน /
ไม่เกิน 3 ฟิ ล์ม
ไม่เกิน 10 นาที / คน /
ฟิ ล์ม
ไม่เกินร้อยละ 5
0คน
0ครั้ง
มากกว่าร้อยละ 80
0คน
0%

56

57

58

59

60

61

15

7

7.8

7.0

6.5

5.7

3.9

6.09

NA

7.6

12

6.8

6.33

5.95

6.28

5.3

2.35
0

2.54
0

5.64
0

NO
0

NO
0

NO
0

NO
0

NO
0

2

3

3

0

0

5

0

0

NA

84.6

88.57

91.2

84.7

0

1

0

0

0

83.39 88.09 83.3
%
%
0
0
1
0

0

0

0

0

0

0

0

≥70%

NA

NA

78

80

82

80.5

81

81.5

≤3%

-

-

-

-

5.1%

4.23%

0.19% 0.24%

หมายเหตุ

วิเคราะห์ อัตราการเอกซเรย์ ซ้าในระบบ Pacs ในปี งบประมาณ 2561 ได้ 4.23%เนื่ องจาก
ฟิ ล์มเสียที่เพิ่มขึ้นจากเดิมเกิดจากการปรับเปลี่ยนระบบใหม่ที่ติดตั้งระบบFull Pacs ซึ่งสาเหตุที่เกิดมีดงั นี้
1. Positioning ที่ไม่ถูกต้อง ไม่ครอบคลุม เหล็ก ที่ผา่ เนื่องจากปี นี้มีแพทย์กระดูกมาเพิ่ม2ท่าน จะมีการผ่าตัด
เพิ่มมากขึ้น เมื่อเอกซเรย์แล้วพบว่าภาพที่ได้ไม่คลุมเหล็ก จาเป็ นต้องทาการเอกซเรย์ซ้ า
2. Motion จากผูส้ ูงอายุ ที่ทรงตัวไม่ค่อยไหว ไม่เข้าใจถึงวิธีการปฏิบตั ิที่ถูกต้องในการเอกซเรย์
3. Motion จากเด็ก เนื่องจากมีการส่งเอกซเรย์เด็กเพิ่มมากขึ้น และบางครั้งเด็กร้องให้ ยากต่อการควบคุมทาให้
ภาพเบลอ จาเป็ นต้องเอกซเรย์ซ้ า
4. Artifact จากตัวผูป้ ่ วย

แนวทางแก้ไข้ปัญหา ทางงานรังสีได้นาปัญหาที่เกิดขึ้นดังกล่าวพูดคุยกัน และจะพยายามปรับเปลี่ยนวิธีเพื่อที่จะลด
การเอกซเรย์ซ้ าให้ได้มากที่สุด ดังนี้
1. คนไข้ผา่ ตัดจะพยายามซักถามคนไข้หากคนไข้สามารถบอกได้ว่าผ่าใส่เหล็กถึงไหน และดูฟิล์มเก่า(ถ้ามี)
ประกอบกันไปด้วยก่อนการเอกซเรย์
2. เด็กและผูใ้ หญ่จาเป็ นต้องมีคนช่วยจับให้นิ่งที่สุดก่อนการเอกซเรย์
3. จนท.ถามย้าคนไข้ให้แน่ใจว่าไม่มีสิ่งของที่เป็ นโลหะในตัว
4. คิดประดิษฐ์นวัตกรรมช่วยในการจับยึดตัวเด็ก ในอนาคต มาช่วยเพื่อลดการถ่ายภาพเอกซเรย์ซ้ าในระบบ
Pacs
4. กระบวนการหรื อระบบงานเพื่อบรรลุเป้าหมายและมีคุณภาพ
4.1 ระบบงานที่ใช้อยูใ่ นปัจจุบนั (รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพที่เสร็ จสิ้นแล้ว)
ระบบงานที่ใช้อยูป่ ัจจุบนั นี้เป็ นการให้บริ การเอกซเรย์ทวั่ ไป เอกซเรย์พิเศษ โดยใช้การสแกนด้วยเครื่ อง CR
(Computer Radiography) ซึ่งในงานรังสีวิทยามีอยู่ 2 เครื่ อง ตั้งอยูท่ ี่ตึกอุบตั ิเหตุฉุกเฉิน และตึกพญาภูคา และ
ปัจจุบนั นี้เปลี่ยนมาใช้ระบบPacsทั้งโรงพยาบาล สแกนแบบระบบDRและCR ทาให้สะดวกรวดเร็ วในการ
ให้บริ การ และภาพเอกซเรย์สามารถดูได้จาก Hosxp ของโรงพยาบาล แพทย์สามารถดูได้ทุกจุดที่มีคอมพิวเตอร์ใน
โรงพยาบาล

การพัฒนาคุณภาพที่เสร็จสิ้นแล้ว
เป้าหมาย
1. ต้องการภาพถ่ายไซนัส2ภาพใน
ฟิ ล์มแผ่นเดียวเพื่อลดการใช้ฟิล์ม

ขบวนการ
ผลลัพธ์ที่ได้
1. จัดทาอุปกรณ์การถ่ายไซนัสให้ได้ 1. ลดค่าใช้จ่ายลงได้ 50% จากการ
2รู ปใน1ฟิ ล์มโดยใช้แผ่นตะกัว่ ที่มี
เก็บข้อมูล จานวนผูป้ ่ วยถ่าย
อยูม่ าเจาะรู ปและเชื่อมตัวแขวนให้
ไซนัสในแต่ละเดือนมีประมาณ
สามารถยืดติดกับBucky ได้ สามารถ
5-10 ราย ค่าใช้จ่ายจะลดลงไป
ถ่ายภาพไซนัส2ภาพในฟิ ล์มเดียว ท่า
ประมาณ 1,100-2,200 บ. ต่อ
นัง่
เดือน
2. แพทย์มีความพึงพอใจและง่าย
ต่อการวินิจฉัย
3. ผูป้ ่ วยได้รับปริ มาณรังสีนอ้ ยลง
เพราะมีการ cone แสงในส่วนที่
ต้องการเอกซเรย์เท่านั้น

2. ต้องการเสื้อที่สามารถเปิ ดทาอัลต
ร้าซาวด์เต้านมได้สะดวกและ
สามารถปกปิ ดในส่วนที่ไม่ตอ้ งการ
ตรวจให้ผปู ้ ่ วยได้
3.ฟิ ล์มออกหน่วยตรวจสุขภาพข้าง
นอกไม่โดนแสงในขั้นตอนการขน
ย้ายเพื่อนามาล้างที่โรงพยาบาล
4.การจัดทาอุปกรณ์สาหรับการ
ถ่ายภาพเข่าท่ายืน Knee Standing

1.จัดทาเสื้อโดยเฉพาะที่สามารถเปิ ด
ออกได้เฉพาะส่วนเต้านมเท่านั้น
และสามารถบังส่วนอื่นๆที่ไม่ตรวจ
ได้
1. จัดทากล่องใส่ฟิล์มที่เอกซเรย์แล้ว
โดยทาจากไม้และด้านในใส่ถุงดา
อย่างดีเพื่อไม่ไห้โดนแสง
1.จัดทาอุปกรณ์สาหรับเอกซเรย์เข่า
ท่ายืน โดยทาจากเหล็กที่มีน้ าหนัก
เบา สามารถวางบนแท่นบักกี้สแตน
(Bucky Stand) ได้ สามารถถ่ายเข่า
ท่ายืนท่าตรงและท่าด้านข้างสองรู ป
ใน1ภาพได้โดยระบบ CR

1.ผูป้ ่ วยรู ้สึกพึงพอใจและไม่กงั วล
หรื ออายขณะตรวจอัลตร้าซาวด์เต้า
นม
1. ฟิ ล์มที่ได้ไม่โดนแสงมีคุณภาพดี

1. อุปกรณ์สามารถใช้งานได้จริ ง
สามารถถ่ายภาพเข่าท่ายืนในท่าตรง
และท่าด้านข้างในภาพ1ภาพใน
ระบบCRได้
2. จานวนการถ่ายซ้ าจากการ
เอกซเรย์เข่าในท่ายืนลดลงจนเป็ น0
ครั้ง
3. เจ้าหน้าที่หรื อญาติได้รับความ
เสี่ยงต่อรังสีจากการจับคาสเซตเป็ น0
ครั้ง

4.2 การพัฒนาคุณภาพที่อยูร่ ะหว่างดาเนินการ
การพัฒนาคุณภาพ
1.จัดทาอุปกรณ์สาหรับยึดจับแผ่น
รองรับการถ่ายภาพทางรังสี
สาหรับถ่ายภาพข้อสะโพกท่าตรง
และท่าด้านข้างในผูป้ ่ วยอุบตั ิเหตุ
ฉุกเฉิน

กิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
จากเดิมที่เวลาเอกซเรย์ขอ้ สะโพกใน
ผูป้ ่ วยอุบตั ิเหตุน้ นั จาเป็ นต้องได้รับ
การถ่ายภาพทางรังสีจานวน 2 ท่า
ด้วยกันคือท่าตรงและท่าด้านข้าง โดย
ท่าด้านข้างต้องใช้ญาติหรื อเจ้าหน้าที่
เป็ นผูจ้ บั แผ่นรองรับรังสี ดังนั้นผูว้ ิจยั
คือนักรังสีในงานรังสีได้คิดค้นอุปกรณ์
สาหรับยึดจับ

ตัวชี้วดั
1. ระยะเวลาในการเอกซเรย์
ข้อสะโพกในผูป้ ่ วย
อุบตั ิเหตุลดลง
2. ญาติหรื อจนท.เสี่ยงต่อการ
ได้รับรังสีกระเจิงเป็ น0%
3. ภาพที่ได้มีคุณภาพ

5. แผนการพัฒนาต่อเนื่อง
5.1 มีแผนในการจัดซื้อเครื่ องPortable แบบน้ าหนักเบา เพื่อช่วยทดแรงในการเข็นเครื่ องแบบเก่าที่หนัก
และเคลื่อนย้ายลาบาก ไม่เหมาะกับสถานที่ของโรงพยาบาลที่ตึกผูป้ ่ วยแต่ละตึกอยูห่ ่างจากห้องเอกซเรย์
มาก และไม่ใช่ทางเรี ยบ มีเนิน ทาให้การเคลื่อนย้ายเครื่ องPortableแบบไม่มีมอเตอร์ลาบาก
5.2 มีแผนจัดซื้อเครื่ อง DR เพิ่มอีก1ชุดที่หอ้ งอุบตั ิเหตุฉุกเฉิน หรื อไว้สาหรับออกหน่วยนอกโรงพยาบาล
5.3มีแผนรับบุคลากรเพิ่มคือนักรังสีการแพทย์และผูช้ ่วยรังสีเทคนิค รองรับเครื่ องมือและการขยาย
โรงพยาบาลในอนาคต
5.4 จัดทานวัตกรรมอุปกรณ์สาหรับยึดตัวเด็กในอนาคต

