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แบบประเมินตนเองตามมาตรฐานโรงพยาบาล (Service Profile) 
หน่วยงานรังสีวิทยา โรงพยาบาลพรหมพิราม 

 
1. บริบท ( Context ) 

ความมุ่งหมาย ( Purpose): 
 หน่วยงานรังสีวิทยาให้บริการถ่ายภาพรังสี ด้วยความถูกต้อง รวดเรว็ ปลอดภัย  ผูร้ับบริการพึงพอใจ 
  
ขอบเขตบริการ  ( Scope of Service)  
1.ให้บริการถ่ายภาพรังสิวินิจฉัย แก่ผู้รับบริการทั่วไป  ป่วยนอก –ผู้ป่วยใน - และอุบัติเหตุฉุกเฉิน ท้ังใน-นอกเวลาราชการและ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ดังนี ้  

- นอกเวลาราชการ วันจันทร-์ศุกร ์ข้ึนปฏิบัติราชการ  เวลา 16.30 น.-20.30น. 
- วันหยุดราชการ เสาร-์อาทิตย์ และวันหยดุนักขัตฤกษ์ ขึ้นปฏิบัติงาน เวลา 8.30น.-16.30น. 
- นอกเวลาราชการ on call ตลอด 24 ช่ัวโมง 

2.ในกรณีที่แพทย์ต้องการส่งตัวผูป้่วยไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลศูนย์จะมีการ  write ภาพเอกซเรยล์งในแผ่น CD เพื่อข้อมูลภาพ
เอกซเรย์ใหผู้้ป่วยน าไปประกอบในการรักษาต่อไป 
 
ความต้องการของผู้รับบริการ : 
ลูกค้าภายนอก 

            ผู้รับผลงาน                         ความต้องการของผู้รับผลงาน 

-ผู้รับบริการ / ญาต ิ - ได้รับการบริการที่รวดเร็ว  ไมล่่าช้า  

- ได้รับการบริการที่มีความปลอดภัยจากการให้บริการทางรังสี เช่นการเกิด
อุบัติเหตุขณะให้บริการ (พลัดตก หกล้ม) ได้รับการป้องกันอันตรายจากรังส ีเช่น 
ญาติ /  เด็ก / หญิงตั้งครรภ ์

- มีการประชาสัมพันธ์  / แนะน าขั้นตอนการให้บริการ 

- เจ้าหน้าท่ีให้บริการด้วย service mind 

- เครื่องมือ /อุปกรณ์ที่ทันสมัย พร้อมใช้งาน 

- บุคคลภายนอกท่ีมาติดต่อ - การต้อนรับด้วย service mind 

- ได้รับค าแนะน าและข้อมูลที่ถูกตอ้ง รวดเร็ว ชัดเจน 

 
 
 
 
 
 



2 

 

ลูกค้าภายใน 
               ผู้รับผลงาน                     ความต้องการของผู้รับผลงาน  

- แพทย ์ -  ได้ภาพถ่ายรังสีที่มคีวามถูกต้อง (เอกซเรย์ถูกส่วน ถูกท่า ถูกคน ตรงตามค าสั่ง
แพทย์)  

-  ค้นหาภาพเอกซเรย์เก่าในระบบคอมพิวเตอรไ์ด้ทุกครั้งท่ีต้องการ 

 

งานผู้ป่วยนอก-ใน 

 

-บริการด้วย service mind 

- ต้องการความรวดเร็ว ถูกต้อง  

-มีการ ไปเอกซเรย์ใหผู้้รับบริการที่เตียงกรณีผู้ป่วยไมส่ามารเคลื่อนย้ายไปท่ีห้อง
เอกซเรยไ์ด ้

-การประสานงานท่ีดี มีความเข้าใจระบบงาน 

 

-งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน 

 

- ต้องการความรวดเร็ว ถูกต้อง ครบถ้วน  ไม่ต้องรอคิวนาน 

- การประสานงานท่ีดี มีความเข้าใจตรงกัน 

 
   ความต้องการของหน่วยงานภายในที่ส าคัญ : 

- การประสานงานท่ีดรีะหว่างหน่วยงาน กรณีส่งต่อผู้ป่วย 
- แพทย์เจ้าของไข้ ต้องการประสานงานกรณีส่งผู้ป่วยมาตรวจเอกซเรย์อาจมีการสอบถามถึงเทคนิคการ

ถ่ายภาพท่ีต้องการเห็นส่วนท่ีต้องการด ู
- ห้องฉุกเฉินต้องการประสานงานโดย ให้มีการเตรยีมความพร้อมของห้อง เครื่องมืออุปกรณ์ก่อนส่ง

ผู้ป่วยฉุกเฉินมาเอกซเรย์ เพื่อความรวดเร็ว 
- งานผู้ป่วยใน ความต้องการ มีการ ไปเอกซเรย์ให้ผูร้ับบริการที่เตยีงกรณผีู้ป่วยไม่สามารถเคลื่อนย้ายไป

ที่ห้องเอกซเรย์ได้หรือผู้ป่วยท่ีอาจมีการแพร่กระจายเชื้อ เช่นTB 
- งานบริหาร (พัสดุ) ความต้องการ ส่งใบเบิกของตรงกับวันเวลาที่ก าหนด  

 
ลักษณะส าคัญของงานบริการและปริมาณงาน : 

 
 

 
ผลงาน ปีงบประมาณ/ราย 
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การตรวจทางรังสีวินิจฉัย  

2557 2558 2559 
 

2560 
ต.ค.59-มี.ค.60 

บริการถ่ายภาพรังสีผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน 

   -ทรวงอก 
   -ช่องท้อง 
   -กระดูกสันหลัง 
   -ศีรษะ 
   -กระดูกรยางค์(แขน-ขา) 

 
3,681 
629 
504 
320 

1,255 

 
4,727 
907 
687 
388 

1,911 

 
5,809 
587 
684 
304 

1,968 

 
1,577 
153 
202 
202 
689 

รวม 6,389 8,620 9,326 2,823 

 
ประเด็นคุณภาพที่ส าคัญ ( Key Quality issues ) : 
     ผู้รับบริการได้รับบริการตรวจทางรังสีวินิจฉัยท่ีถูกต้อง รวดเร็ว ปลอดภัย และมีความพึงพอใจ 
 
ความท้าทายและความเสี่ยงที่ส าคัญ : 
      ความท้าทายที่ส าคญัได้แก่ การให้บริการถ่ายภาพรังสีได้ ถูกต้อง รวดเร็ว และ ปลอดภัยแก่ผูร้ับบริการ มีการอธิบายให้
ความรู้ในการปฏิบัตติัวขณะเอกซเรย์แก่ผูร้ับบริการทุกครั้ง  และใหบ้ริการ รวดเร็ว ผู้รับบริการมคีวามพึงพอใจด้วยบุคลากรทีม่ี
อย่างจ ากัด อุปกรณ์และเครื่องเอกซเรย์มีการควบคมุให้ไดคุ้ณภาพตามมาตรฐานงาน 
 1.ความท้าทายท่ีส าคัญ 
    1.1 ให้บริการทางรังสีที่ถูกต้องมีคณุภาพเหมาะสมกับการวินิจฉัยไมผ่ิดคน ผดิส่วน ผิด position 
  1.2 การลดอัตราการถ่ายเอกซเรยซ์้ า 
  1.3 การเกิดอุบัติการณ์กับผู้ป่วยระหว่างการให้บริการถ่ายภาพรังส ี
  1.4 เครื่องมือส าคัญสามารถใช้งานได้ตามปกต ิ
  1.5.การเอกซเรย์ในหญิงตั้งครรภ/์หญิงวัยเจรญิพันธ์ 
  1.6.ปริมาณรังสีที่ผู้ปฏิบัติงานได้รบั 
 2.ความเสี่ยงท่ีส าคัญ 
  2.1 ความเสี่ยงทางคลินิก (Clinical risk)  

- ถ่ายเอกซเรยผ์ิดคน ผิดส่วน ผิดข้าง ไม่ครบตามแพทย์สั่ง 
- เกิดเหตไุม่พึงประสงค์ขณะเอกซเรย์เช่น พลดัตก หกลม้ เป็นต้น 

   - ถ่ายเอกซเรย์หญิงตั้งครรภ ์  
   -ภาวะแทรกซ้อนจากการเคลื่อนยา้ย การจัดท่าเอกซเรย์ในผู้ป่วยอุบัติเหตุ ที่มีการบาดเจ็บ 
 
 
   2.2 ความเสี่ยงเฉพาะโรค (Specific Risk) 
   - โรคหอบหรือโรคที่ต้องใช้ออกซิเจน 
   - โรคความดันโลหิตสูง 
   - โรคหัวใจหรือมาด้วยอาการเจ็บหน้าอก 
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   - ผู้ป่วยไดร้ับบาดเจ็บที่ศีรษะ 
   - ผู้ป่วยวัณโรค 
   - ผู้ป่วยลมชัก 
2.3 ความเสี่ยงท่ัวไป (Non Clinical Risk) 
   - การเกิดอัคคีภยั 
   - ผู้รับบริการร้องเรยีน 
 
ศักยภาพและข้อจ ากัดในด้านผู้ปฏิบัติงาน/ เคร่ืองมือ/ เทคโนโลยี : 
- บุคลากร 

ประเภทของบุคลากร จ านวน (คน) วุฒิการศึกษา ร.ส. 

2.เจ้าพนักงานรังสีการแพทย ์ 1 ประกาศนียบตัรวิทยาศาสตร์การแพทย ์

(รังสีเทคนิค) 

- 

 -ด้านเครื่องมือ 
ชนิดของเครื่องมือ จ านวน 

1.เครื่องเอกซเรย์ทั่วไป ขนาด 500mA 1 เครื่อง 

2.เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่  1 เครื่อง 

3.เครื่องอ่านภาพและบันทึกภาพระบบดิจิตอล 1 ชุด 

4.เครื่องคอมพิวเตอร ์ 1 เครื่อง 

5.Image Cassette Plate ขนาด 

   -10 X 12 นิ้ว 

   -14 X 17 น้ิว 

   -กริด NO 14 X 17 (กริด 12 :1 ) 

 

2 แผ่น 

5 แผ่น 

                    1 แผ่น 

6.เสื้อตะกั่วป้องกันรังส ี 2 ตัว 

 

7.อุปกรณ์ป้องกันต่อมไทรอยด ์(Thyroid Shield) 2 อัน 

9.อุปกรณ์ป้องกันอวัยวะสืบพันธุ ์(Gonad Shield) 2 อัน 

10.แว่นตากันรังส ี 1 อัน 
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  ประเด็นการสร้างเสริมสุขภาพที่เกี่ยวข้อง : 
 การส่งเสริมสุขภาพผู้รับบริการ ด้านความปลอดภัย การป้องกันอันตรายจากรังสีแก่ผู้รับบริการ 
  - ติดสัญลักษณ์แสดงบริเวณรังส ีและป้ายเตือนหญิงตั้งครรภ์หรือสงสัยว่าตั้งครรภ์ใหเ้ห็นได้ชัดเจน 
  - สตรีวัยเจริญพันธ์ไดร้ับการสอบถามการตั้งครรภ์ก่อนเอกซเรย์ทุกราย 
  - ให้ค าแนะน าเตรยีมตัวเอกซเรย์และการปฏิบัตติัวขณะเอกซเรย์เพื่อลดการถ่ายเอกซเรย์ซ้ า 
  - ติดสัญญาณไฟสีแดงเตือนท่ีหน้าประตูห้อง ป้ายเตือนห้ามเปิดประตูเมื่อมสีัญญาณไฟแดง 
  - เตรียมเสื้อผ้าสะอาดให้เพียงพอส าหรับเปลีย่นและห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าที่มิดชิด 
  - มีฟิล์มวัดรังสีประจ าบุคคลให้กับเจ้าหน้าท่ีทุกคนท่ีปฏิบัติงานเกี่ยวกับรังส ี

- จัดสถานท่ีสิ่งแวดล้อมในหน่วยงานตามมาตรฐาน 5 ส. สะอาด สะดวกในการปฏิบัติงาน 
- มีการประสานงานทางโทรศัพทก์่อนส่งเอกซเรย ์กรณผีู้ป่วยกลุม่เสี่ยง 

การส่งเสริมสุขภาพชุมชน 
 - สนับสนุนโครงการการตรวจคดักรองผู้อยู่ร่วมบ้านกบัผู้ป่วยวณัโรค 
 -การส่งเสริมสุขภาพบุคลากร  เจา้หน้าท่ีมีความปลอดภัยจากการท างาน   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. แผนภูมิกระบวนการท างาน 
 
 
 
 
 
 
 

รับบัตร OPD Card ที่หน้าห้องเอกซเรย ์

-ตรวจสอบช่ือ-สกลุ HN ของผู้รับบริการ 

 

 
ประเมินอาการผู้รับบริการ 
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กระบวนการที่ส าคัญ 

กระบวนการส าคญั 

( Key  Process ) 

สิ่งที่คาดหวังจาก
กระบวนการ 

(Process   Requirement ) 

ความเสีย่งท่ีส าคัญ 

(Key Risk) 

ตัวช้ีวัดที่ส าคัญ 

(Performance  Indicator) 

1. การเตรยีมความพร้อม
ของอุปกรณ์ 

-เครื่องมือและอุปกรณ์พร้อม
ใช้งาน 

-เครื่องขัดข้อง ไม่พร้อมใช้
งาน 

-อุปกรณ์ไม่เพียงพอ 

- จ านวนอุบัติการณเ์ครื่องมือ
ไม่พร้อมใช้งาน 

ผู้รับบริการเดินมาเอง 

-แนะน าและอธิบายขั้นตอนการ
เอกซเรย ์

-การเตรยีมตัวก่อนเอกซเรยเ์ช่น 
การเปลีย่นเสื้อผ้า 

ผู้รับบริการรถนั่งหรือรถนอน 

-ผู้รับบริการรูส้ึกตัว แนะน าและ
อธิบายขั้นตอนการเอกซเรย ์

-ผู้รับบริการไม่สามารถช่วยเหลือ
ตัวเองได้ เจ้าหน้าท่ีเอกซเรย์ช่วยท า
การเปลีย่นเสื้อผ้าภายในห้อง 

 

กระบวนการถ่ายภาพรังสีและ
บันทึกภาพลงในระบบคอมพิวเตอร์ 

ประกันเวลา 15 นาที/ราย 

น าส่งผู้ป่วยกลับแผนกต่างๆ 
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2. การรับใบส่งตรวจและ
การเตรียมตัวผู้ป่วย 

-รับใบส่งตรวจ ตรวจสอบช่ือ 
สกุล HN รายการตรวจ
ตรงกัน 

- อธิบายค าแนะน าในการ
ถ่ายภาพเอกซเรย์และการ
เตรียมตัวได้ถูกต้อง 

-ลงทะเบียนรับในโปรแกรม
ให้บริการได้ถูกต้อง ครบถ้วน 

 

-ความผิดพลาดในการระบุ
ตัวผู้ป่วย/รายการที่ตรวจ 

-ผู้รับบริการเตรียมตัวไม่
ครบถ้วนตามที่แนะน า 

 

-หน่วยงานท่ีส่งเอกซเรยไ์ม่
ส่งช่ือผู้รับบริการเข้าระบบ 

-เอกซเรยผ์ิดคน  ผดิข้าง ผิด
อวัยวะ 

 

-จ านวนการถ่ายเอกซเรย์ซ้ า 

 - จ านวนการลงทะเบียน
ผู้รับบริการไม่ครบถ้วน 

(ไม่คีย/์คียผ์ิด) 

3. การถ่ายภาพรังส ี . - เอกซเรย์ได้ถูกข้าง ถูก
อวัยวะ 

- Scan ภาพเอกซเรย์ได้ถูก
คน 

- การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยอยา่ง
ถูกต้อง 

 

 

 

 

 

- ปฏิบัติตามแนวทางการ
ควบคุมและป้องกันการติด
เชื้อตามหลัก IC 

-ความผิดพลาดในการถ่าย
ผิดข้างผดิอวัยวะ  

สแกนภาพผดิคน 

 

 

 

 

 

 

 

-สัมผสัสารคัดหลั่ง/สัมผัสกับ
ผู้รับบริการโรคระบบ
ทางเดินหายใจ โดยไม่
ป้องกัน 

 

-เอกซเรยผ์ิดข้าง /ผิดอวัยวะ 

สแกนภาพผดิคน 

 

- อุบัติการณ์ที่เกดิขึ้นกับ
ผู้ป่วยขณะท าการถ่ายภาพ
รังส ี

 

 

 

 

-อุบัติการณเ์จ้าหน้าท่ีสัมผสั
สารคดัหลั่ง 

-จ านวนครั้งท่ีผู้ปฏิบตัิงานไม่
ปฏิบัติตามหลัก IC 

 

4. การอ่านภาพเอกซเรย์
ด้วยระบบ CR และการปรับ
ภาพเอกซเรย ์

- ตรวจสอบคณุภาพ
ภาพถ่ายรังส ี

- ไม่มีสิ่งแปลกปลอมจาก
กระบวนการ Scan ภาพ 

-ภาพไมไ่ด้คณุภาพ 

-มีสิ่งแปลกปลอมจาก
กระบวนการล้างภาพ 

- อัตราการถ่ายเอกซเรย์ซ้ า 
จากสิ่งแปลกปลอมจากเครื่อง
อ่าน 
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5.การ พิมพ์ ภาพลงแผ่นCD - ถูกคน ถูกต้อง ครบถ้วน 

 

-การพิมพ์ภาพผดิคน  ไม่
ครบถ้วน 

- อุบัติการณ์การพิมพ์ภาพผิด
คน  ไม่ครบถ้วน 

 
3. วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด การพัฒนา 

ประเด็นคุณภาพ/ความท้า
ทายท่ีส าคัญ 

เป้าหมาย/วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดและผลลัพธ ์ การพัฒนาคุณภาพ 

1. การให้บริการตรวจทาง
รังสีที่ถูกต้อง 

-ผู้รับบริการได้รับการตรวจ
เอกซเรย์ที่ถูกต้อง 
-ลดการเอกซเรย์ซ้ า 
-ลดระยะเวลารอ 
-ลดปรมิาณรังสีที่ได้รับ  

-การถ่ายเอกซเรย์ซ้ า -มีการจัดเก็บข้อมูลการถ่าย
เอกซเรยซ์้ าจากสาเหตไุรบ้าง 
น าข้อมูลวิเคราะห์หาแนว
ทางแก้ไข 
-ทบทวนกระบวนการ
ให้บริการตรวจทางรังสีหา
ข้อผิดพลาดแล้วน ามาแก้ไข 
 

2.ลดอัตราการถ่ายเอกซเรย์
ซ้ า 

-ลดการถ่ายฟิล์มซ้ า 

- ผู้ป่วยไดร้ับปรมิาณรังสีน้อย
ที่สุดและลดระยะเวลารอคอย
ฟิล์ม 

-การถ่ายเอกซเรย์ซ้ า 
-วิเคราะห์หาสาเหตุของการ
เอกซเรยเ์ป็นประจ าทุกเดือน
และน ามาแก้ไขผลลัพธ์ที่ได้
จากวิเคราะห์การถ่ายฟิล์มซ้ า
ไม่เกินเป้าหมายที่ก าหนด 
 

-จัดท าค่า exposure chart
ตามความหนาของอวัยวะ
ต่างๆติดไว ้
-มี positioning chart ติดไว้
ดูกรณไีมเ่ข้าใจ 
-มีการทบทวนการจัดท่าท่ี
นานๆพบระหว่างผู้ร่วมงาน 
 

3.การเกิดอุบัตเิหตุทีไ่ม่พึง
ประสงคร์ะหว่างการ
ให้บริการเอกซเรย ์

-เพื่อความปลอดภัยของ
ผู้รับบริการ 

-น าอุบัติการณต์่างๆที่เกดิมา
แก้ไขและหาแนวทางปฏิบัติ
ร่วมกัน 

-อุบัติการณ์ที่เกดิกับผู้ป่วย 
ญาติ หรือเจ้าหน้าท่ี ที่ผ่าน
มายังไมม่ีเหตุการณ์ที่ไม่พึง
ประสงคเ์กิดขึ้น 

 

-มีแนวทางปฏิบัติระหว่างการ
ให้บริการผู้ป่วยร่วมกับสห
วิชาชีพ / น าอุบัติการณ์ต่างๆ
ที่เกิดมาแก้ไขและหาแนวทาง
ปฏิบัติร่วมกัน  

4.เครื่องมือส าคญัสามารถใช้
งานได้ตามปกต ิ
 

 -เครื่องมือและอุปกรณ์ใน
หน่วยงานพร้อมใช้ 

-อุบัติการณ์ที่เกดิกับ
เครื่องมือ / อุปกรณ์ไม่พร้อม
ใช้งาน 
-มีอุบัติการณ์เกิดขึ้น 1 คร้ัง 
เคร่ืองเอกซเรย์เคลื่อนที่ใช้
งานไม่ได้เนื่องจากระบบ
วงจรไฟฟ้าในเคร่ืองผิดปกติ
ต้ังค่าเทคนิคไม่ได้ 

-มีการ Maintenance 
เครื่องมือ / อุปกรณ์ใน
รูปแบบเชิงป้องกัน และมีการ
ตรวจสอบก่อนใช้งานเป็น
ประจ าทุกวัน 

 

5.การเอกซเรย์ในหญิง -เพื่อความปลอดภัยในการ -จ านวนหญิงตั้งครรภ์ที่ไดร้ับ -หญิงตั้งครรภไ์ดร้ับการซัก
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ตั้งครรภ ์ ใหบ้ริการด้านรังสีกับหญิง
ตั้งครรภ์  

การซักประวัติก่อนเอกซเรย์
ต้ังเป้าหมายไว้ท่ี  60% 
 

ประวัติก่อนการถา่ยเอกซเรย์
ผลการปฏิบัติท่ีผ่านมาใน
ปีงบประมาณ2559 อยู่ท่ี 
80.76% 

6.ปริมาณรังสีทีผู่้ปฏิบัติงาน
ได้รับ 

-รับทราบปรมิาณรังสีที่ได้รับ
และปฏิบตัิงานด้วยความ
ระมัดระวัง 

-ปริมาณรังสีที่ผูป้ฏิบัติงาน
ได้รับไมเ่กินค่ามาตรฐานท่ี
กรมวิทย์ ฯก าหนด (4000 ไม
โครซีเวริ์ต / เดือน )เป็น 
100% 
-ผลวัดปริมาณรังสีของทุกคน
อยู่ในเกณฑ์ที่ปลอดภัย 

-ได้จัดหาอุปกรณ์วัดปรมิาณ
รังสีให้กับเจ้าหนา้ที่ทุกคนท่ี
ปฏิบัติงานด้านรังสีตดิตัวไว้
ขณะปฏิบตัิงานและมีการส่ง
ตรวจทุกสามเดือน 

      
 
 
 
 
 
 
 
ตัวชี้วัดผลการด าเนินการ 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 

ประจ าปีงบประมาณ 

2557 2558 
 

2559 
 

 
2560 

(ต.ค.59-ก.พ.60 

ด้านคลินิค 
1.อัตราการถ่ายเอกซเรย์ซ้ า  
 

2% 1.23% 1.39 1.27% 
 

1.80% 

2.ผู้ป่วยหญิงวัยเจริญพันธุ์ถ่ายเอกซเรย์
ช่องท้อง ได้รับการซักประวัติก่อนการ
เอกซเรย์ทุกราย 

60% NA NA 80.76% 
 

70% 

ด้านบุคลากร 
3.ผลวัดรังสีประจ าบุคคลไม่เกินค่าที่
ก าหนด (4,000ไมโครซีเวิร์ต/เดือน 

 
100% 

100% 
(ไม่เกิน) 

100% 
(ไม่เกิน) 

 
100% 
(ไม่เกิน) 

 

 
100% 
(ไม่เกิน) 

ด้านเครื่องมือ 1 ปี/ครั้ง 100% 100% 100% (ผ่าน) รอการตรวจ
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วิเคราะห์ตัวชี้วัดผลการด าเนินการ 
 อัตราการถ่ายเอกซเรย์ซ้ าประจ าปงีบประมาณ 2559 (ต.ค.58-ก.ย..59) ได้เท่ากับ 1.27% เมื่อเทียบกับปีงบประมาณที่
ผ่านมา พบว่ามากกว่าอตัราการถา่ยเอกซเรย์ซ้ าของปีงบ 2557 ท่ีได้เท่ากับ 1.23% และได้น้อยกว่าอัตราการถ่ายเอกซเรย์ซ้ า
ของปีงบ 2558 ที่ได้เท่ากับ 1.39% ซึ่งผ่านตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ คือไม่เกิน 2% ต่อเดือน ในปีงบประมาณ 2560 (ต.ค.59-
มี.ค.60) อัตราการถ่ายซ้ าอยู่ท่ี 1.80% 
 ผู้ป่วยหญิงวัยเจรญิพันธ์ุทีถ่่ายเอกซเรย์ช่องท้อง ได้รับการซักประวัตกิ่อนการเอกซเรย์ทุกราย พบว่าในปีงบประมาณ 
2559 (ต.ค.58-ก.ย.59) ได้เท่ากับ 80.76% ซึ่งผ่านตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้คือ มากกว่า 60%  
ในปีงบประมาณ 2560 (ต.ค.59-มี.ค.60) อยู่ท่ี  70% 
 ผลวัดปริมาณรังสีประจ าบุคคลของเจ้าหน้าท่ีที่ปฏิบัติงานทางรังสีในปีงบประมาณ 2559 (ต.ค.58-ก.ย..59) พบว่า ไม่
เกินค่าที่ก าหนด คือไม่เกิน 4,000ไมโครซีเวริ์ต/เดือน คิดเป็น 100%  
 เครื่องเอกซเรย์ได้รับการรับรองความปลอดภัยทางรังสี โดยการตรวจสอบจากศูนย์วิทย์ ฯ ก าหนดเป้าหมายไว้ 1 ปี/
ครั้ง พบว่าผ่านการรับรอง เมื่อ 9 พฤศจิกายน  2559  ปีงบประมาณ 2560 อยู่ระหว่างรอศูนย์วิทย์ฯ มาตรวจ 
 จัดท าแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ ( ภายใน  ภายนอก และแพทย)์ ปีละ 1 ครั้ง 
 ซึ่งปีงบประมาณ 2558 ท่ีผ่านมา พบว่าผ่านตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ คอืมากกว่า 85 %  

4.เครื่องเอกซเรย์ได้รับการรับรองความ
ปลอดภัยทางรังสี โดยการตรวจสอบจาก
ศูนย์วิทย์ ฯ 

(ผ่าน) (ผ่าน) 
(ส.ค.58) 

ได้ผลการ
รับรองเมื่อ      
9 พ.ย.59              

จากศูนย์วิทย์ฯ 

ด้านบริการ 
5.อัตราความพึงพอใจผู้รับบริการ 
            - ภายใน 
            - ภายนอก 
            - แพทย์ 

> 85 %  
 
83.85% 
83.44% 
83.34% 

 
 
96.5% 
87.9% 
90.0% 

 
 

90.12% 
87.00% 
92.00% 

 

 
 

ยังไม่ถึง
ระยะเวลา
ประเมิน 

6.ระยะเวลารอคอย 
-ผู้ป่วยทั่วไป   ไม่เกิน 15 นาที/คน 
-ผู้ป่วยฉุกเฉิน  ไม่เกิน 10 นาที/คน                    

> 95 % 97.70% 
- 
- 

97.29% 

- 
- 

 
99.87% 
98.76% 

 
99% 
98% 

 
7.คุณภาพมาตรฐานงานรังสีวินิจฉัยของ

โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

พ.ศ.2558 

ผ่านการ

รับรอง

ระบบ

บริหาร

คุณภาพ

งานรังสี 

ผ่านการรับรองระบบบริหารคุณภาพห้องปฏิบัติการรังสี

วินิจฉัยตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข ทะเบียนเลขท่ี 

0651/2559 

(ผ่านการรับรองวันที่ 22กันยายน2559 ถึงวันที่ 21

กันยายน2562) 
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ส่วนระยะเวลารอคอย เปา้หมายทีต่ั้งไว้ คือมากกว่า 95 %พบว่า ในปีงบประมาณ 2559 (ต.ค.58-ก.59) ได้เท่ากับ 99.87%ใน
ผู้ป่วยท่ัวไป และ 98.76% ในผู้ป่วยฉุกเฉิน   
 คุณภาพมาตรฐานงานรังสีวินิจฉัยของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2559 งานรังสีวินิจฉัย กลุ่มงาน
เทคนิคการแพทย์และรังสีวิทยา ได้ผ่านการรับรองระบบบรหิารงานคุณภาพห้องปฏิบตัิการรังสีวินิจฉัย และได้รับการขึ้นทะเบยีน
เลขท่ี 0561/2559  เป็นระยะเวลา 3 ปี (รับรองเมื่อวันท่ี 22 กันยายน 2559 ถึงวันท่ี 21 กันยายน 2562 ) 
 

4. ความเสี่ยงและแนวทางป้องกัน 
ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้กับผู้ป่วยทุกราย แนวทางป้องกันที่ส าคัญ 

1.การเอกซเรย์ซ้ า  -แนะน าและอธิบายขั้นตอนการเอกซเรย์ให้กับผู้รับบริการ 
-ท าการทบทวนความรู้การจัดท่าเอกซเรย์และการตั้งค่าเทคนิคให้
เหมาะสมกับอวัยวะทีถ่่ายเอกซเรย์ 

2.ผู้ป่วยวิกฤตได้รับการถ่ายภาพเอกซเรยล์่าช้า - มีการประสานระหว่างหน่วยงาน ทางโทรศัพท์ก่อนส่งผู้ป่วยวิกฤต

มาถ่ายภาพเอกซเรย ์

- มีการช้ีแจงใหผู้้ป่วยรายอื่นทราบในความเร่งด่วนท่ีจะต้อง

ให้บริการผู้ป่วยวิกฤตก่อน 

3. ผู้ป่วยมภีาวะแทรกซ้อนขณะถ่ายภาพเอกซเรย ์ เช่น 

- ผู้ป่วยอุบัติเหตุที่ศีรษะ มภีาวะชกัเกร็ง 

- ผู้ป่วยอุบัติเหตุทั่วไป มีอาการบาดเจ็บรุนแรงมากขึ้น 

- ผู้ป่วยโรคลมชัก มีอาการชัก 

- ผู้ป่วยหอบหืด มีอาการเหนื่อยหอบมากขึ้น 

 

-หน่วยงานท่ีส่ง จะต้องมีการประเมินอาการผู้ป่วยก่อนส่งมา

เอกซเรย์ทุกครั้ง ว่าผู้ป่วยอยู่ในสภาวะคงท่ีหรือไม ่

-ผู้ป่วยวิกฤต จะต้องมีพยาบาลติดตามผู้ป่วยมาด้วยทุกครั้ง 

-จนท.เอกซเรย์ จะต้องประเมินอาการผู้ป่วย ทั้งก่อนถ่าย ระหวา่ง 

และหลังจากถ่ายภาพเอกซเรย์ทุกครั้ง ว่าผู้ป่วยมีอาการผดิปกติ

เกิดขึ้นหรือไม ่

-หากพบว่ามีอาการผดิปกติ ให้กดกริ่งใช้สัญญาณเรยีกทีมการ

พยาบาล เพื่อมาช่วยเหลือ 

4.การละเมิดสิทธิผู้ป่วย โดยการมาขอปริ้นท์ภาพ

เอกซเรยผ์ู้ป่วย 

- ผู้มาขอปริ้นท์ภาพเอกซเรย์ของผู้ป่วยจะต้องมีใบสั่งปริ้นท์ภาพระบุ

โดยแพทย์สั่ง 

- มีการลงนาม ช่ือสกลุผูร้ับภาพเอกซเรยผ์ู้ป่วย 

5.หญิงตั้งครรภ์ได้รับการเอกซเรยโ์ดยไม่ได้รับการป้องกัน -สอบถามหญิงวัยเจริญพันธ์ทุกรายที่ท าการเอกซเรย์ช่วงอุ้งเชิงกราน 
“ประจ าเดือนมาปกตหิรือไม่หรือประจ าเดือนครั้งสุดท้ายเมื่อไร” จด
บันทึกไว้ 
-กรณีเอกซเรย์อวัยวะอื่นๆ ถ้าผูร้ับบริการสงสัยตั้งครรภ์ให้เจ้าหน้าท่ี
สอบถามแพทย์และป้องกันให้ผู้รับบริการทุกราย 
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ความเสี่ยงทางคลินิคเฉพาะโรค 

โรค/หัตถการ ความเสี่ยงที่อาจเกิดในโรค/หัตถการนั้น แนวทางป้องกันที่ส าคัญ 
1.โรคหอบหืด -ผู้ป่วยหายใจเหนื่อยหอบ ตรวจสอบประวตัิที่ OPD Card และท าการประเมิน

อาการผู้ป่วยเป็นระยะ 
2.โรคความดันโลหิต
สูง 

-ผู้ป่วยมีอาการเวียนศีรษะหน้ามดื คลื่นไส้
อาเจียน เหงื่อออกตัวเย็น 

ให้ผู้ป่วยนั่งพัก ถ้าอาการไมด่ีให้พยาบาลห้องฉุกเฉินมา
ดูแลและประเมินอาการ 

3.โรคหัวใจ -ผู้ป่วยมีอาการเจ็บแน่นหน้าอก 
กระสับกระส่าย เหงื่อออกตัวเย็น 

-กรณีผู้ป่วยมีโรคประจ าตัวอยู่แล้วพยาบาลจะท าการ
ประเมินอาการก่อนส่งและให้พยาบาลตดิตามมาด้วยทุก
ครั้ง 

4.โรควัณโรค -ผู้ป่วยมีอาการไอเรื้อรัง ไอปนเลือด -ปิดพัดลมและเปดิพัดลมดดูอากาศ 
-ใส่หน้ากากอนามัยทั้งผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่ 

5.โรคลมชัก -ผู้ป่วยมีอาการชัก เกร็ง  -ตรวจสอบประวัติที่ OPD Card และท าการประเมิน
อาการผู้ป่วยเป็นระยะ  

6.ผู้ป่วยบาดเจ็บที่
ศีรษะ 

-ผู้ป่วยสับสน มึนงง เอะอะโวยวายหรือ
ผู้ป่วยซึมลง 

-ให้เจ้าหน้าที่พยาบาลติดตามผู้ป่วยมาด้วย 

 
 
 
 
 
 

5. แผนพัฒนาต่อเนื่อง 
- พัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากร เช่นเข้าร่วมประชุม อบรมสัมมนา เรื่องที่เกี่ยวข้องในงานและสามารถน าความรู้นั้นมา
พัฒนาหน่วยงานได ้
- ทบทวนตัวช้ีวัดเป็นประจ าทุกเดอืนและน าตัวชีวัดที่เป็นปญัหามาวเิคราะห์แก้ไข 
- ทบทวน 12 กิจกรรม 
- จัดท านวัตกรรมที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในงานไดโ้ดยไมม่ีค่าใช้จ่ายในการท า 
-ประสานงานศูนย์วิทย์ฯ มาท าการตรวจสอบความปลอดภัยห้องและเครื่องเอกซเรย์ 
-กิจกรรม 5 ส. 
 
         14มี.ค.60 
 
 
 
 


