II-7Cบริการรังสี วทิ ยา
ประเด็นคุณภาพ/ความเสี่ ยงทีส่ าคัญ:คุณภาพฟิ ล์ ม ปลอดภัย ถูกต้ อง รวดเร็ว
ตัวชี้วดั
ร้อยละความสาเร็ จของการรักษา
มาตรฐานระยะเวลาบริ การ
อัตราการถ่ายภาพต้องตามแพทย์สั่ง
ร้อยละของจานวนฟิ ล์มเสี ย
ร้อยละของเครื่ องล้างฟิ ล์มที่ได้มาตรฐาน

เป้าหมาย
10 นาที/ ราย

ปี 2554
7.82

ปี 2555
7.19

ปี 2556
6.95

ปี 2557
6.06

100
0 / เดือน
100

100
2.28
100

100
1.05
100

100
2.66
90

99.91
1.97
100

บริบท
 งานรังสี การแพทย์ โรงพยาบาลชุมแสง ตั้งอยูต่ ิดกับ ห้องอุบตั ิเหตุ-ฉุ กเฉิ น เปิ ดให้บริ การถ่ายภาพ
เอกซเรย์ทวั่ ไป ตลอด 24 ชัว่ โมง
ขอบเขตบริการ (ในเวลา นอกเวลา การส่ งตรวจภายนอก):
1. ให้บริ การถ่ายภาพทางรังสี ผปู ้ ่ วยทัว่ ไปทั้งผูป้ ่ วยในและผูป้ ่ วยนอก ที่มารับบริ การที่งานรังสี ในวัน
เวลาราชการ และฉุ กเฉิ นนอกเวลาราชการ ตลอดเวลา 24 ชัว่ โมง
2. ให้บริ การถ่ายภาพทางรังสี เคลื่อนที่สาหรับผูป้ ่ วยที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายมาเอกซเรย์ที่งานรังสี
การแพทย์ได้
3. ให้บริ การตรวจพิเศษ ระบบทางเดินปัสสาวะ (INTRAVENOUS PYELOGRAPHY) โดยมีการนัด
หมายการตรวจและการเตรี ยมตัวตรวจในวัน และเวลาราชการ
4. ให้บริ การคาแนะนาและให้การป้ องกันอันตรายจากรังสี แก่เจ้าหน้าที่
ผูป้ ่ วยและญาติตามหลัก
วิชาชีพ
5. ให้บริ การรับ - ยืมฟิ ล์ม กรณี มี Case ส่ งต่อไปยังโรงพยาบาลแม่ข่าย ( โรงพยาบาลสวรรค์ประชา
รักษ์) หรื อ โรงพยาบาลอื่นๆ
6. ให้บริ การการถ่ายภาพรังสี เพื่อตรวจสุ ขภาพประจาปี คลินิกวัณโรค ตรวจสุ ขภาพเพื่อไปเรี ยนต่อ
สมัครงานหรื อทาประกันชีวิต
7. บริ การจัดเก็บฟิ ล์มและให้ยมื ฟิ ล์มเอกซเรย์เพื่อการรักษาต่อเนื่ องและการส่ งต่อ
8. ให้บริ การสนับสนุนและครอบคลุมการคัดเลือก จัดหาวัสดุ ครุ ภณั ฑ์ตลอดจนเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา
ในส่ วนของงานรังสี เพื่อให้เพียงพอแก่การให้บริ การ

 การตรวจพิเศษ/การทาinterventionทางรังสี
:
ตรวจพิเศษระบบทางเดินปัสสาวะ
(INTRAVENOUS PYELOGRAPHY) การตรวจพิเศษของระบบทางเดินปัสสาวะ เป็ น
การตรวจทางรังสี วนิ ิจฉัยเพื่อดูลกั ษณะการทางานตลอดจนดูรูปร่ างไต (Kidneys) ท่อไต
(Ureters) และกระเพาะปัสสาวะ (Bladder) โดยการฉี ดสารทึบรังสี (Contrast media)
 แพทย์ผสู ้ ่ งตรวจ ทาการตรวจสอบภาพรังสี ที่ได้และแปรผล หากมีปัญหาไม่ชดั เจนหรื อไม่
ถูกต้องส่ งกลับเพื่อทาใหม่จดั เก็บเป็ นอุบตั ิการณ์ วิเคราะห์และทบทวนตัวชี้วดั
จานวนผู้ถ่ายภาพรังสี (ปริ ญญา/ต่ากว่ าปริ ญญา):
1. เจ้าพนักงานรังสี การแพทย์1 คน ระดับอนุปริ ญญา วุฒิวิทยาศาสตร์ การแพทย์บณั ฑิต(รังสี เทคนิค) ได้รับ
ฟื้ นฟูความรู ้ดา้ นรังสี วทิ ยา โดยการเข้าร่ วมอบรมวิชาการทางรังสี จากองค์กรภายนอกอย่างน้อย 1ครั้งต่อปี
ค้นคว้าหาความรู้
2. จากคู่มือและแหล่งความรู ้ทางการสื่ อสารอิเล็กทรอนิกส์อย่างต่อเนื่ อง
3. พนักงานการแพทย์และรังสี เทคนิค (ผูช้ ่วยรังสี ) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 1 คน ระดับปริ ญญาตรี 1 คน
4. มีมาตรฐานในการปฏิบตั ิงานให้เจ้าหน้าที่ใช้เป็ นแนวทางปฏิบตั ิงาน
กระบวนการ:
การตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยทางรังสี โดยหน่วยงานภายนอก (องค์กร วันที่ตรวจ ผล):
 เครื่ องมือทางรังสี ผา่ นการตรวจสอบจากศูนย์วทยาศาสตร์ การแพทย์ที่8 (นครสวรรค์) ปี ละ 1
ครั้ง เครื่ องมือ และห้องปฏิบตั ิการทางรังสี ท้ งั หมดได้ผา่ นเกณฑ์มาตรฐาน และเครื่ องมือ
อุปกรณ์ทางรังสี มีการดูแล บารุ งรักษา ตามเกณฑ์
ผลการตรวจวัดปริมาณรังสี :
 มีการวัดปริ มาณรังสี โดยเครื่ องวัดรังสี ประจาบุคคล OSL และส่ งตรวจประเมินที่สานักรังสี และ
เครื่ องมือแพทย์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ระดับรังสี ที่บุคลากรทางรังสี ได้รับอยูใ่ นเกณฑ์
ปกติ
 การจัดพื้นทีภายในห้องเอกซเรย์ แบ่งเป็ น 2 ส่ วน คือ ส่ วนให้บริ การผูป้ ่ วย ประกอบไปด้วย
เครื่ องเอกซเรย์ เตียงเอกซเรย์ และส่ วนที่ทางานของเจ้าหน้าที่ซ่ ึ งอยูด่ า้ นหลังผนังซี เมนต์กนั รังสี
เมื่อทาการถ่ายภาพรังสี และอยูห่ น้าห้องล้างฟิ ล์ม ซึ่ งบริ เวณนี้ผา่ นการตรวจวัดรังสี อยูใ่ นเกณฑ์
ปลอดภัย
 ขณะถ่ายรังสี เจ้าหน้าที่อยูห่ ลังผนังซี เมนต์กนั รังสี ผนังห้องเอกซเรย์ซีเมนต์ หนา 25 เซนติเมตร
ซึ่ งได้มาตรฐาน สามารถกันรังสี ได้อยูใ่ นเกณฑ์ปลอดภัย

 สาหรับผูร้ ับบริ การ มีมาตรการความปลอดภัยจากรังสี คือ จะได้รับการแนะนาในการปฏิบตั ิตน
ขณะรับบริ การทางรังสี มีป้ายหน้าห้องแสดงบริ เวณรังสี ป้ ายเตือนสตรี ต้ งั ครรภ์หรื อสงสัยว่า
ตั้งครรภ์ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ทางรังสี ขณะเอกซเรย์จะมีการปิ ดประตูเปิ ดไฟสี แดงแสดงห้ามเข้า
ขณะกาลังเอกซเรย์ผชู ้ ่วยเหลือจับยึดตัวผูป้ ่ วยขณะถ่ายภาพรังสี ตอ้ งสวมเสื้ อตะกัว่ และใช้
อุปกรณ์ป้องกันรังสี ทุกครั้ง
ระบบบารุ งรักษาเครื่องมือ:
 มีเครื่ องเอกซเรย์วนิ ิ จฉัยทัว่ ไป 2 เครื่ อง เครื่ องล้างฟิ ล์ม 1 เครื่ อง
 การบารุ งรักษาตามระยะเวลา
เครื่ องมือทางรังสี ผา่ นการตรวจสอบจากศูนย์วทิ ยาศาสตร์
การแพทย์ที 8 (นครสวรรค์)ปี ละ 1 ครั้งและมีการแจ้งซ่อมบริ ษทั เมื่อมีเครื่ องมือขัดข้อง
 เครื่ องเอกซเรย์เก่า ชารุ ดบ่อย ปี งบประมาณ 2557 มีการจัดซื่ อเครื่ องเอกซเรย์ใหม่
 มีการตรวจสอบการทางานของระบบ ตรวจสอบสภาพทัว่ ไปของเครื่ องมือ อุปกรณ์ และดูแล
ความสะอาด
 อุปกรณ์ทุกวัน เพื่อให้อุปกรณ์ทางานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
การสอบเทียบและการใช้ ผลการสอบเทียบ:
 มีการตรวจสอบคุณภาพและความปลอดภัยในการใช้เครื่ องเอกซเรย์รวมไปถึงการตรวจสอบ
ความปลอดภัยในการป้ องกันรังสี ของห้องฉายรังสี จากศูนย์วทิ ยาศาสตร์ การแพทย์ที่ 8 ปี ละ 1
ครั้ง เครื่ องเอกซเรย์ทุกเครื่ องได้รับใบอนุญาตมีไว้ครอบครองซึ่ งเครื่ องกาเนิดรังสี และผลิต
หรื อใช้พลังงานจากเครื่ องกาเนิดรังสี จากสานักงานปรมาณู เพื่อสันติ
ความครอบคลุมของภาพรังสี ทรี่ ังสี แพทย์ อ่านและแปลผล:
 แพทย์ผสู ้ ั่งตรวจทางรังสี ทาการตรวจสอบ ประเมินและแปลผลภาพรังสี ดว้ ยตัวเองทั้งหมด
 แพทย์ลงบันทึกผลการตรวจในเวชระเบียนและHospital OS ด้วยตนเองทุกครั้ง
 แพทย์อธิ บายผลการตรวจให้ผปู ้ ่ วยหรื อญาติรับทราบด้วยตนเองทุกครั้ง
ระบบการรายงาน/การบันทึก/การค้ นหาผลการตรวจ:
 เมื่อแพทย์สั่งตรวจทางรังสี จะบันทึกการสั่ง OPD CARD ให้ผปู้ ่ วย/ญาตินา OPD CARDส่ ง
มายังแผนกเอกซเรย์(จะมีใบ Request แนบกับ OPD Card )
 เมื่อผูป้ ่ วยมาถึงแผนกเอกซเรย์เจ้าหน้าที่รังสี จะมีการตรวจสอบเพื่อระบุตวั ผูป้ ่ วยให้ตรงกับ เวช
ระเบียนและคอมพิวเตอร์

 ตรวจสอบตาแหน่งการเอกซเรย์หากไม่ชดั เจนหรื อสอดคล้องกับการเจ็บป่ วย
จะทวนสอบ
กลับไปที่หน่วยงานเพื่อยืนยันกับแพทย์ซ้ า ป้ องกันการเอกซเรย์ผดิ ตาแหน่งหรื อผิดท่า
 เจ้าหน้าที่รังสี จะให้คาแนะนาการตรวจทางรังสี รวมถึงสอบถามการมาของประจาเดือนและ
การตั้งครรภ์ของสตรี เพื่อเป็ นการป้ องกันอันตรายจากรังสี แล้วเริ่ มให้บริ การทางรังสี ตาม
ขั้นตอน
 เมื่อเอกซเรย์เรี ยบร้อยแล้ว บันทึกเวชระเบียนผูป้ ่ วยเช่นชื่ อ-สกุล เลขที่เอกซเรย์ รายการเอกซเรย์
บันทึกข้อมูลหน้าซองฟิ ล์มและในเวชระเบียนให้ตรงกัน(จะง่ายเมื่อต้องค้นหาฟิ ล์มในภายหลัง)
 ส่ งผูป้ ่ วย ฟิ ล์ม และเวชระเบียนกลับหน่วยงานต้นเรื่ อง
 เมื่อผูป้ ่ วยกลับถึงหน่วยงาน พยาบาลตรวจสอบความถูกต้องแล้วจึงรายงานแพทย์ทราบ เพื่อ
แปลผล และให้การรักษา
การควบคุมคุณภาพของกระบวนการทางรังสี เทคนิค
 ควบคุมคุณภาพห้องปฏิบตั ิการรังสี วนิ ิจฉัยในโรงพยาบาล ตามแนวทางของศูนย์วทิ ยาศาสตร์
การแพทย์ที่ 8
การสื่ อสารกับผู้ส่งตรวจ(วิธีการสื่ อสาร การใช้ ประโยชน์ ):
 โดยวิธีการสื่ อสารกันโดยตรงกับผูส้ ่ งตรวจและมีการสื่ อสารผ่านการประชุม สาหรับประเด็นที่
ต้องอาศัยการตัดสิ นใจของทีมหรื อเป็ นเรื่ องที่เกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงานทาให้หน่วยงาน
สามารถแก้ปัญหาได้ตรงประเด็นและทันเวลา
การปรับปรุ งแก้ ไขเนื่องจากอุบัติการณ์ สาคัญ:
 อุบตั ิการณ์ สตรี มีครรภ์ได้รับรังสี โดยไม่ได้ใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากรังสี
การปรับปรุ งแก้ ไข
1. ซักประวัติการสมรส การตั้งครรภ์ของสตรี วยั เจริ ญพันธ์ก่อนฉายรังสี ทุกครั้งในกรณี ที่ไม่
แน่ใจให้ปรึ กษาแพทย์เพื่อขอตรวจปั สสาวะดูภาวะการตั้งครรภ์ก่อน
2. ติดป้ ายคาเตือนในที่ที่เห็นได้ชดั เจน
3. ใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากรังสี ทุกครั้ง
4. ออกแบบและประดิษฐ์อุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากรังสี สาหรับสตรี วยั เจริ ญพันธ์ใช้ในการ
ถ่ายภาพรังสี ทวั่ ไป
 อุบตั ิการณ์ ผูร้ ับบริ การเกิดภาวะวิกฤติขณะรับบริ การถ่ายภาพรังสี
 การปรับปรุ งแก้ไข
1. ผูร้ ับบริ การที่มีภาวะเสี่ ยงต้องมีผทู ้ ี่มีหน้าที่ดูแลอยูเ่ ฝ้ าระวังตลอดเวลา

2. ผูร้ ับบริ การที่มีภาวะเสี่ ยงสู งต้องมีพยาบาลพร้อม Ambu bag มาพร้อมกับผูร้ ับบริ การด้วย
ทุกครั้ง
3. อุปกรณ์สาหรับช่วยเหลือต่างๆ พร้อมใช้
4. ปฏิบตั ิงานด้วยความระมัดระวังและรวดเร็ ว
ข้ อแนะนาขององค์ กรภายนอก/การตอบสนเอง:
 การเตรี ยม Emergency set และยาที่จาเป็ น ไว้ประจาที่ห้องเอกซเรย์
 การขอความช่วยเหลือจากงานอุบตั ิเหตุ – ฉุกเฉิน
 การติดตั้งไฟฉุ กเฉิ น
 การติดตั้งถังดับเพลิงที่เหมาะสม
 มีอุปกรณ์สาหรับเคลื่อนย้ายผูป้ ่ วย
ผลการพัฒนาทีส่ าคัญ:
 การพัฒนาคุณภาพของภาพถ่ายรังสี ทาให้อตั ราการถ่ายภาพรังสี ซ้ าลดลง
 การจัดเก็บผลการตรวจทางรังสี วทิ ยาอย่างมีประสิ ทธิ ภาพทาให้อตั ราการการสู ญหายของผล
การตรวจทางรังสี วทิ ยาโดยไม่ทราบสาเหตุลดลง
 การออกแบบระบบงานเพื่อป้ องกันอันตรายจากรังสี อย่างครอบคลุมในทุกกลุ่มผูร้ ับบริ การ

มาตรฐาน

Score

ประเด็นในแผนการพัฒนา 1-2 ปี ข้ างหน้ า

63. การวางแผนทรัพยากรและการจัดการ
รังสี วทิ ยา

3

 การนาระบบเครื่ องอ่านและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์
เป็ นระบบดิจิตอลพร้อมระบบจัดเก็บข้อมูลภาพทางการ
แพทย์

64. การจัดบริ การรังสี วทิ ยา

3

 การให้ความรู ้ความเข้าใจพื้นฐานแก่ผรู ้ ับบริ การการ
ถ่ายภาพรังสี ทรวงอก

65. ระบบคุณภาพและความปลอดภัยบริ การ
รังสี วทิ ยา

3

 การให้ความรู ้ความเข้าใจพื้นฐานและสร้างความ
ตระหนักเกี่ยวกับการป้ องกันอันตรายจากรังสี ให้กบั
พนักงานผูช้ ่วยเหลืองานรังสี วทิ ยา

