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บทนํา 
ในปจจุบันประเทศไทย มีรัฐบาลใหความสําคัญตอการพัฒนา การแขงขัน การรับรองคุณภาพ ไมวา

จะเปนดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การศึกษา รวมถงึการบริการดานสาธารณสขุ การบริการดานสุขภาพ 
ในฐานะที่พวกเราเปนสวนหนึ่งหรือบุคลากรที่ปฏิบตัิงานดานรังสีวทิยาหรอืรังสีการแพทยก็ตองมีสวนรวมใน
การดําเนินการพัฒนาคุณภาพงาน พัฒนาตนเอง เพ่ือใหเกิดประโยชนตางวิชาชีพ ผูใชบริการ และ
หนวยงาน การดําเนินการเพื่อพัฒนาในดานตางๆ ไมใชการดําเนนิการที่ทําเพยีงครั้งเดียวแลวจบโครงการ 
ควรเปนโครงการที่ตอเน่ือง มีการติดตามประเมินผล รวมถึงการปรับเปลี่ยนแกไข เพ่ือมุงไปสูเปาหมายที่
วางไว แตการดําเนินการดังกลาวนี้หลายคนมักกลาววาทํายาก ไมอยากทํา ขาดความรู ความชํานาญ ขาด
ทักษะ ดังน้ันเพ่ือที่จะไดเปนแนวทางตอผูสนใจ มีความกลา ชอบความทาทาย มีความประสงคที่จะพัฒนา
คุณภาพของงาน พัฒนาตนเอง จึงไดเสนอแนวทางและตัวอยางทีเ่กี่ยวของกับการพัฒนาคุณภาพงานประจํา
เพ่ือเปนงานวจัิยที่สามารถนํามาใชไดจริงดานรังสีวินิจฉัยดังตอไปน้ี 
 
คนหาโอกาสในการพัฒนาคุณภาพงาน 
 คงมีหลายคนที่เคยไดยินคาํกลาววา “การเริ่มตนที่ดี เหมือนการทํางานสาํเร็จไปแลวครึ่งหน่ึง”  แต
ไมใชทุกคนทีจ่ะสามารถเริม่ตนไดดี ในทํานองเดียวกัน หลายคนตองการพัฒนาหนวยงาน ตองการที่จะ
พัฒนาตนเอง แตไมรูวาจะเริ่มตนอยางไร ดังน้ันการเลือกหรือกําหนดหัวขอที่จะพัฒนา จึงเสมือนยาขมของ
หลายๆคน การเลือกหัวขอที่จะมาดําเนินการพัฒนาอาจเลือกมาจากแนวทางตอไปน้ีคือ 

1.  นโยบายหรือเปาหมายของผูบริหารหรือหนวยงาน   วิสัยทัศน (Vision) พันธกิจ (Mission) 
นโยบายหรือเปาหมาย (Goal) เปนเครื่องมือที่ชวยกําหนดทิศทางใหกับหนวยงาน เปนสวนที่ถือวามี
ความสําคัญอยางยิ่งยวดตอทุกชีวิตที่เขามาเกี่ยวของเพราะเปนองคประกอบที่ ทําใหคนทุกคนยางกาวไป
อยางมีจุดหมาย ทําใหชีวิตมีคุณคา มีความหมาย ดังน้ันหากตองทําการพัฒนา เราอาจเลือกหัวขอที่
เกี่ยวของกับนโยบาย เชน การทํากิจกรรม 5 ส. การรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (Hospital Accreditation) 
เปนตน 

2.  การศึกษาจุดออน จุดแข็งของหนวยงาน การพัฒนาคุณภาพไมวาจะเปนเรื่องใดของหนวยงาน
หรือองคกร สิ่งที่เราจะตองไมมองขามตั้งแตแรกเริ่มก็ คือ การทําความเขาใจในตัวเราเองที่เปน “ปจจุบัน” 
ใหกระจางแจงกอนวา “ขณะน้ี” เรากําลังยืนอยู ณ จุดใด? สภาพของเราเปนอยางไร?     เราจะตอง
พยายามตอบคําถามเหลานี้อยางเปนกลางใหมากที่สุด โดยจะตองไมเขาขางตัวเอง ซ่ึงอาจจะเปนเรื่องที่ทํา



ไดยาก   ในบางครั้งก็มีความจําเปนที่จะตองหาคนอื่นมาทําหนาที่สะทอนภาพที่แทจริงนี้ใหกับเรา ดังนั้น
การศึกษาหนวยงานหรือตนเอง จะเปนสวนหนึ่งที่ชวยใหเราสามารถรูและเขาใจหนวยงานหรือตนเองมาก
ขึ้น  หากเรื่องใดที่เราเกี่ยวของเปนจุดออน ควรไดรับการแกไข ปรับปรุงหรือพัฒนาเพื่อกําจัดจุดออนที่มีอยู
เชน เครื่องมือชํารุดบอย ขาดประสิทธิภาพ ใชงานไมสะดวก การทํางานมีความเสี่ยงภัยสูง ตอตนเองหรือ
ผูใชบริการ สภาพที่ทํางานไมนาอยู มีมลภาวะหรือมลพิษในการทํางาน ขั้นตอนการทํางานลาชา สับซอน
ติดขัด สับสน ไมมีมาตรฐาน ระเบียบมากมาย เปนตน ก็ใหนําเรื่องที่เปนจุดออนมาพิจารณาดําเนินการ
พัฒนา หากเรื่องใดที่เราเกี่ยวของเปนจุดแข็ง ทําไดดีอยูแลว ควรไดรับการพัฒนาใหมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลมากขึ้น เชน มีเครื่องมือจํานวนมาก ประสิทธิภาพสูง ทันสมัย การบริการไดรวดเร็ว  บุคลากรมี
ความรู ความชํานาญ ทักษะสูง ก็ใหนําเรื่องที่เปนจุดแข็งเหลานั้นมาพิจารณาดําเนินการพัฒนาคุณภาพใหดี
ยิ่งขึ้นตอไป  

3.  สถิติหรือขอมูลที่เก่ียวของ สถิติหรือขอมูลของหนวยงาน เปนสิ่งหน่ึงที่ใชในการบอกถึงเปาหมาย 
หรือดัชนีชี้วัดในดานตางๆของหนวยงานได เชน สถิติฟลมที่ไมไดคุณภาพ สถิติผูใชบริการ ระยะเวลาการรอ
รับผลงานหรือการบริการของผูใชบริการ ความพึงพอใจผูใชบริการ อัตราการใช ความคุมคา ราคาตอหนวย
บริการ ความซ้ําซอน ความสูญเปลา เหลานี้ สามารถนํามาใชพิจารณาเปนแนวทางในการพัฒนาคุณภาพ 

4.  การพัฒนาองคความรู พัฒนาทรัพยากรบุคคล การวางแผนการพัฒนาบุคลากรก็เปนสวน
สําคัญอยางหนึ่ง ที่ทําใหหนวยงานกาวหนาหรือประสบความสําเร็จไดดี ดังนั้นควรอยางยิ่งที่หนวยงานควร
จัดทําแผนการพัฒนาบุคลากรทั้งระยะสั้น ระยะยาว เพ่ือใหบุคลากรภายในหนวยงาน สามารถมองอนาคต
หรือเตรียมความพรอมของตนเองในการศึกษาตอ การฝกอบรม การพัฒนาตนเอง ในการเปลี่ยนแปลงตาม
แผนงานที่กําหนดไว นอกจากนี้ควรพัฒนาองคความรู โดยนําทักษะ ประสบการณ ความชํานาญในการ
ปฏิบัติงาน การทํางานสหสาขาวิชาชีพ รวมทั้งการนําทฤษฎีตางๆ งานวิจัย การบูรณาการองคความรูตางๆ
ที่มีอยูแลวนํามาใชเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ พัฒนาคุณภาพงานไดเชนเดียวกัน 

5.  ปญหาหรือเสียงสะทอนของหนวยงาน การทํางานไมวาหนวยงานขนาดใหญหรือหนวยงาน
ขนาดเล็ก ไมวาจะทํางานชนิดใด ทํางานตําแหนงใด สถานที่ไหน ยอมตองมีปญหา อุปสรรค เกิดขึ้นเปน
ธรรมดา จะมากหรือนอยก็แตกตางกันไป รวมถึงความเบี่ยงเบนไปจากมาตรฐาน วิเคราะหลูกคา รับฟง
ความตองการ คํารองเรียน คําติชม แนะนําของลูกคาทั้งลูกคาโดยตรง โดยออมเหลานี้ ก็เปนสวนหนึ่งที่
นํามาพิจารณาจัดทําโครงการพัฒนาคุณภาพ 
การคัดเลือกโอกาสในการพัฒนาสูงานวิจัย 
 เกณฑที่ใชในการพัฒนาคัดเลือกหัวขอในการพัฒนาโดยทั่วไปมี 3 ประการ คือ  

1.ความสําคัญของปญหาหรือโอกาส   
2.ระดับของปญหาที่เกี่ยวของกับ ความถี ่ความรุนแรง หรือความดอยคุณภาพ  
3.ความงายหรือโอกาสที่จะประสบผลสําเร็จ 

การดําเนินการ 
 หลังจากที่ไดหัวขอที่จะดําเนินการพัฒนาแลว กต็องตามดวยการวางแผน ตั้งงบประมาณ/ขอทุน 
การศึกษารวบรวมขอมูล/สถิติ กําหนดตัวชี้วัด/เปาหมาย/วัตถปุระสงค การดําเนินการ การติดตามและ
ประเมินผล สรุปผล/วิเคราะห เผยแพร/ตีพิมพ ในการดําเนินการเหลานี้อาจทําในลักษณะของโครงการ หรือ



งานวิจัย ก็ได ขึ้นกับผูรบัผิดชอบวาจะดําเนินการในลักษณะใด มีความรู ทกัษะ ความชาํนาญในดานใด 
รวมถึงอาจตองหาผูประสานงานหรือที่ปรึกษามากนอยเพียงก็ไดตามความเหมาะสมของผูรับผิดชอบในการ
พัฒนาคุณภาพ 

ตัวอยางการพัฒนาคุณภาพงานประจาํสูงานวิจัยดานรังสีวทิยา 
แนวทางการเลือกหัวขอพัฒนา โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพ 

1.นโยบายผูบริหาร - กิจกรรม 5 ส 
- กิจกรรมรับรองคุณภาพโรงพยาบาล 
- มาตรฐานการทํางาน/วิชาชีพ 
- คูมือปฏิบัติงานดานรังสีวทิยา 
- โครงการพัฒนาคุณภาพบุคลากรตามสายวิชาชีพ 
- โครงการประกันและรบัรองคุณภาพงานดานรังสีวิทยา 

2. จุดออน/จุดแข็ง - โครงการประกันคุณภาพเครื่องมือ/อุปกรณในหนวยงาน 
- โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการ 
- โครงการพัฒนาความรูแกบุคลากร 
- โครงการเก็บภาพรังสีดวยกลองดิจิตอล 
- โครงการจัดเก็บขอมูลรังสดีวยคอมพิวเตอร 

3. สถิต/ิขอมูล - โครงการลดปริมาณฟลมที่ไมไดคุณภาพ 
- การสํารวจการกระจายรังสีในหองตรวจเอกซเรย 
- สํารวจความพึงพอใจผูใชบริการ/แพทย/หนวยงานอื่นๆ 
- โครงการลดระยะเวลาการรอรับผลการตรวจ 
- โอกาสหรือความเสี่ยงตางๆที่เกิดในหนวยงาน 
- ขอรองเรียน / ขอเสนอแนะ / ติชม 

4. พัฒนาองคความรู/ประสบการณ - การลดปริมาณรังสีในการตรวจดวยเครือ่งซีที 
- High kV เทคนิค สําหรับการถายภาพ Skull 
- การสํารวจปริมาณรังสีที่ผูปวยไดรบัจากการถายภาพรังสี 
- โครงการใหคําแนะนําผูใชบริการตรวจพิเศษดวยรังสี 
- โครงการจัดทําเอกสารแผนพับประกอบการตรวจ 
- โครงการสํารวจความสองสวางตูดูฟลม 

5. ปญหาที่ทํางาน - นวัตกรรมทีใ่ชในการทํางาน 
- การนําเสื้อตะก่ัวชํารุดมาทาํอุปกรณกําบังรังสี 
- อุปกรณชวยจับยึด Cassette / จับยึดผูปวย /เด็ก 
- โครงการแกปญหาฟลมหาย / คนหาฟลมลาชา 
- โครงการลดการถายภาพรังสีซ้ําซอน 
- โครงการปองกันอันตรายจากรังสีแกผูใชบริการ/บุคลากร 

 



ภาพตัวอยางกิจกรรมโครงการพัฒนาคุณภาพงานประจําสูงานวิจัยดานรงัสวีิทยา 
 

 

 
 

 

 

ภาพที่ 1 นําเสื้อตะกัว่ชํารุดเปนฉากกําบงัรังสี ภาพที่ 2 อุปกรณชวยจับยึดผูปวยถายทรวงอก 
 

 
 

 

 

ภาพที่ 3 อุปกรณปองกันรังสีจากเสื้อตะกัว่ ภาพที่ 4 การประดิษฐกลองลางฟลมเอกซเรยฟน 
 

 
 

 

 

ภาพที่ 5 การตรวจสอบคุณภาพเครื่องซีทีประจําวัน ภาพที่ 6 การวัดการกระจายรังสีของซีท ี



 
 

 
 

 

 

ภาพที่ 7 การแนะนําขั้นตอนการตรวจวินิจฉัย ภาพที่ 8 เอกสารประกอบการตรวจวินิจฉัย 
 

 
 

 

 
 

ภาพที่ 9 แนะนําการตรวจ ภาพที่ 10 เอกสารแนะนําการตรวจซทีีสําหรับเด็ก 
 

 
 

 

 
 

ภาพที่ 11 การปรับปรุงคุณภาพตูดูฟลม ภาพที่ 12 ตารางปริมาณฟลมที่ไมไดคุณภาพ 



 


