ชื่ อและสกุล (Name and Surname) แผนกรังสี วทิ ยา
ชื่อเรื่อง ปั จจัยที่เกี่ยวข้องกับการเอกซเรย์ซ้ า
ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
กฎกระทรวงกาหนดให้แผนกรังสี วนิ ิจฉัยต้องจัดให้มีเครื่ องเอกซเรย์ที่ได้มาตรฐานทางการแพทย์
การเอกซเรย์เป็ นหนึ่งในการวินิจฉัยที่สาคัญเนื่องจากไม่ยงุ่ ยาก ใช้เวลาการตรวจสั้น ผูป้ ่ วยไม่ตอ้ งเตรี ยม
ตัว แม้การเอกซเรย์ก่อให้เกิดอันตรายแก่ผปู ้ ่ วยแต่ก็ทาให้แพทย์สามารถหาสาเหตุของโรคในผูป้ ่ วยได้
อย่างแม่นยามากขึ้นซึ่ งการตรวจอื่นๆอาจมีขอ้ จากัด
การเอกซเรย์ซ้ าทาให้ผปู ้ ่ วยได้รับปริ มาณรังสี เพิ่มมากขึ้น เสี ยเวลา สิ้ นเปลืองทรัพยากรมากขึ้น
ผูป้ ่ วยไม่พึงพอใจ หากอัตราฟิ ล์มซ้ าเกินร้อยละ 3 ถือว่าไม่ได้มาตรฐานตาม “เกณฑ์และแนวทางการ
พัฒนางานรังสี วนิ ิจฉัย โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุ ข พ.ศ. 2558”
การเอกซเรย์ซ้ าเกิดจากสาเหตุสาคัญ 3 ประการ ประการแรก คือ เจ้าหน้าที่ ได้แก่ การจัดท่าไม่
ถูกต้อง การตั้งค่าปริ มาณรังสี ไม่เหมาะสม การเลือกใช้ขนาดฟิ ล์มไม่เหมาะสมกับสิ่ งที่ตอ้ งการถ่ายภาพ
การเลือกใช้ประเภทของฟิ ล์มไม่ถูกต้อง การเอกซเรย์ผดิ คน ผิดข้าง ผิดตาแหน่ง เป็ นต้น ประการที่สอง
คือ ผูป้ ่ วย ได้แก่ มีสิ่งแปลกปลอมในร่ างกาย เช่น เสื้ อชั้นใน สร้อยคอ แหวน ซิ บ กิ๊บ เคลื่อนไหวขณะ
ถ่ายภาพ การหายใจไม่ถูกต้อง เป็ นต้น ประการสุ ดท้าย คือ เครื่ องมือ ได้แก่ เครื่ องเอกซเรย์ทางาน
ผิดพลาด ไฟดับขณะถ่ายภาพ เป็ นต้น

1. วัตถุประสงค์ ของการศึกษา (Proposes of the study)
เพื่อศึกษาปั จจัยที่เกี่ยวข้องกับการเอกซเรย์ซ้ า
2. คาถามการศึกษา
ปั จจัยที่ก่อให้เกิดการเอกซเรย์ซ้ ามีอะไรบ้าง
3. ขอบเขตการวิจัย

การศึกษาครั้งนี้ เป็ นการศึกษาแบบเชิ งพรรณนา ใช้วิธีการรวบรวมข้อมูลเชิ งปริ มาณและ
เชิงคุณภาพร่ วมกัน ดาเนินการเก็บข้อมูลโดยการบันทึกในปี งบประมาณ 2559
4. นิยามศัพท์
5. ประโยชน์ ทคี่ าดว่าจะได้ รับ
1. หาสาเหตุและวิธีการป้ องกันการเอกซเรย์ซ้ า
2. ลดอัตราการเอกซเรย์ซ้ า
6. เอกสารและงานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้ อง (Literature review)
เกณฑ์และแนวทางการพัฒนางานรังสี วนิ ิจฉัย โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุ ข พ.ศ. 2558
7. กรอบแนวคิดการวิจัย
การเอกซเรย์ซ้ าก่อให้เกิดอันตรายต่อผูป้ ่ วย สิ้ นเปลืองทรัพยากรมากขึ้น การศึกษาครั้งนี้มี
วัตถุเพื่อหาสาเหตุและวิธีการป้ องกันการเอกซเรย์ซ้ า ลดอัตราการเอกซเรย์ซ้ า เก็บข้อมูลโดยการ
บันทึกข้อมูล หากทราบสาเหตุก็จะสามารถหาวิธีการป้ องกันและลดอัตราฟิ ล์มซ้ าได้

8. ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
จานวนฟิ ล์มเอกซเรย์ของโรงพยาบาลดอยเต่า

9. เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการศึกษา
สมุดบันทึก

10. การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ

หาอัตราการเอกซเรย์ซ้ าจากการคานวณทางสถิติโดยนาเอาจานวนฟิ ล์มซ้ าหารด้วยจานวน
ฟิ ล์มทั้งหมดแล้วตรวจสอบว่าเกินร้อยละ 3 หรื อไม่

11. การพิทกั ษ์ สิทธิ์กลุ่มตัวอย่ าง
-

12. ขั้นตอนและวิธีการรวบรวมข้ อมูล
ขั้นตอนของการเก็บรวบรวมข้อมูล มีดงั นี้
1. บันทึกจานวนฟิ ล์มซ้ าลงในสมุด
2. คานวณอัตราฟิ ล์มซ้ า

13. แนวทางวิเคราะห์ ข้อมูล/สถิติทใี่ ช้ ในการวิเคราะห์
ผูศ้ ึกษานาข้อมูลที่รวบรวมได้จากการบันทึก มาวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้จานวนฟิ ล์มซ้ าหาร
ด้วยจานวนฟิ ล์มทั้งหมดในแต่ละเดือน หาร้อยละ

14. สถานทีท่ ใี่ ช้ ในการดาเนินการวิจัยและรวบรวมข้ อมูล (Location)
โรงพยาบาลดอยเต่า

จานวนฟิ ล์มซ้าปี 2559
เดือน
ตุลาคม

จานวนฟิ ล์มซ้า/ทั้งหมด
5/415

พฤศจิกายน

7/415

ธันวาคม

7/394

มกราคม

6/213

กุมภาพันธ์

5/297

มีนาคม

2/409

เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน

3/380
2/328
2/391

กรกฎาคม

2/310

สิ งหาคม

3/358

กันยายน
สรุ ป

2/329
46/4239 ร้อยละ 1.08

1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.

1.
2.
1.
2.
1.
2.
3.

สาเหตุ
ฟิ ล์มดาเกินไป 2 ฟิ ล์ม
ฟิ ล์มไม่ครอบคลุม 2 ฟิ ล์ม
ฟิ ล์มขาวเกินไป 1 ฟิ ล์ม
ฟิ ล์มดาเกินไป 4 ฟิ ล์ม
ฟิ ล์มโดนแสง 2 ฟิ ล์ม
ฟิ ล์มขาวเกินไป 1 ฟิ ล์ม
ผูป้ ่ วยหายใจไม่ลึกพอ 1 ฟิ ล์ม
ฟิ ล์มดาเกินไป 3 ฟิ ล์ม
มีโลหะในฟิ ล์ม 2 ฟิ ล์ม
ฟิ ล์มไม่ครอบคลุม 1 ฟิ ล์ม
ฟิ ล์มขาวเกินไป 3 ฟิ ล์ม
ฟิ ล์มตกพื้น 1 ฟิ ล์ม
ฟิ ล์มไม่ครอบคลุม 2 ฟิ ล์ม
ฟิ ล์มขาวเกินไป 3 ฟิ ล์ม
ฟิ ล์มดาเกินไป 1 ฟิ ล์ม
ฟิ ล์มไม่ครอบคลุม 1 ฟิ ล์ม
ฟิ ล์มดาเกินไป 1 ฟิ ล์ม
ฟิ ล์มไม่ครอบคลุม 1 ฟิ ล์ม
ฟิ ล์มดาเกินไป 3 ฟิ ล์ม
ผูป้ ่ วยดิ้น 2 ฟิ ล์ม
ผูป้ ่ วยดิ้น 1 ฟิ ล์ม
ฟิ ล์มดาเกินไป 1 ฟิ ล์ม
ภาพขาวเกินไป 1 ฟิ ล์ม
ฟิ ล์มไม่ครอบคลุม 1 ฟิ ล์ม
ฟิ ล์มไม่ครอบคลุม 1 ฟิ ล์ม
ผูป้ ่ วยดิ้น 1 ฟิ ล์ม
ฟิ ล์มเปื้ อน 1 ฟิ ล์ม
ฟิ ล์มขาวเกินไป 2 ฟิ ล์ม

กราฟแสดงอัตราฟิ ล์มซ้าในปี 2559

กราฟแสดงอัตราฟิ ล์ มซา้ ในปี 2559
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0
ต.ค.-58

พ.ย.-58

ธ.ค.-58

ม.ค.-59

ก.พ.-59

มี.ค.-59

เม.ย.-59

พ.ค.-59

มิ.ย.-59

ก.ค.-59

ส.ค.-59

ก.ย.-59

กราฟแสดงอัตราฟิ ล์มซ ้าในปี 2559

15. สรุ ปผล
การเอกซเรย์ซ้ าเกิดจาก
1. เจ้าหน้าที่ เช่น ตั้งค่าเทคนิคไม่เหมาะสม การจัดท่าไม่ครอบคลุมบริ เวณที่ตอ้ งการถ่ายภาพ
ความสะเพร่ า ควรแก้ไขโดยการตั้งค่าเทคนิคให้เหมาะสมกับความหนาและส่ วนที่ตอ้ งการ
ถ่ายภาพ ตรวจสอบว่าฟิ ล์มครอบคลุมส่ วนที่ตอ้ งการถ่ายภาพหรื อไม่ ระมัดระวังการทางาน
โดยเฉพาะตอนอยูใ่ นห้องมืด
2. ผูป้ ่ วย เช่น หายใจไม่ลึกพอ มีโลหะปรากฏในฟิ ล์ม เคลื่อนไหว ควรแก้ไขโดยการสอบถาม
ผูป้ ่ วยว่ามีโลหะ เสื้ อชั้นใน ซิ ป กิ๊บตรงบริ เวณที่ตอ้ งการถ่ายภาพหรื อไม่ กาชับให้ผปู ้ ่ วยอยูน่ ิ่ง
ขณะถ่ายภาพ

