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การวิจัยครั้งนี้เป็ นการวิจัยเชิงพรรณนา แบบย้ อนหลังนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบอัตรา และสาเหตุ
ฟิ ล์มเสียในการถ่ายภาพรังสีวินิจฉัย ของกลุ่มงานรังสีวิทยาโรงพยาบาลศูนย์ตรัง ประชากรและ
กลุ่มตัวอย่ างที่ใช้ ในการศึกษาคือ ฟิ ล์มทุกประเภทที่ใช้ ในการถ่ายภาพรังสีวินิจฉัยให้ กับผู้ป่วย
จํานวนทั้งสิ้น 57,077 แผ่น เก็บรวบรวมข้ อมูลโดยใช้ แบบบันทึกข้ อมูล วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
สถิติเชิงพรรณนา ได้ แก่ การแจกแจงความถี่ ร้ อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าสูงสุด และค่าตํ่าสุด ผลการศึกษา
พบว่า การดําเนินงานรังสีวินิจฉัยของโรงพยาบาลตรัง มีฟิล์มเสียทั้งสิ้น 5,024 แผ่น มีสาเหตุท่ที าํ
ให้ ฟิล์มเสียมากกว่าร้ อยละ 2 ได้ แก่ Positioning และ Under exposure ร้ อยละ 28.2 และ 23.9
ตามลําดับ โรงพยาบาลศูนย์ตรังใช้ ฟิล์มเพื่อให้ บริการผู้ป่วยในปี 2552 ทั้งสิ้น 57,077 แผ่น เป็ น
ฟิ ล์มเสีย ร้ อยละ 8.80 โดยมีสัดส่วนฟิ ล์มเสียต่อฟิ ล์มที่ใช้ 1:11.35 มีฟิล์มเฉลี่ยเดือนละ
4,756.41 แผ่น ในส่วนของฟิ ล์มเพื่อให้ บริการผู้ป่วยแล้ วเสีย เฉลี่ย 418.66 แผ่นต่อเดือน เมื่อ
จําแนกฟิ ล์มเสียต่อวัน พบฟิ ล์มเสียเฉลี่ย 13.76 แผ่นต่อวัน โรงพยาบาลศูนย์ตรังใช้ ฟิล์มถ่ายซํา้
ทั้งสิ้น 4,675 แผ่น เฉลี่ยใช้ ฟิล์มถ่ายซํา้ เดือนละ 389.58 แผ่น พบการใช้ ฟิล์มถ่ายซํา้ เฉลี่ยวันละ
12.8 แผ่น เมื่อพิจารณาอัตราฟิ ล์มเสีย พบอัตราฟิ ล์มเสียเฉลี่ยทั้งปี ร้ อยละ 8.09 และอัตราฟิ ล์ม
เสียจากการถ่ายซํา้ ร้ อยละ 7.66 ข้ อเสนอแนะ โรงพยาบาลศูนย์ตรังมีฟิล์มเสียที่เกิดจากการฉาย
รังสีวินิจฉัย ด้ วยสาเหตุต่างๆจึงทําให้ สูญเสียงบประมาณของโรงพยาบาลโดยที่ไม่มีความจําเป็ นปี
ละหลายล้ านบาท ผู้บริหารควรให้ ความสําคัญในการปรับปรุงพัฒนาการทํางานของกลุ่มงานรังสี
วิทยาอย่างจริงจัง
คําสําคัญ: ฟิ ล์มเสียจากการถ่ายภาพรังสีวนิ ิจฉัย, โรงพยาบาลศูนย์ตรัง
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Abstract
This retrospective descriptive study aimed to assess the ratio and the reasons why
damaged X ray films had been detected by the staff of the x ray department of the
Trang Hospital. Under investigations were all sorts of films used to x‐ray patients
The total number of films the department was dealing with over the years were
57,077 films in 2009. The data was collected using record forms and for analyzes
descriptive statistics were used in calculating frequency, percentage, average,
maximum and minimum values. Altogether 5,024 (8.8 per cent) damaged films
were detected. The causes of the damages which amounted to more than 2 percent
of the total were wrong positioning (2.48 percent) and under exposure (2.11
percent). The proportion of the damaged film and the used films was 1:11.35.
There were 4,756.41 used films every month. 418.66 used films were damaged in
average in a month. When the damaged films were sorted out daily, there were
13.76 damaged films in average. 4,675 films were used for the same x‐rays. That
means 389.58 films in average in a month, and 12.8 films in a day. When the
damaged films were taken into consideration, the ratio of damaged films was 8.09
percent in average in a year and 7.66 percent of the films were damaged because
of repeating x‐ray. The recommendation was, therefore, that since there were
many damaged films in the hospital causing from different causes and that caused
the loss in hospital budget, the administrators of the hospital should seriously give
priority in developing and improving the operation of the radiology group.
Keyword: damaged films in diagnosis x‐ray, Trang hospital
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บทนํา
โรงพยาบาลศูนย์ตรัง เป็ นโรงพยาบาลบาลศูนย์ท่ีมี
ขนาดไม่ เ กิ น 1,000 เตี ย ง มี ภ ารกิ จ ในการดู แ ลสุ ข ภาพ
ประชาชนในเขตพื้นที่อาํ เภอเมืองตรัง และอําเภอรอบๆ พร้ อม
ด้ วยจังหวัดใกล้ เคียง เพื่อรักษาพยาบาลในระดับทุติยภูมิข้ ึนไป
ในแต่ละวันจึงมีผ้ ูป่วยเข้ ารับการรักษาจํานวนมาก การประกัน
ศักยภาพภาพในการรักษาผู้ป่วยต้ องมีการประเมินมาตรฐาน
ต่ า ง ๆ มี บุ ค ล า ก ร แ ล ะ มี เ ค รื่ อ ง มื อ ที่ พ ร้ อ ม ใ น ก า ร
รั ก ษาพยาบาล ซึ่ ง ในการรั ก ษาผู้ ป่ วยให้ หายจากโรคนั้ น
จะต้ องมีบุคคลากรที่เรียนมาเฉพาะทางเพื่อจะสามารถให้ การ
วินิจฉัยโรคได้ ถูกต้ อง ซึ่งในที่น้ ีบุคลากรดังกล่าว คือ บุคลากร
ทางการแพทย์ แพทย์เองจะวินิจฉัยว่ าผู้ป่วยเป็ นโรคอะไรนั้น
ต้ องอาศัยฝ่ ายสนับสนุนทางการแพทย์ ได้ แก่ กลุ่มงานเทคนิค
การแพทย์ กลุ่ ม งานรั ง สีวิ ท ยา กลุ่ ม งานการพยาบาล ฯลฯ
กลุ่มงานที่กล่ าวมาทั้งหมดล้ วนมีความสําคัญทางการแพทย์
ด้ วยกันทั้งสิ้น โดยเฉพาะกลุ่มงานรังสีวิทยาซึ่งจะเป็ นกลุ่มงาน
ที่จะสามารถบอกแพทย์ได้ ว่าผู้ป่วยมีความผิดปกติของอวัยวะ
ส่วนใด ซึ่งในการทํางานของกลุ่มงานดังกล่ าวส่วนหนึ่งต้ อง
อาศั ย ฟิ ล์ ม ในการฉายภาพเพื่ อ บ่ ง บอกภาวะผิ ด ปกติ ข อง
ร่างกาย ภาพรังสีท่ดี ีมีคุณภาพประกอบด้ วย 4 ปัจจัยที่สาํ คัญ
ได้ แ ก่ การจั ด ท่ า ผู้ ป่ วย และการเลื อ กใช้ เ ครื่ อ งมื อ อุ ป กรณ์
ประกอบ รวมทั้งวัสดุต่างๆ ที่จาํ เป็ น (Radiographic
technique and positioning), การใช้ ปริมาณรังสีท่เี หมาะสม
กับส่วนที่จะถ่าย (Radiographic exposure), การล้ างฟิ ล์ม
เอกซเรย์ (Radiographic processing), การตรวจสอบความ
ถูกต้ อง และควบคุมคุณภาพภาพรังสีตลอดจนเครื่องมือวัสดุ
อุปกรณ์ (Quality control of radiographic and radiographic
equipments) (ชั ช วาล อภั ย พลชาญ, 2550) ปั จ จั ย ที่ก ล่ า ว
มาแล้ วทั้ง 4 ปั จจัยนั้นจะเห็นได้ ว่าในทุกปัจจัยมีความสําคัญ
ถ้ ามี ข้ัน ตอนใดขั้น ตอนหนึ่ ง บกพร่ องก็จะได้ ภาพรั ง สีท่ีไม่ มี
คุณภาพไม่ สามารถนําไปแปลผลได้ ยังผลให้ ผ้ ู ป่วยที่มารั บริ
การต้ องสูญเสียโอกาสทางการรั กษาไป การพั ฒนาคุณภาพ
ของงานบริ ก ารด้ า นรั ง สีวิ ท ยา มี กิ จ กรรมพั ฒ นาคุ ณ ภาพที่
สําคัญหลายกิจกรรม หนึ่งในนั้นคือ กิจกรรมการวิเคราะห์
ฟิ ล์มเสียทางกลุ่มงานรังสีวิทยาโรงพยาบาลศูนย์ตรัง จากการ
เก็บข้ อมูลปริมาณฟิ ล์มเสีย ปี 2551 ในรอบ 4 เดือนที่ผ่านมา
ตั้ง แต่ เ ดือนตุล าคม 2551-มกราคม 2551 พบว่ า มีจํานวน
ฟิ ล์มเสียทั้งสิ้น 1,765 แผ่น เฉลี่ย 441 แผ่น/เดือน และคิด
เป็ นอัตราฟิ ล์มเสียร้ อยละ 7.99 ฉะนั้นในระยะเวลา 1 ปี กลุ่มงาน
รั ง สี วิ ท ยาจะต้ องสู ญ เสี ย ค่ า ใช้ จ่ า ย คิ ด เป็ นเงิ น ประมาณ
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899,640 บาท (กลุ่มงานรังสีเทคนิค โรงพยาบาลศูนย์ตรัง, 2552)
การให้ บริการถ่ายภาพรังสีผ้ ูป่วยนั้นได้ พบฟิ ล์มเสียซึ่งเกิดจาก
กระบวนการต่างๆ เป็ นจํานวนมากและไม่ได้ นาํ มาศึกษาอย่าง
จริงจัง ซึ่งทางกลุ่มงานรังสีวิทยายังไม่เคยศึกษาการวิเคราะห์
ฟิ ล์มเสียโดยรวมของกลุ่มงานรังสีมาก่อน และจากการทบทวน
งานวิจัยที่ผ่านมา พบว่า ยังมีนักวิชาการที่ศึกษาถึงสาเหตุและ
อัตราการสูญเสียของฟิ ล์มในการถ่ายภาพวินิจฉัยจํานวนน้ อย
ทําให้ ยังหาสาเหตุท่ีแท้ จริ ง ของฟิ ล์ มเสียดังกล่ าวไม่ ได้ จาก
ปั ญ หาดั ง กล่ า วผู้ วิ จั ย ได้ ให้ ความสํ า คั ญ กั บ การสู ญ เสี ย
งบประมาณในการดําเนินการดังกล่ าว จึงเห็นควรต้ องศึกษา
อั ต ราฟิ ล์ ม เสี ย และสาเหตุ ฟิ ล์ ม เสี ย จํา แนกตามปั จ จั ย ที่
เกี่ยวข้ อง เพื่อวิเคราะห์หาแนวทางแก้ ไขและการป้ องกันฟิ ล์ม
เสียต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจยั
เพื่ อ ศึ ก ษาอั ต ราและสาเหตุ ข องฟิ ล์ ม เสี ย ในการ
ถ่ายภาพรังสีวินิจฉัยของกลุ่มงานรังสีวิทยาโรงพยาบาลศูนย์ตรัง

วิธีดาํ เนินการวิจยั
รูปแบบการวิจยั
การวิ จัยครั้ ง นี้เ ป็ นการวิ จัยสู่การพั ฒนางานประจํา
(R2R) โดยใช้ ระเบียบวิธีวิจัยแบบพรรณนา ศึกษาข้ อมูล
ย้ อ นหลั ง จากบั น ทึ ก รายงานประจํา เดื อ น ระยะเวลา 1 ปี
(เดือนมกราคม ถึง ธันวาคม 2552)

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
โดยศึกษาจากฟิ ล์มทุกประเภทที่ใช้ ในการถ่ายภาพ
รังสีวินิจฉัยให้ กบั ผู้ป่วย

นิยามศัพท์
ประกอบด้ ว ย (กลุ่ ม งานรั ง สีเ ทคนิ ค โรงพยาบาล
ศูนย์ตรัง, 2552)
(1) ฟิ ล์มเสี ยควบคุ มคุ ณภาพ (QC
film)
หมายถึง ฟิ ล์มที่ใช้ ควบคุมตรวจสอบคุณภาพเครื่องล้ างฟิ ล์ม
ก่ อนการปฏิบัติงาน (มาตรฐานฟิ ล์ มเสียงจากกระบวนการ
ควบคุมคุณภาพต้ องไม่เกินร้ อยละ 5)
(2) Green film หมายถึง ฟิ ล์มเสียที่เกิดจากห้ อง
ถ่ายหรือในห้ องมืดและนําฟิ ล์มออกจากกลักฟิ ล์ม (cassette)
แต่ไม่ผ่านขั้นตอนการล้ างเพื่อลดการสิ้นเปลืองนํา้ ยาล้ างฟิ ล์ม
(มาตรฐานฟิ ล์มเสีย green film ไม่เกินร้ อยละ 5)
(3) Clear film หมายถึง ฟิ ล์มเสียที่เกิดจากการส่ง
ฟิ ล์ ม เข้ าสู่ ข้ั นตอนการล้ างโดยที่ ฟิ ล์ ม ยั ง ไม่ ถู ก ใช้ งาน
(มาตรฐานฟิ ล์มเสีย clear film ไม่เกินร้ อยละ 5)
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(4) Repeated film หมายถึง ฟิ ล์มเสียที่มีสาเหตุ
จากการถ่ายภาพฟิ ล์มซํา้
(5) Position หมายถึง ฟิ ล์มเสียที่เกิดจากการจัด
ท่าผู้ป่วยไม่ถูกต้ องทําให้ ไม่เห็นในส่วนที่ต้องการหรือจัดแล้ ว
ไม่คลุมอวัยวะที่ต้องการดูท้งั หมด ดังนี้ ท่าที่ต้องการถ่ายภาพ
รังสีมีความซับซ้ อน ยุ่งยากในการจัดท่าผู้ป่วย เช่น IAC C7
และขาดมุมปอด ตัวเอียง ติด print
(6) Under exposure หมายถึง ฟิ ล์มเสียเกิดจาก
ภาพรังสีมีความดําของภาพน้ อยหรือมากเกินไป ดังนี้ การตั้ง
เทคนิคในการถ่ายภาพรังสี (ค่า kVp, mA, sec) น้ อยไปใน
ผู้ ป่ วยที่มีค วามหนามากหรื อผู้ ป่ วยใส่ เ ฝื อก เกิดจากการใช้
ระยะทางระหว่างหลอดเอกซเรย์และฟิ ล์ม (FFD) ไกลเกินไป
การตั้งค่าเทคนิคในการถ่ายภาพรังสีไม่สมั พันธ์กบั พยาธิสภาพ
ของผู้ป่วย ในเครื่องเอกซเรย์แบบตั้งเวลาอัตโนมัติ เลือกตํา
แน่งการตรวจ (AEC chamber select) สําหรับตัดเวลาผิด
และบุคลากรผู้ปฏิบัติงานไม่มีการใช้ Exposure technique
chart
(7) Over exposure หมายถึง ฟิ ล์มเสียที่เกิดจาก
ภาพรังสีมีความดําของภาพมากเกินไป ดังนี้ การตั้งเทคนิคใน
การถ่ายภาพ (ค่า kVp , mA , sec) มากไป ในผู้ป่วยที่มี
ความหนาน้ อ ยหรื อ ในผู้ ป่ วยเด็ก เกิด จากการใช้ ร ะยะทาง
ระหว่างหลอดเอกซเรย์และฟิ ล์ม (FFD) ใกล้ เกินไป การตั้ง
ค่ าเทคนิคในการถ่ายภาพรังสีไม่ สัมพันธ์กับพยาธิสภาพของ
ผู้ป่วย ในเครื่องเอกซเรย์แบบตั้งเวลาอัตโนมัติ เลือกตําแหน่ง
การตรวจ (AEC chamber select) สําหรับตัดเวลาผิด และ
บุคลากรผู้ปฏิบัติงานไม่มีการใช้ Exposure technique chart
(8) Artifact หมายถึง สาเหตุของฟิ ล์มเสียที่เกิด
จากการมีภาพวัตถุทึบรั งสีท่ีเกิดจากอุปกรณ์บันทึกภาพรั งสี
รวมทั้งวัตถุทึบรังสีท่อี ยู่บนตัวผู้ป่วยเกิดขึ้นบนฟิ ล์ม โดยแยก
เป็ นสาเหตุจากรอยตําหนิต่างๆ ที่ไม่ต้องการให้ เกิดบนฟิ ล์ม
ดังนี้ บุคลากรผู้ปฏิบัติงานไม่มีการตรวจสอบวัตถุทบึ รังสีท่อี ยู่
บนตัวผู้ป่วย เช่ น สร้ อยคอ นาฬิกา พระเครื่ อง เข็มขัด เข็ม
กลั ด กระดุ ม ชุ ด ชั้ น ใน รอยนิ้ วมื อ สี ข าวหรื อ สี ดํา เรี ย กว่ า
finger prints เกิดจากมือชื้นๆ หรือถูกสารเคมีมาจับบนฟิ ล์ม
และการ SCREEN ไม่สะอาด
(9) BLACK/CLEAR/GREEN FLIM หมายถึง
ฟิ ล์มเสียที่เกิดจากฟิ ล์มไม่ ได้ รับรั งสีหรื อแสงเมื่อนําไปผ่ าน
กระบวนการล้ างฟิ ล์มแล้ วได้ เป็ นฟิ ล์มใสทั้งแผ่น ดังนี้ เกิดจาก
ความขั ด ข้ อ งของเครื่ อ งเอกซเรย์ และเกิด จากการปรั บ ตั้ ง
exposure time ไม่ลงในตําแหน่ง
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(10) Leak film หมายถึง ฟิ ล์มเสียที่เกิดจาก
ภาพรังสีมีรอยดําเป็ นแถบหรือเส้ น ซึ่งเกิดจากการที่มีแสงรั่ว
เข้ ามาในตลับใส่ฟิล์มหรือแผ่นฟิ ล์มโดยแสงจากภายนอกดังนี้
แสงรั่วเข้ ามาใน cassette ที่ปิดไม่สนิท ห้ องล้ างฟิ ล์มไม่ดีพอ
เช่ น มีแ สงรั่ วจากประตู หน้ าต่ าง และฟิ ล์ มตกข้ างกล่ องนํา
ออกมาใช้ ไม่หมด
(11) Other หมายถึง ฟิ ล์มเสียนอกเหนือจากที่
กล่าวมา ดังนี้ ภาพที่ถ่ายจากการตรวจพิเศษทางรังสีซ่ึงผู้ป่วย
เตรียมตัวก่อนการตรวจและเทคนิคการตรวจที่ผิดพลาด เช่น ไม่
มีแป้ ง ปั สสาวะไม่หมด ไม่ full bladder และไม่มีแบเรียม
ซัลเฟต

แนวทางการปฏิบตั ิ
ประกอบด้ ว ย (กลุ่ ม งานรั ง สีเ ทคนิ ค โรงพยาบาล
ศูนย์ตรัง,2552)
(1) เจ้ า หน้ า ที่รั ง สีห รื อนั ก รั ง สีผ้ ู ป ฏิบัติ ง านในการ
ตรวจสอบคุณภาพฟิ ล์มทําหน้ าที่ในการคัดแยกฟิ ล์มเสียโดย
ใช้ เกณฑ์มาตรฐานการตรวจสอบคุณภาพภาพรังสี
(2) เจ้ าหน้ าที่รังสีหรือนักรังสีติดบัตรวิเคราะห์ฟิล์ม
เสียตามแนวทางการใช้ บัตรวิเคราะห์ฟิล์มเสียแนวทางแล้ วนํา
ฟิ ล์มเสียใส่กล่องเก็บฟิ ล์มเสีย
(3) เจ้ าหน้ าที่รังสีหรือนักรังสีผ้ ูท่ไี ด้ รับมอบหมายจะ
ทําหน้ าที่จัดเก็บฟิ ล์มเสียทุกวันศุกร์เวลา 15.30 น. ของทุก
สัปดาห์ แล้ วนํามาบันทึกในแบบฟอร์มการรายงานฟิ ล์มเสีย
ประจําเดือน
(4) ทุ ก เดื อนให้ นั ก รั ง สีเ ทคนิ คที่ไ ด้ รั บ มอบหมาย
วิเคราะห์อัตราฟิ ล์มเสีย, พร้ อมบันทึก ผลที่ได้ และข้ อมูลใน
แบบฟอร์มการวิเคราะห์อตั ราฟิ ล์มเสีย
(5) นํา ข้ อ มู ล อัต ราฟิ ล์ ม เสีย และผลการวิ เ คราะห์
ฟิ ล์ ม เสี ย มาทํา การศึ ก ษาและจํา แนกฟิ ล์ ม เสี ย ตามปั จ จั ย ที่
เกี่ยวข้ อง

เครือ่ งมือทีใ่ ช้และการตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาครั้งนี้ใช้ แบบตรวจสอบ (Check List)
(กลุ่ ม งานรั ง สี เ ทคนิ ค โรงพยาบาลศู น ย์ ต รั ง ,2552)
ประกอบด้ วย
(1) เกณฑ์มาตรฐานการตรวจสอบคุณภาพภาพรังสี
(2) บัตรวิเคราะห์ฟิล์มเสีย
(3) แบบฟอร์มรายงานผลฟิ ล์มเสียตามสาเหตุ
(4) แบบฟอร์มรายงานผลฟิ ล์มเสียตามประเภทการ
ส่งตรวจ
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(5) แบบฟอร์มวิเคราะห์ฟิล์มเสียตามขนาดฟิ ล์ม
(6) แบบฟอร์มวิเคราะห์อตั ราฟิ ล์มเสีย

การเก็บรวบรวมข้อมูล
(1) จั ด ประชุ ม เจ้ า หน้ า ที่ท่ีเ กี่ ย วข้ อ งในหน่ ว ยงาน
เพื่ อชี้ แจงวัต ถุป ระสงค์ของการวิ จัยและวิ ธีการเก็บรวบรวม
ข้ อมูล
(2) จัดเก็บข้ อมูลฟิ ล์มเสียทุกประเภทเป็ นเวลา 1 ปี
ตั้งแต่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2552 ณ ห้ องตรวจสอบ
คุณภาพฟิ ล์ม โดยเจ้ าหน้ าที่รังสีการแพทย์หรือนักรังสีเทคนิค
ประจําห้ อง
(3) การจัดเก็บฟิ ล์มเสียใช้ แบบบันทึกรายงานฟิ ล์ม
เสียประจําเดือนจําแนกตามปัจจัยที่เกี่ยวข้ อง
(4) รวบรวมข้ อมู ล วิ เ คราะห์ ข้ อมู ล และเขี ย น
รายงานการวิจัย

การวิเคราะห์ขอ้ มูล
การศึกษาครั้งนี้ใช้ โปรแกรม STATA ในการ
วิเคราะห์ขอ้ มูล ประกอบด้วย
(1) การแจกแจงความถี่ ร้ อ ยละ และอัต รา เพื่ อ
บรรยายข้ อมูลแจงนับ (Categorical data)
(2) ค่ าเฉลี่ ย ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน ค่ าสู ง สุ ด และ
ตํ่าสุด เพื่อบรรยายข้ อมูลต่อเนื่อง (Continuous data)

ผลการวิจยั
อัตราฟิ ล์มเสีย
พบว่ า โรงพยาบาลตรั ง มีอัตราฟิ ล์ มเสีย เฉลี่ ยทั้ง ปี
ร้ อยละ 8.09 โดยพบว่า เดือนมีนาคมมีอัตราฟิ ล์มเสียน้ อยที่สุด
ร้ อยละ 6.90 ในส่ ว นของอั ต ราฟิ ล์ ม ถ่ า ยซํ้า พบว่ า เดื อ น
พฤษภาคม 2554 มีอตั ราฟิ ล์มถ่ายซํา้ เสียน้ อยที่สดุ ร้ อยละ 6.22

สาเหตุของฟิ ล์มเสีย
พ บ ว่ า จ า ก ก า ร ดํ า เ นิ น ง า น รั ง สี วิ นิ จ ฉั ย ข อ ง
โรงพยาบาลตรัง พบ มีฟิล์มเสียทั้งสิ้น 5,024 แผ่น มีสาเหตุท่ี
ทํา ให้ ฟิ ล์ ม เสี ย มากกว่ า ร้ อยละ 2 ได้ แ ก่ Positioning และ
Under exposure ร้ อยละ 28.2 และ 23.9 ตามลําดับ
(1) สัด ส่ ว นฟิ ล์ม เสี ย ต่ อ ฟิ ล์ม ที่ ใ ช้ โรงพยาบาล
ศู น ย์ ต รั ง ใช้ ฟิ ล์ ม เพื่ อ ให้ บริ ก ารผู้ ป่ วยในปี 2552 ทั้ ง สิ้ น
57,077 แผ่น เป็ นฟิ ล์มเสีย ร้ อยละ 8.80 โดยมีสดั ส่วนฟิ ล์ม
เสียต่อฟิ ล์มที่ใช้ 1:11.35
(2) ฟิ ล์มที่ใช้กบั ผูป้ ่ วยและฟิ ล์มเสียจํ าแนกราย
เดือน โรงพยาบาลศูนย์ตรังใช้ ฟิล์มเฉลี่ยเดือนละ 4,756.41
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แผ่น ใช้ มากที่สุด ในเดือนตุลาคม ร้ อยละ 9.86 และใช้ น้อย
ที่สุดในเดือนเมษายน ร้ อยละ 6.46 ในส่วนของฟิ ล์มเพื่อให้
บริการผู้ป่วยแล้ วเสีย จํานวนทั้งสิ้น 5,024 แผ่น เฉลี่ยมีฟิล์ม
เสีย 418.66 แผ่นต่อเดือน โดยมีฟิล์มเสียในเดือนสิงหาคม
มากที่สุด ร้ อ ยละ 11.01 และฟิ ล์ ม เสีย น้ อ ยที่สุด ในเดื อ น
เมษายน ร้ อยละ 6.21 เมื่อจําแนกฟิ ล์มเสียต่อวัน พบฟิ ล์ม
เสียเฉลี่ย 13.76 แผ่นต่อวัน เดือนตุลาคมมีฟิล์มเสียมากที่สดุ
วันละ 16.61 แผ่น เดือนเมษายนมีฟิล์มเสีย น้ อยที่สุด วันละ
10.40 แผ่น
(3) ฟิ ล์มที่ใช้กบั ผู ป้ ่ วยและฟิ ล์มถ่ายซํ้ าจํ าแนก
รายเดือน โรงพยาบาลศูนย์ตรังใช้ ฟิล์มถ่ายซํา้ ทั้งสิ้น 4,675
แผ่ น เฉลี่ ยใช้ ฟิล์ มถ่ ายซํ้าเดือ นละ 389.58 แผ่ น พบว่ าใช้
ฟิ ล์ มถ่ ายซํ้า ในเดือนสิงหาคม มากที่สุด ร้ อยละ 11.38 ใช้
ฟิ ล์มถ่ายซํา้ ในเดือนเมษายน น้ อยที่สุด ร้ อยละ 6.12 พบการ
ใช้ ฟิล์มถ่ายซํ้าเฉลี่ยวันละ 12.8 แผ่น โดยใช้ ฟิล์มถ่ายซํ้าใน
เดื อ นสิ ง หาคม มากที่ สุ ด วั น ละ 17.16 แผ่ น และเดื อ น
เมษายน น้ อยที่สดุ วันละ 9.53 แผ่น

บทสรุปและอภิปรายผล
(1) สาเหตุ ท่ี ท ํ า ให้ อั ต ราฟิ ล์ ม เสี ย มากที่ ข อง
โรงพยาบาลตรั ง พบเป็ น 3 อัน ดั บ แรก ได้ แ ก่ Positioning
Under exposure และ over exposure สอดคล้ องกับการศึกษา
ของสมบัติ บุญขวาง (2549) และนฤมาน ภัทรชยากุล (2549)
ซึ่งศึกษาในโรงพยาบาลที่มีขนาดเดียวกันคือโรงพยาบาลศูนย์
พระพุทธชินราช และโรงพยาบาลศูนย์สุราษฏร์ธานี ก็พบว่ า
Positioning Under exposure และ over exposure เป็ นสาเหตุ
3 อันดับแรกที่ทาํ ให้ ฟิล์มเสียเช่นกัน
(2) โรงพยาบาลตรังมีอัตราฟิ ล์มเสียเฉลี่ย ร้ อยละ
8.80 ซึ่งสูงกว่ ามาตรฐาน (กําหนดร้ อยละ 5) แตกต่ างจาก
การศึกษาของสมบัติ บุ ญขวาง (2549) และนฤมาน ภัท ร
ชยากุล (2549) ซึ่งมีอัตราฟิ ล์มเสียเพียง ร้ อยละ 4.4 และ
ร้ อยละ 3.48 ตามลํ า ดั บ แสดงว่ า โรงพยาบาลตรั ง ต้ อง
ปรับปรุงเทคนิคในการทํางานให้ มีมาตรฐานในการทํางานที่
สูงขึ้นกว่านี้เพื่อประหยัดงบประมาณในการจัดซื้อฟิ ล์ม
(3) จากการวิ เ คราะห์ ฟิ ล์ ม เสีย ของโรงพยาบาล
ศูน ย์ ต รั ง จํา แนกรายเดือ นพบว่ า ในเดือ นเมษายน พบว่ า มี
ฟิ ล์ ม เสี ย น้ อยที่ สุ ด อาจเนื่ อ งมาจากรั ฐ บาลมี น โยบายให้
โรงพยาบาลทั่ ว ประเทศเบิ ก ค่ า แรงได้ ไม่ เ กิ น 2 เท่ า
โรงพยาบาลตรังจึงจัดให้ มีเจ้ าหน้ าที่ข้ ึนเวรนอกเวลาราชการ
เป็ นจํานวน 2 เท่าของวันปกติ จึงทําให้ เจ้ าหน้ าที่มีเวลาในการ
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จัดท่าคนผู้ป่วย มีเวลาในการจัดเตรียมความพร้ อมของเครื่อง
และมีเวลาในการทบทวนเทคนิคในการทํางานของตนเอง จึง
ทําให้ มีความผิดพลาดในการทํางานที่ส่งผลกระทบให้ ฟิล์มเสีย
น้ อยลง

ข้อเสนอแนะจากการวิจยั
(1) จากผลการศึกษา พบโรงพยาบาลศูนย์ตรังมี
ฟิ ล์มเสียที่เกิดจากการฉายรังสีวินิจฉัยด้ วยสาเหตุต่างๆ จึงทํา
ให้ สูญเสียงบประมาณของโรงพยาบาลโดยที่ไม่มีความจําเป็ น
ปี ละหลายล้ านบาท ผู้ บ ริ ห ารควรให้ ความสํา คั ญ ในการ
ปรับปรุงพัฒนากลุ่มงานรังสีวิทยาอย่างจริงจัง
(2) ฟิ ล์ ม เสี ย จากสาเหตุ ข อง Positioning Under
exposure และ over exposure เป็ น 3 อันดับแรก ซึ่งจากการ
สอบถามผู้ ป ฏิบัติงานในกลุ่มงานรั ง สีวิ ทยา พบว่ าปั ญหาทั้ง
สามที่เกิดขึ้นสามารถที่จะแก้ ไขให้ ลดจํานวนฟิ ล์มเสียได้ หาก
เพิ่มจํานวนเจ้ าหน้ าที่ให้ เพียงพอในการจัดกระทํากับผู้ป่วยใน
ด้ านต่างๆ
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(3) ควรมีการวิจัยที่สามารถจําแนกหรื อใช้ สถิติท่ี
สามารถแยกแยะ และหาสาเหตุท่ีทาํ ให้ เกิดปั ญหามากที่สุด
และควรมีการวิจัยเชิงปฏิบัติการ ในการหาปั ญหาและพัฒนา
มาตรฐานในการดําเนินงานห้ องรังสีเทคนิค
(4) ควรศึ ก ษาวิ จั ย ถึ ง การเพิ่ ม บุ ค ลากรต่ อ การ
วิเคราะห์ต้นทุนในการดําเนินงานรังสีเทคนิค และสอดคล้ อง
กับการลงทุนในอนาคต
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ตารางที่ 1 จํานวน ร้ อยละ จําแนกตามสาเหตุท่ที าํ ให้ ฟิล์มเสีย
สาเหตุ
Positioning
Under exposure
Over exposure
Artifact
Technician error
Patient motion
Leak Film
Other
Black / Clear / Green Film
Processor
QC
รวม
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จํ านวน
1,415
1,202
772
488
335
275
200
140
76
71
50
5,024
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ร้อยละ
28.2
23.9
15.4
9.7
6.7
5.5
4.0
2.8
1.5
1.4
1.0
100
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ตารางที่ 2 จํานวน ร้ อยละ ฟิ ล์มที่ใช้ กบั ผู้ป่วย และฟิ ล์มเสียจําแนกรายเดือน
ฟิ ล์มที่ใช้
ฟิ ล์มเสีย
เดือน
จํ านวน (แผ่น)
ร้อยละ
จํ านวน (แผ่น)
มกราคม
4,616
8.08
367
กุมภาพันธ์
4,094
7.17
377
มีนาคม
4,355
7.63
323
เมษายน
3,686
6.46
312
พฤษภาคม
4,905
8.59
323
มิถุนายน
4,338
7.60
405
กรกฏาคม
4,906
8.60
505
สิงหาคม
4,776
8.37
553
กันยายน
4,887
9.56
425
ตุลาคม
5,630
9.86
515
พฤศจิกายน
5,557
9.74
443
ธันวาคม
5,327
9.33
403
รวม
57,077
100
5,024
เฉลีย่
4,756.41
418.66
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ร้อยละ
7.45
7.55
6.43
6.21
6.43
8.06
10.05
11.01
8.46
10.25
8.82
8.02
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ฟิ ล์มถ่ายซํ้า
จํ านวน
ร้อยละ
343
7.43
344
8.40
306
7.03
286
7.76
305
6.22
376
8.67
487
9.93
532
11.14
403
8.25
480
8.53
425
7.65
388
7.28

