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ภาควชิารังสีวทิยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  

มหาวทิยาลยัมหิดล 

งานวจิัย 

บทคัดย่อ 

การวิเคราะห์การตรวจเอกซเรยเ์ตา้นม: ศึกษาในห้วงเวลา พ.ศ.2559-2560 มีวตัถุประสงค์เพื่อทราบถึงขอ้มูล

ประชากรและภาระงานของหน่วยงานเพื่อการพฒันานโยบายของศูนยเ์อกซเรยเ์ตา้นมศิริราช โดยผลการวิเคราะห์พบวา่ 

ปี พ.ศ.2559 มีผูม้ารับบริการจาํนวน 1,806 ราย ปีพ.ศ.2560 มีผูม้ารับบริการจาํนวน 4,261 ราย และการตรวจท่ีมีปริมาณ

มากท่ีสุดในปี พ.ศ.2559 ไดแ้ก่ เอกซเรยเ์ตา้นม (64.7%) และอลัตราซาวด์เตา้นม (16.5%) ตามลาํดบั ในปีพ.ศ.2560 

ไดแ้ก่ เอกซเรยเ์ตา้นม (64.0%) และอลัตราซาวดเ์ตา้นม (20.7%) ตามลาํดบั แนวโนม้ของการบริการยงัคงเพิ่มสูงข้ึนและ

ยงัไม่ถึงจุดทรงตวั 

 คําสําคัญ เอกซเรยเ์ตา้นม ภาระงาน พฒันา 

 

Abstract 

  The analysis of registry of mammogram: the study during B.E.2559-2560 had aim to study the population 

and load of the unit of Siriraj mammogram strategic development, the result show that in B.E. 2559 had 1,806 

patients, in B.E 2560 had 4,261 patients, most examination in B.E. 2559 was mammogram (64.7%) and US Breast 

(16.5%) respectively, and in B.E2560 was mammogram (64.0%) and US Breast (20.7%) respectively. The trend of 

work is still grew up and not yet plateau. 

 Keywords: mammogram, work load, development 
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บทนํา 

การเอกซเรยเ์ตา้นมนิยมตรวจดว้ยเคร่ือง digital 

mammography เน่ืองจากมีปริมาณรังสีต่อเน้ือเต้านม

นอ้ย ไม่เกินค่ามาตรฐานสากลซ่ึงกาํหนดไวใ้ห้มีค่านอ้ย

กวา่ 3 มิลลิเกรยต่์อฟิลม์ [1] ทาํใหเ้กิดความไวว้างใจของ

ผูห้ญิงท่ีจะมาตรวจคดักรองมะเร็งเต้านมด้วยการถ่าย

เอกซเรยเ์ตา้นมตามแผนดูแลสุขภาพเตา้นมบนหลกัการ

การป้องกนัท่ีดีท่ีสุดคือการตรวจพบท่ีเร็วท่ีสุด ดว้ยความ

ตอ้งการการตรวจเอกซเรยเ์ตา้นมท่ีเพิ่มสูงข้ึน รวมไปถึง

ความกา้วหนา้ทางวชิาการในการทาํหตัถการเจาะช้ินเน้ือ

เตา้นมซ่ึงเป็นหัตถการสําคญัในการตรวจพิสูจน์มะเร็ง

เตา้นมซ่ึงจาํเป็นจะตอ้งกระทาํในโรงพยาบาลขนาดใหญ่

ท่ีมีความพร้อม 

สาขาวิชารังสีวินิจฉัย ภาควิชารังสีวิทยา คณะ

แ พ ท ย ศ า ส ต ร ศิ ริ ร า ช พ ย า บ า ล  ม ห า วิ ท ย า ลั ย 

มหิดล เล็งเห็นศกัยภาพในดา้นน้ีจึงจดัตั้งศูนยเ์อกซเรย์

เตา้นมศิริราชข้ึนและเปิดใหบ้ริการ เม่ือปีพ.ศ. 2559 โดย

เผยแพร่ประชาสัมพนัธ์และเชิญชวนผูป่้วยมารับบริการ

ตรวจเอกซเรยเ์ตา้นมอย่างต่อเน่ือง อย่างไรก็ตาม ความ

สมบูรณ์ของขอ้มูลของหน่วยงานเป็นความสําคญัอย่าง

หน่ึงในการบริหารจดัการหน่วย การนาํสถิติมาช่วยใน

การรายงานผลการทาํงานเป็นเคร่ืองมืออยา่งหน่ึงท่ีนิยม

ซ่ึงจะต้องมีการควบคุมระบบการลงข้อมูลท่ีดี และมี

ความครบถว้น ตวัอยา่งหน่ึงคือการจาํแนกสถิติในผูป่้วย 

ซ่ึงจะช่วยให้เห็นภาพรวมของการทาํงาน  และเป็นการ

นาํเสนอภาพเสมือนของความสําเร็จของหน่วยงาน (unit 

success)  และแสดงตวัช้ีวดัการทาํงานเชิงปริมาณของ

หน่วยงาน (indicator) ได ้การจาํแนกสถิติในผูป่้วยท่ีมา

รับการวินิจฉัยเอกซเรยเ์ต้านมเป็นข้อมูลหน่ึงท่ีสําคญั

และจะบ่งช้ีแนวโน้มการบริการของศูนย์เอกซเรย์เต้า

นมศิริราช  อย่างไรก็ตาม ยงัไม่มีการรวบรวมข้อมูล

พื้นฐาน การศึกษาน้ีจึงเป็นการรวบรวมและแจกแจงทาง

สถิติอย่างเบ้ืองต้น เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาและ

พฒันาเชิงกลยุทธ์ของศูนย์การบริการเอกซเรยเ์ต้านม

ต่อไปทั้งในดา้นการพฒันาแนวทางในการดูแลผูป่้วย

แ ล ะ ก า ร ทํา หัต ถ ก า ร อ ย่ า ง ต่ อ เ น่ื อ ง  โ ด ย มุ่ ง เ น้ น

ประสิทธิภาพของกระบวนการตรวจวินิจฉัย  ผล

ความสาํเร็จทางเทคนิค และความปลอดภยัของผูป่้วย ใน

การด้านการเพิ่มบริการ การเตรียมความพร้อมทั้ ง

บุคลากรและเคร่ืองมือในการบริการ รวมไปถึงการ

จัดเตรียมอาคารสถานท่ีและส่ิงแวดล้อมเพื่อรองรับ

ผูป่้วยดว้ยปริมาณสูงสุดเท่าท่ีเป็นไปได ้  

 

วตัถุประสงค์ 

1. เพื่อศึกษาขอ้มูลเชิงประชากรของผูป่้วยท่ีมารับการ

ตรวจวินิจฉัยดว้ยเอกซเรยเ์ตา้นมของของศูนยเ์อกซเรย์

เตา้นมศิริราช สาขาวิชารังสีวินิจฉัย ภาควิชารังสีวิทยา 

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ระหวา่ง มกราคมพ.ศ. 

2559 – ธนัวาคม พ.ศ. 2560   

 

วสัดุและอุปกรณ์ 

เกณฑค์ดัเลือก : ผูป่้วยมารับการตรวจวินิจฉยัทางเตา้นม

ของศูนย์เอกซเรยเ์ต้านมศิริราช สาขาวิชารังสีวินิจฉัย 

ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 

ระหวา่ง มกราคมพ.ศ. 2559 – ธนัวาคม พ.ศ. 2560   

เกณฑ์คดัออก : ผูป่้วยท่ีมารับการบริการบนัทึก CD การ

ตรวจของศูนยเ์ตา้นมศิริราช 

 

สถิติทีใ่ช้ 

 ความถ่ี และ ร้อยละ   
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ผลการศึกษา 

ตาราง 1  ข้อมูลประชากรผู้ป่วยทีม่ารับการตรวจเอกซเรย์เต้านม ปี พ.ศ.2559-2560 

ประเภท พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 

อาย ุ   

เฉล่ีย 47.85 ปี 49.67 ปี 

มากท่ีสุด 97 ปี 95 ปี 

นอ้ยท่ีสุด 8 ปี 10 ปี 

ประเภทการตรวจ   

Aspiration/FNA 38 (2.1%) 75(1.8%) 

BSGI 3 (0.2%) 0(0%) 

Clip Insertion 4 (0.02%) 8 (0.02%) 

Core Needle Biopsy Under Stereotactic 

Mammogram 

4 (0.02%) 0 (0%) 

Ductogram 7 (0.04%) 2 (0%) 

Mammogram 1,168 (64.7%) 2,742 (64.0%) 

Mammogram 1 side 21 (1.2%) 191 (4.5%) 

Mammogram with US 32 (1.8%) 0 (0%) 

Needle Localization 19 (1.1%) 35 (0.8%) 

Screening Mammogram 3 (0.02%) 1 (0%) 

Skin Mark 6 (0.03%) 0 (0%) 

Spot imaging 5 (0.03%) 0 (0%) 

Steriotactic Needle Core Biopsy 5 (0.03%) 5 (0.01%) 

US Breast 293 (16.5%) 882 (20.7%) 

US Guided Core Needle Biopsy 117 (6.5%) 292 (6.9%) 

Vaccum Assisted Breast Bx. Under 

Steriotactic Mammogram  

19 (1.1%) 42 (1.0%) 

อ่ืนๆ  62 (3.4%) 0 (0%) 
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ตาราง 2 จํานวนผู้ป่วยมารับการตรวจจําแนกรายเดอืน 

เดือน พ.ศ.2559 (ราย) พ.ศ.2560 (ราย) 

มกราคม 133 281 

กุมภาพนัธ์ 65 254 

มีนาคม 93 303 

เมษายน 79 264 

พฤษภาคม 65 377 

มิถุนายน 122 387 

กรกฎาคม 131 302 

สิงหาคม 161 388 

กนัยายน 201 427 

ตุลาคม 246 336 

พฤศจิกายน 255 519 

ธนัวาคม 255 423 

เฉล่ีย 150.5 355.1 

รวม 1,806 4,261 

 

จากตาราง 1 ขอ้มูลประชากรผูป่้วยท่ีมารับการ

ตรวจเอกซเรยเ์ตา้นม ปี พ.ศ. 2559- 2560 พบวา่ ปี พ.ศ.

2559 มีผูม้ารับบริการจาํนวน 1,806 ราย โดยผูม้ารับ

บริการมีอายุเฉล่ีย 47.85 ปี ผูม้ารับบริการอายุสูงสุด 97 

ปี ผูม้ารับบริการอายนุอ้ยสุด 8 ปี  ปีพ.ศ.  2560 มีผูม้ารับ

บริการจาํนวน  4,261 ราย โดยผูม้ารับบริการมีอายุเฉล่ีย 

49.67 ปี ผูม้ารับบริการอายุสูงสุด 95 ปี ผูม้ารับบริการ

อายนุอ้ยสุด 10 ปี  

ประเภทการตรวจท่ีมีปริมาณมากท่ีสุดในปี 

พ.ศ.2559ไดแ้ก่ เอกซเรยเ์ตา้นม (64.7%)  อลัตราซาวด์

เตา้นม (16.5%) หัตถการเจาะช้ินเน้ือร่วมกับอลัตรา

ซาวด์เตา้นม (6.5%) ตามลาํดบั ในปีพ.ศ.2560 ไดแ้ก่ 

เอกซเรย์เต้านม (64.0%) และอัลตราซาวด์เต้านม 

(20.7%) หตัถการเจาะช้ินเน้ือร่วมกบัอลัตราซาวด์เตา้นม 

(6.9%) ตามลาํดบั  

จากตาราง 2 จ ํานวนผู ้ป่วยมารับการตรวจ

จาํแนกรายเดือน พบว่า ปี พ.ศ.2559 เดือนท่ีมีผูม้ารับ

บริการมากท่ีสุดได้แก่ เดือน พฤศจิกายน (255 ราย) 

ธันวาคม (255 ราย) และตุลาคม (246 ราย) ตามลาํดับ 

ในขณะท่ี ปีพ.ศ. 2560 เดือนท่ีมีผูม้ารับบริการมากท่ีสุด

ไดแ้ก่ เดือน พฤศจิกายน (519 ราย) กนัยายน (427 ราย) 

และธนัวาคม (423 ราย) ตามลาํดบั 
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ภาพ 1 เปรียบเทียบจาํนวนผูป่้วยจาํแนกตามประเภทการตรวจระหวา่งปี พ.ศ.2559 และ พ.ศ.2560 

 

 

 
ภาพ 2 เปรียบเทียบจาํนวนผูป่้วยจาํแนกรายเดือนระหวา่งปี พ.ศ.2559 และ พ.ศ.2560 
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ภาพ 3  วเิคราะห์แนวโนม้ 24 เดือน 

จากภาพ 1 เปรียบเทียบจาํนวนผูรั้บบริการตาม

ประเภทการตรวจระหว่างปี พ.ศ.2559 และ พ.ศ.2560 

พบว่า มี ประเภทการตรวจท่ีมีปริมาณมาก 3 ประเภท

การตรวจและเป็นประเภทการตรวจท่ีเหมือนกนัทั้ง 2 ปี 

แสดงวา่เป็นประเภทการตรวจหลกัของหน่วยงาน  

ภาพ 2 เปรียบเทียบจํานวนการผู ้รับบริการ

จาํแนกรายเดือนระหว่างปี พ.ศ.2559 และ พ.ศ.2560 

พบวา่ ปี 2560 มีปริมาณผูรั้บบริการมากกวา่ปี พ.ศ.2559 

ในทุกเดือน อยา่งไรก็ตาม ผูรั้บบริการในปี พ.ศ.2560 ยงั

มีลักษณะสลับมากน้อยในแต่ละเดือน ไม่ ต่อเ น่ือง

อยา่งเช่นในปี พ.ศ.2559  

ภาพ 3 วิ เคราะห์แนวโน้ม 24 เดือน พบว่า 

ปริมาณผูม้ารับบริการเพิ่มสูงข้ึนอย่างต่อเน่ืองโดยมี

แนวโนม้ท่ีจะเพิ่มข้ึนไปเร่ือยๆ ในลกัษณะเส้นตรง 

 

สรุปผลการศึกษา 

 จากการวิ เคราะห์ผู ้มา รับบริการของศูนย์

เอกซเรยเ์ตา้นมศิริราชซ่ึงเร่ิมเปิดบริการในเดือนมกราคม 

พ.ศ.2559 และให้บริการต่อเน่ืองจนถึง ธันวาคม พ.ศ.

2560 เป็นระยะเวลา 2 ปี ซ่ึงถือวา่เป็นระยะจดัตั้งท่ีมัน่คง

แลว้ ผูม้ารับบริการเป็นผูห้ญิงท่ีมีอายุเฉล่ีย 47.85-49.67 

ปี  และประเภทการบริการสูงสุดได้แก่  การตรวจ

เอกซเรยเ์ตา้นม แสดงวา่เป็นผูม้ารับบริการจากการตรวจ

คัดกรองประจํา ปีตามข้อแนะนํา เพื่ อการป้องกัน

โรคมะเร็งเตา้นม ทั้งน้ี สําหรับศูนย์ฯ  จาํนวนผูม้ารับ

บริการในปีแรก 1,806 ราย เฉล่ีย 150.5 รายต่อเดือน 

ย่อมไม่ใช่อตัราการให้บริการสูงสุด ในขณะท่ี ปี พ.ศ. 

2560 มีผูม้ารับบริการ 4,261 ราย เฉล่ีย 355.01 รายต่อ

เ ดื อ น  ถื อ ไ ด้ว่ า เ ป็ น แ น ว โ น้ ม ก า ร ใ ห้ บ ริ ก า ร ท่ี มี

ประสิทธิภาพ ซ่ึงจากกราฟ 2 จะเห็นไดว้า่ กราฟปี พ.ศ. 

2560 นั้นลอยอยูสู่งกวา่ กราฟปี พ.ศ. 2559 อยา่งชดัเจน 

อยา่งไรก็ตาม จากกราฟ 2 และ กราฟ 3 แสดงให้เห็นว่า

จาํนวนผูรั้บบริการในห้วงเวลาปี พ.ศ.2560 ยงัมีลกัษณะ

กราฟข้ึนลง มิได้สูงข้ึนต่อเน่ือง แสดงว่า ยงัมิใช่การ

ใหบ้ริการสูงสุดของศูนยฯ์ ศูนยย์อ่มสามารถเพิ่มผลผลิต

ไดม้ากข้ึนอีกในระดบัหน่ึง 
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อภิปรายผล 

จากผลการวเิคราะห์จะเห็นวา่การตรวจเอกซเรย์

เตา้นม การตรวจอลัตราซาวด์เตา้นม การเจาะช้ินเน้ือเตา้

นมเป็นประเภทการตรวจหลัก และคาดว่าจะเป็น

ประเภทการตรวจหลกัอย่างต่อเน่ือง สําหรับแนวโน้น

การบริการยงัสามารถเพิ่มไดอี้กซ่ึงจะตอ้งติดตามต่อไป

ในแผนบริการ 3 ปี และแผนบริการ 5 ปี ในขณะเดียวกนั 

การจัดเตรียมเชิง รุก เ ช่น  การดูแลอาคารสถานท่ี 

ส่ิงแวดล้อมเพื่ออํานวยความสะดวกจะเป็นพื้นฐาน

สาํคญัของหน่วยบริการ การใชก้ลยุทธ์การให้บริการท่ีมี

คุณภาพ (Quality service strategies) เช่น การบริการดว้ย

จิตสาํนึกในการใหบ้ริการ (Service mind) ตอ้งคาํนึงถึงผู ้

มารับบริการ ความเป็นกนัเองและความมีมาตรฐานและ

เต็มใจบริการเพื่อเสริมสร้างความพึงพอใจในการรับ

บริการ การแสดงความรู้ความชาํนาญในการให้บริการ 

(Service Expert) การปรับปรุงรูปแบบการทาํงานให้มี

ความเรียบง่าย แต่ไดคุ้ณภาพการบริการท่ีดี รังสีแพทย ์

นักรังสีการแพทย์ พยาบาลและบุคลากรของศูนย์ฯ 

จะตอ้งสามารถใหข้อ้มูลหรือคาํแนะนาํแก่ผูม้ารับบริการ

ไดอ้ย่างถูกตอ้ง การดาํเนินกลยุทธ์และการประเมินผล

ลั พ ธ์ ท่ี ดี ย่ อ ม ทํา ใ ห้ เ กิ ด ก า ร กํ า กั บ แ ล ะ ค ว บ คุ ม

กระบวนการทาํงานไปทีละกิจกรรมบริการและเพื่อให้

เกิดผลลพัธ์ท่ีดีในทุกดา้นต่อไป 
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