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  บทคดัย่อ 
 

                        การศึกษาคน้ควา้อิสระเร่ือง  คู่มือการปฏิบติังานรังสี : การจดัท่าถ่ายภาพกระดูกรยางคส่์วนบนดว้ย
ท่าพิเศษมีวตัถุประสงคเ์พ่ือ 1) รวบรวมการจดัท่าถ่ายภาพกระดูกรยางคส่์วนบนดว้ยท่าพิเศษ2)วเิคราะห์ขอ้มูลการ
จดัท่าถ่ายภาพกระดูกรยางคส่์วนบนดว้ยท่าพิเศษและ 3) จดัท าคู่มือการปฏิบติังานของแผนกรังสีวินิจฉัย  ในการ
จดัท่าถ่ายภาพรังสีกระดูกรยางคส่์วนบนดว้ยท่าพิเศษ 
                        วิ ธีการศึกษาโดยการเ ก็บรวบรวมรายช่ือภาพถ่ายทางรังสีท่าพิ เศษของกระดูกรยางค์
ส่วนบน  ยอ้นหลัง   1  ปี  ท่ีแผนกรังสีวินิจฉัย   โรงพยาบาลสุราษฏร์ธานี จังหวดัสุราษฏร์ธานีแล้วท าการ
สืบคน้  รวบรวมขอ้มูลการจดัท่าถ่ายภาพกระดูกรยางคส่์วนบนดว้ยท่าพิเศษจากต าราอินเทอร์เน็ตและแหล่งขอ้มูล
อ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง วิเคราะห์เชิงเน้ือหา และจดัท าคู่มือการปฏิบติังานของแผนกรังสีวินิจฉัย  ในการจดัท่าถ่ายภาพ
กระดูกรยางคส่์วนบนดว้ยท่าพิเศษประกอบดว้ย ช่ือท่าพิเศษ ขอ้บ่งช้ีหลกั การจดัท่า จุดก่ึงกลางของแสงตก ส่ิงท่ี
แสดงในภาพถ่ายรังสี  ภาพถ่ายรังสีท่ีไดจ้ากการจดัท่า  ขอ้ควรระวงั และตารางค่าปริมาณรังสี ประเมินคุณภาพ
คู่มือโดยผูเ้ช่ียวชาญไดแ้ก่  แพทยรั์งสี  1  คน  ศลัยแพทย ์ 1  คน  และผูป้ฏิบติังานดา้นรังสีการแพทย ์10 คน  เลือก
ผูเ้ชียวชาญอย่างเจาะจง เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการตรวจสอบ คือ แบบสอบถามประเมินคุณภาพคู่มือการปฏิบติังาน 
และแบบสัมภาษณ์แบบเจาะลึก  สร้างโดยผูศึ้กษา ด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยการส ารวจและวิเคราะห์
ขอ้มูลเชิงคุณภาพ 
                        ผลการศึกษาค้นควา้อิสระ   พบว่า  1) รายช่ือการจัดท่าถ่ายภาพกระดูกรยางค์ส่วนบนด้วยท่า
พิเศษ  สามารถรวบรวมไดท้ั้งหมด 25 ท่า 2) การวเิคราะห์และบนัทึกการจดัท่ากระดูกรยางคส่์วนบนดว้ยท่าพิเศษ
ประกอบดว้ย การถ่ายภาพหัวไหล่ 5  ท่า,ไหปลาร้า 4 ท่า,ขอ้ศอก 4 ท่า ขอ้มือ 9 ท่า และมือ 3 ท่า3) จดัท าคู่มือการ
จดัท่าถ่ายภาพกระดูกรยางคส่์วนบนดว้ยท่าพิเศษ ผลการประเมินคุณภาพคู่มือโดยผูเ้ช่ียวชาญ พบวา่คู่มือการจดัท่า
ถ่ายภาพกระดูกรยางคส่์วนบนดว้ยท่าพิเศษ  จดัอยู่ในระดบัดีมาก  มีการเรียบเรียงเน้ือหาอย่างเป็นระบบ  มีการ
น าเสนอท่ีชดัเจนสมควรไดรั้บการสนบัสนุนเพ่ือจดัท าเป็นคู่มือการปฏิบติังาน ผลการประเมินคุณภาพคู่มือโดย
ผูป้ฏิบัติงานด้านรังสี  พบว่าเน้ือหาถูกตอ้งตามหลกัวิชาชีพรังสีเขา้ใจได้ง่าย  สามารถน าไปใช้ปฏิบัติงานได้
จริง  สมควรไดรั้บการสนบัสนุนเพ่ือจดัท าเป็นคู่มือการปฏิบติังานประจ าแผนกรังสีวนิิจฉยั  
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Abstract 
 

                This study aimed to (1) collect special radiographic positions of upper limb 

bones, (2) analyze data of the special radiographic positions of upper limb bones, and 

(3) prepare a Manual for Radiological Procedure: Special Radiographic Positions of 

Upper Limb Bones, at Suratthani Hospital’s Diagnostic Radiology Department in Surat 

Thani province. 

                The study was carried out by collecting the names of special radiographic 

positions of upper limbs over the past one year at year Suratthani Hospital’s Diagnostic 

Radiology Department.  And similar data were searched from relevant textbooks, the 

Internet, and other related resources; and a content analysis was undertaken. After that 

a Manual for Radiological Procedure: Special Radiographic Positions of Upper Limb 

Bones was prepared, containing the names of special radiographic positions, main 

indications, positioning, center ray, indications in the radiograph, radiographic image 

positions, cautions and a table of radiation quantities. The manual’s quality was 

evaluated by experts (one radiologist and one surgeon, selected using the purposive 

sampling method) and 10 radiological technologists. The instruments for data 

collection included a questionnaire for assessing the manual’s quality and an in-depth 

interview form designed by the researcher. Content analysis was performed for 

qualitative data 

                The results showed that: (1) 25 special radiographic positions of upper limbs 

were identified and a list of such positions was prepared. (2) According to the 

radiographic position analysis, 5 postures were for shoulders, 4 for collarbones, 4 for 

elbows, 9 for wrists, and 3 for hands. (3) As evaluated by the experts, the Manual for 

Diagnostic Procedure was rated very good as its content was systematically organized 

with a clear presentation. And as evaluated by radiological technologists, the manual’s 

content was consistent with the radiological profession principles and easy to 

understand; and it could be used in practice. Thus, the manual should be adopted for 

use at the Hospital’s Diagnostic Radiology Department.  
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