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บทความปริทรรศน์ 

บทคัดย่อ 

บทความน้ีกล่าวถึงอุปกรณ์สําหรับการทดสอบเพื่อการตรวจแรกรับและควบคุมภาพเคร่ืองเอกซเรยว์ินิจฉัย

ทัว่ไปเพื่อจาํแนกความจาํเป็นให้ครอบคลุมตามหลกัมาตรฐาน ชุดอุปกรณ์มีทั้งแบบการทดสอบเชิงกลและการทดสอบ

เชิงปริมาณรังสี การมีอุปกรณ์พร้อมใช้จะทาํให้การดาํเนินการด้านการตรวจรับและควบคุมคุณภาพเคร่ืองเอกซเรย์

เกิดข้ึนไดแ้ละเป็นการรับรองประสิทธิภาพการทาํงานของเคร่ืองเอกซเรยว์นิิจฉยัทัว่ไป 

 คําสําคัญ การทดสอบเพื่อการตรวจรับ การทดสอบเพื่อควบคุมคุณภาพ ชุดอุปกรณ์ทดสอบเพื่อการตรวจรับ

และควบคุมภาพ 

 

Abstract 

  This article describes a instrument set for acceptance and quality control tests in general x-ray machine in 

which to identify the necessity to provide the standard. The instrument set is consisting of mechanical test and 

radiation dose test. Well-equipped will provide the ongoing of the acceptance and schedule quality control, and 

guarantee the effective of the proper function of the general x-ray machine. 

 Keywords: acceptance test, quality control test, QA/QC instrument Set 
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บทนํา 

วิวฒันาการดา้นอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีท่ี

มีการพฒันาอย่างต่อเน่ืองทาํให้มีการสร้างนวตักรรม

และเคร่ืองมือต่าง ๆ ท่ีมุ่งหวงัให้เกิดการเปล่ียนแปลงใน

การทาํงาน ทั้งน้ีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทาํงาน ลด

ระยะเวลาในการทํางาน รวมถึงการอํานวยความ

สะดวกสบายแก่ผูใ้ช้งาน ในอุตสาหกรรมการแพทย ์

เคร่ืองเอกซเรยว์ินิจฉัยทัว่ไป (General Radiography) 

เป็นหน่ึงในเคร่ืองมือทางการแพทย์ท่ีนํามาใช้ในการ

สร้างภาพเพื่อช่วยในการวินิจฉัยโรคให้แก่แพทยอ์ย่าง

แพร่หลาย เคร่ืองเอกซเรยท์าํการสร้างภาพรังสีจากรังสี

เอกซ์ซ่ึงเป็นรังสีประเภทมีประจุ (Ionizing Radiation) 

และให้รังสีผ่านตัวผูป่้วยมาตกกระทบบนตัวรับภาพ 

โดยท่ีระบบรับภาพทางรังสี (Image Receptor) ใน

ปัจจุบนัได้พฒันาจากระบบใช้แบบแผ่นฟิล์ม (Screen 

Film System) ซ่ึงเป็นระบบรับภาพแบบอนาล็อก 

(Analog) มาเป็นระบบรับภาพแบบดิจิทัล (Digital) 

เคร่ืองเอกซเรย์ทั่วไป จึงแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท  

ไดแ้ก่ 1) Computed Radiography: CR และ 2) Digital 

Radiology: DR ทาํให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อผูใ้ชง้านและ

ผู ้ ป่ ว ย เ พิ่ ม ข้ึ น  เ ช่ น  ก า ร ล ด ก า ร ใ ช้ ส า ร เ ค มี จ า ก

กระบวนการลา้งฟิล์ม การพร้ินฟิล์ม, การลดระยะเวลา

ในการรอเอกซเรย์ และระยะเวลาในการตรวจสอบ

คุณภาพของภาพ, ความมัน่คงของภาพโดยการจดัเก็บ

ภาพลงในระบบฐานของข้อมูลภาพรังสี  (Picture 

Archiving and Communication System: PACS) 

ในขณะท่ี ประเด็นดา้นการป้องกนัอนัตรายจาก

รังสี เคร่ืองเอกซเรยท์ัว่ไประบบดิจิทลัน้ีจะช่วยลดความ

เส่ียงในการถ่ายภาพรังสีซํ้ าอันเน่ืองมาจากการให้

ปริมาณรังสีมากหรือน้อยเกินไป ซ่ึงเกิดได้มากในการ

เอกซเรย์ระบบอนาล็อก และเป็นสาเหตุหลักท่ีทาํให้

ผูป่้วยได้รับปริมาณรังสีเกินความจาํเป็น ประกอบกับ

ผู ้ป่วยท่ีมาเข้า รับการบริการถ่ายภาพทางรังสีด้วย

เคร่ืองเอกซเรยร์ะบบดิจิตอลมีแนวโน้มสูงข้ึนเน่ืองจาก

การเขา้ถึงบริการทางการแพทยข์องประชาชนท่ีเพิ่มข้ึน 

ทาํให้เกิดความตอ้งการการไดรั้บบริการทางการแพทย์

ในระดบัมาตรฐานอนัเป็นขอ้เรียกร้องสําคญัท่ีระบบการ

บริการทางการแพทยจ์ะตอ้งให้ความใส่ใจและบริหาร

จดัการใหเ้กิดข้ึนอยา่งเต็มประสิทธิภาพ ทั้งน้ี ผูป่้วยยอ่ม

กงัวลต่อการได้รับรังสีเอกซ์อนัอาจก่อให้เกิดอนัตราย

เพราะรังสีมีผลกระทบต่อเซลล์ของส่ิงมีชีวติ ดงันั้น เพื่อ

ป้องกนัผูป่้วยไดรั้บปริมาณรังสีมากเกินความจาํเป็นและ

ไดรั้บบริการจากเคร่ืองเอกซเรยท่ี์มีความปลอดภยั การ

ควบคุมมาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานสากลจึงมี

ความสําคัญอย่างยิ่ง แม้จะมีการตรวจสอบคุณภาพ

เคร่ืองเอกซเรย์โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์แล้ว 

หากแต่การตรวจสอบนั้ นเป็นการดําเนินการรายปี 

หน่วยงานผูใ้หบ้ริการทางรังสียงัคงมีความจาํเป็นตอ้งทาํ

การตรวจสอบคุณภาพในระยะเวลาอ่ืน ๆ ด้วย เช่น 

รายวนั รายสัปดาห์ รายเดือน ดังนั้ น การมีอุปกรณ์

สําหรับการทดสอบเพื่อการตรวจแรกรับและควบคุม

คุณภาพเคร่ืองเอกซเรย ์จึงเป็นส่ิงจาํเป็นท่ีหน่วยงานผู ้

ใหบ้ริการควรจดัหาและมีไวอ้ยา่งพร้อมเพียงเพื่อใชง้าน

ในกระบวนการตรวจสอบคุณภาพภายใน ทั้ งในการ

ตรวจแรกรับเคร่ือง (Acceptance Test) และ การควบคุม

คุณภาพ (Quality Control) โดยมีบุคลากรทางการแพทย์

ท่ี เ ก่ียวข้องได้แก่  นักฟิสิกส์การแพทย์และนักรังสี

การแพทย์ทางรังสีวิ นิจฉัยควรช่วยกันรับผิดชอบ 

โดยทั่วไปการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองเอกซเรย์จะ

ทดสอบใน 2 มิติ ประกอบดว้ย 1) การตรวจสอบเชิงกล 
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(Mechanical Test) และ 2) การตรวจสอบเชิงปริมาณ

รังสี (Radiation Dose Test) โดยชุดอุปกรณ์จะตอ้ง

ประกอบดว้ยอุปกรณ์ท่ีจาํเป็น ดงัต่อไปน้ี 

 

1. การตรวจสอบเชิงกล (Mechanical Test) 

 การตรวจสอบเชิงกลอุปกรณ์ท่ีจาํเป็นเพื่อใชใ้น

การตรวจสอบมีดงัต่อไปน้ี 

 1.1. ตลบัเมตร (Tape Meter) 

 ตลับ เม ตรใ ช้ใ นก า ร ตรวจส อบ ระ ย ะ จา ก

ตาํแหน่งจุดโฟกสั (Focal Spot) ของหลอดเอกซเรยจ์าก

ตาํแหน่งอา้งอิงถึงอุปกรณ์รับภาพ (Source to Image 

receptor Distance : SID) โดยเปรียบเทียบกบัระยะท่ีระบุ

บนหน้าหลอดเอกซเรยแ์ละท่ีวดัได้ ความแตกต่างตอ้ง

ไม่เกิน ± 2% จากตาํแหน่งอา้งอิงถึงอุปกรณ์รับภาพ และ

ตลับเมตรยงัใช้สําหรับวดัขนาดของลาํแสงไฟ (Light 

Field) ว่ามีขนาดเท่ากันกับอุปกรณ์จํากัดลํารังสี 

(Collimator) ท่ีระบุไวห้รือไม่ โดยค่ายอมรับไดต้อ้งไม่

เกิน ± 2% จากตาํแหน่งอา้งอิงถึงอุปกรณ์รับภาพ [9] 

1.2. ท่ีวดัองศา (Inclinometer) 

 ท่ีวดัองศาใชต้รวจสอบองศาของหลอดเอกซเรย์

ท่ีวดัได้เปรียบเทียบกับองศาท่ีระบุไวบ้นหน้าหลอด

เอกซเรย์ โดยค่าท่ียอมรับได้ต้องแตกต่างไม่เกิน  ±5 

องศา 

 1.3. Beam Alignment และ Collimator Test 

Tool 

 Beam Alignment และ Collimator Test Tool 

เป็นอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการทดสอบความตั้งฉากกนัระหวา่ง

ลาํรังสีกบัอุปกรณ์รับภาพ (Beam Alignment) ซ่ึงจะมีผล

ต่อการเบ่ียงเบนของภาพ (Image Distortion) โดยค่า

ความเบ่ียงเบนท่ียอมรับไดต้อ้งไม่เกิน 3 องศา [1] และ 

Collimator Test Tool ยงัเป็นอุปกรณ์ท่ีใชว้ดัความเล่ือม

ลํ้ าระหว่างลาํแสงไฟกบัขนาดของลาํรังสีจากอุปกรณ์

จาํกัดลาํรังสี โดยมีค่าไม่เกิน ± 1% [1] ของระยะจาก

ตาํแหน่งอา้งอิงจุดโฟกสัของหลอดเอกซเรยถึ์งอุปกรณ์

รับภาพ 

 

 

รูป 1 ตลบัเมตร (Tape Meter) 
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รูป 2  อุปกรณ์วดัองศา (Inclinometer) 

(ท่ีมา: http://vipersharp.com/wp-content/uploads/2016/09/johnson-level-tool-700-orange-magnetic-angle-finder.jpg) 

 

                                                    
 

 
 

รูปท่ี 3  (a) Beam alignment, (b) Collimator test tool, และ (c) ภาพถ่ายทางรังสี Beam alignment และ Collimator test 

tool 

(b)   (a)   

(c)   
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1.4. Star Resolution Test Pattern 

 จุ ด โ ฟ กัส เ ป็ น บ ริ เ ว ณ พื้ น ท่ี บ น ขั้ ว บ ว ก  ท่ี

อิเล็คตรอนความเร็วสูงจากไส้หลอดบนขั้วลบ ในหลอด

เอกซเรย์พุ่งเข้าชนเป็นผลทําให้อิเล็คตรอนสูญเสีย

พลงังานจลน์เกิดรังสีเอกซ์ คิดเป็นปริมาณน้อยกว่าร้อย

ละ 1 ส่วนอีกมากกว่าร้อยละ 99 เปล่ียนเป็นความร้อน 

โดยทัว่ไปเคร่ืองเอกซเรยจ์ะมีจุดโฟกัส 2 ขนาดคือ 

ขนาดเล็ก และ ขนาดใหญ่ ขนาดของจุดโฟกสัจะมีผล

ต่อรายละเอียดของภาพรังสี จุดโฟกสัขนาดใหญ่ทาํให้

รายละเอียดของภาพลดลง และจุดโฟกสัขนาดเล็กให้

รายละเอียดภาพท่ีดีกว่าแต่จะทาํให้ความร้อนในหลอด

เอกซเรยสู์งข้ึน อยา่งไรก็ตามขนาดของจุดโฟกสัเพิ่มข้ึน

ไดต้ามระยะเวลาการใช้งาน ร่วมกบัการเลือกใช้ค่า mA 

ท่ีสูง การเกิดปรากฏการณ์น้ีเรียกว่า “Focal Spot 

Blooming” ซ่ึงจะส่งผลต่อคุณภาพของภาพ จึงตอ้งมีการ

วดัการเปล่ียนแปลงของจุดโฟกสัของหลอดเอกซเรยใ์น

การตรวจสอบคุณภาพประจาํปีดว้ย 

 Star Resolution Test Pattern (ท่ีมา: 

https://1stdirectory.co.uk/_assets/files_comp/a6b04115

-6064-47f3-8a47-a44ea185ecea.pdf) (รูป 4) ใชใ้นการ

ทดสอบขนาดของจุดโฟกัสโดยพิจารณาจากการวดั

ความยาวบริเวณท่ีมีความมัวบนภาพทางรังสีซ่ึงจะมี

ขนาดไม่เท่ากันตามขนาดของจุดโฟกัส ซ่ึงสามารถ

คาํนวณไดโ้ดยสมการต่อไปน้ี 

 

F = 
𝑁
57.3

 × 
𝐷

(𝑀−1)
 [9] 

 

โดย: F คือ ขนาดของจุดโฟกสัในหน่วยมิลลิเมตร (mm) 

 N คือ องศาของเส้นบน Star Resolution Test 

Pattern (ข้ึนอยูก่บัลกัษณะของ Star Resolution Test 

Pattern ท่ีใช ้เช่น 0.5°, 1.0°, หรือ 2.0° ) 

 D คือ ความยาวของเส้นท่ีวดัไดข้องบริเวณท่ีมี

ความมวับนภาพ 

 M คือ กาํลงัขยายภาพท่ีใช้ คาํนวณจากสมการ 

Di/D0 โดย Di คือขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลางของ Star 

Resolution Test Pattern ท่ีวดัไดบ้นภาพทางรังสี และ 

คือ D0 ขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลางของ Star Resolution 

Test Pattern ท่ีใชจ้ริง 

โดยทาง National Electrical Manufacturers 

Association (NEMA) ซ่ึงเป็นสมาคมกลุ่มผูผ้ลิตอุปกรณ์

อิเล็คโทรนิคและการสร้างภาพทางแพทยข์องประเทศ

สหรัฐอเมริกา ไดก้าํหนดมาตราฐานค่าความแปรปรวน 

ในการประเมินขนาดจุดโฟกสัตามขนาด ดงัแสดงใน

ตาราง 1 

ตาราง 1  NEMA Value for Nominal Focal Spot Size Variation [9] 

Stated Focal Spot Size (mm) Focal Spot Blooming Variation Allowed (%) 

≤ 0.8 

0.8 -1.5 

≥ 1.6 

50 

40 

30 
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รูป 4  (a) Star Resolution Test Pattern (ท่ีมา: http://www.xray-huettner.com/img-src/30.jpg) และ  

(b) ภาพถ่ายทางรังสี ของ Star Resolution Test Pattern โดยท่ีบริเวณตรงกลางของภาพจะมีความมวั 

 

1.5. แผน่อลูมิเรียม (Aluminum plates: Al) 

 การหาค่าความหนาคร่ึงค่า (Half-Value Layer: 

HVL) คือการหาจาํนวนความหนาของวตัถุ (โดยทัว่ไป

ใชแ้ผน่อลูมิเนียมดงัรูป 5) ท่ีสามารถลดปริมาณรังสีให้

เหลือคร่ึงหน่ึงของค่าปริมาณรังสีเร่ิมต้น เน่ืองจากลํา

รังสีเอกซ์ท่ีปล่อยออกมาจากหลอดเอกซเรย์ไม่ได้มี

พลังงานเดียวแต่ประกอบด้วยพลังงานท่ีแตกต่างกัน

หลายค่า (Heterogeneous Energies) เช่น เม่ือตั้งค่า

พลงังานท่ี 80 kVp  หลอดเอกซเรยจ์ะผลิตรังสีเอกซ์ท่ีมี

พลงังานตั้งแต่ช่วง 0 ถึง 80 kVp ออกมา การกรองลาํ

รังสีเพื่อกาํจดัปริมาณรังสีเอกซ์พลงังานตํ่าท่ีไม่ไดมี้ผล

ต่อการสร้างภาพแต่กลบัเป็นตวัเพิ่มปริมาณรังสีให้กบั

ผู ้ป่ ว ย  ฉ ะ นั้ น แ ผ่น อ ลู มิ เ นี ย ม จึ ง เ ป็ น อุ ป ก ร ณ์ ท่ี มี

ความสําคัญเพื่อใช้ประเมินคุณภาพของลํารังสีจาก

เคร่ืองเอกซเรย ์โดยค่าความหนาคร่ึงค่า (HVL) ตอ้งไม่

นอ้ยกวา่ค่าท่ีแสดงไวใ้นตาราง 2 

 

 
รูป 5  แผน่อลูมิเรียม (Aluminum plates, Al) ขนาด 0.5, 1.0 และ 2.0 มิลลิเมตร 

(a)   (b)   
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ตาราง 2  ค่าความหนาคร่ึงค่า (HVL) สาํหรับเคร่ืองเอกซเรยใ์นรังสีวนิิจฉยั [1] 

ค่าความต่างศักย์หลอด 

(kVp) 

ความหนาคร่ึงค่าทีน้่อยทีสุ่ด 

(mmAl)* 

ความหนาคร่ึงค่าทีน้่อยทีสุ่ด 

(mmAl)** 

70 2.1 2.5 

80 2.3 2.9 

90 2.5 3.2 

100 2.7 3.6 

110 3.0 3.9 

120 3.2 4.3 

130 3.5 4.7 

140 3.8 5.0 

150 4.1 5.4 

*ระบบเอกซเรยอ่ื์น ๆ ทั้งหมดท่ีผลิตก่อนข้ึนก่อนวนัท่ี 10 มิถุนายน พ.ศ. 2549 

**ระบบเอกซเรยท์ั้งหมดท่ีผลิตหลงัหรือวนัท่ี 10 มิถุนายน พ.ศ. 2549 

 

1.6. แผน่อะคริลิค (Acrylic Plate) สําหรับการ

ทดสอบโหมดควบคุมการฉายรังสีอตัโนมติั (Automatic 

Exposure Control: AEC) 

 โหมดควบคุมการฉายรังสีอตัโนมติั (Automatic 

Exposure Control: AEC) เป็นระบบท่ีใชใ้นการควบคุม

เวลาการให้ปริมาณรังสีท่ีเหมาะกับขนาดและความ

หนาแน่นของเน้ือเยื่อในผูป่้วยท่ีมีความแตกต่างกนัโดย

อตัโนมติั ซ่ึงระบบจะทาํหน้าท่ีหยุดการให้ปริมาณรังสี

เม่ืออุปกรณ์ไดรั้บปริมาณรังสีเพียงพอตามท่ีกาํหนด 

 แผน่พลาสติกอะคริลิค (Acrylic Plate) หรือ โพ

ลิ เมทิลเมทาไครเลตหรือ PMMA (polymethyl 

methacrylate) เป็นอุปกรณ์ท่ีใช้ในการทดสอบการ

ทาํงาน, การทาํซํ้ า (Repeatability) และ ความคงท่ี 

(Consistency) ของโหมดควบคุมการฉายรังสีอตัโนมติั 

1.7. แผน่ทองแดง (Copper Plate)  

 เน่ืองจากคุณสมบติัทางเคมีของทองแดงท่ีมีเลข

มวลสูง A=64 (Mass Number) ทาํให้สามารถนาํแผ่น

ทองแดงมาใช้ในการกระตุ้นปริมาณรังสี (Radiation 

Output) เพิ่มข้ึนเพื่อใช้ในตรวจสอบโหมดควบคุมการ

ฉายรังสีอัตโนมัติ  (AEC) ได้ด้วยเช่นเดียวกัน 

นอกจากนั้ นแผ่นทองแดงยงัสามารถนํามาใช้ในการ

ตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองฟลูออโรสโคป (Fluoroscopy) 

เปรียบเสมือนการเพิ่มขนาดของผูป่้วยท่ีมีความแตกต่าง

กนัได ้
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รูป 6 แผน่อะคริลิค (Acrylic Plate) TO AEC 

(ท่ีมา: http://www.leedstestobjects.com/wp-content/uploads/TO-AEC.jpg ) 

 

 

 
รูป 7  แผน่ทองแดง (Copper Plate) 

(ท่ีมา: https://www.rpdinc.com/12616-thickbox/copper-half-value-layer-attenuator-set.jpg) 
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2. การตรวจสอบเชิงปริมาณรังสี (Radiation Dose 

Test) 

 การตรวจสอบเชิงปริมาณรังสีท่ีจาํเป็นเพื่อใชใ้น

การตรวจสอบคือ อุปกรณ์วดัปริมาณรังสี เคร่ืองเอกซ์ท่ี

ปล่อยรังสีเอกซเรย์ในแต่ละเคร่ืองนั้ น ความถูกต้อง 

ความแม่นยาํ และความเท่ียงตรงเป็นส่ิงท่ีจาํเป็นเพราะ

หากเคร่ืองเอกซเรย์ท่ีใช้งานไม่ได้มาตรฐานแล้วนั้ น 

ปริมาณรังสีท่ีผูป่้วยจะไดรั้บอาจจะมากเกินความจาํเป็น 

ถึงแมว้่าเคร่ืองเอกซเรยท์ัว่ไปจะเป็นเคร่ืองมือท่ีใช้รังสี

เอกซ์นอ้ยเม่ือเปรียบเทียบกบัเคร่ืองมือทางการแพทยอ่ื์น 

ๆ ท่ีใช้รังสีเอกซ์ แต่ก็ยงัมีความเส่ียงต่อตวัผูป่้วย การ

ทดสอบค่าพารามิเตอร์ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเกิดรังสี

เอกซ์จึงจาํเป็นตอ้งทาํการทดสอบ ไดแ้ก่ ค่ากิโลโวลท์

สูงสุด (Kilovoltage peak: kVp), เวลาในการฉาย 

(Exposure Time) และปริมาณรังสี (Radiation Output) 

 ในปัจจุบนัอุปกรณ์วดัปริมาณรังสีมีจาํหน่ายใน

เชิงพาณิชยห์ลากหลายยี่ห้อ มีทั้งแบบจาํหน่ายอุปกรณ์

วดัแบบแยกประเภทส่ิงท่ีตอ้งการตรวจค่าใดค่าหน่ึง เช่น 

อุปกรณ์สามารถวัดได้เฉพาะ ค่ากิโลโวลท์สูงสุด 

(Kilovoltage peak: kVp), เวลาในการฉาย (Exposure 

Time) หรือ ปริมาณรังสี (Radiation Output) เป็นตน้ 

และ  ประเภทอุปกรณ์ว ัดปริมาณรังสีแบบชุดท่ี มี

ความสามารถในการตรวจสอบวดัค่าต่าง ๆ ไดบ้นหวัวดั

เดียวกนั ตามลกัษณะคุณสมบติัของหวัวดั (Chamber) ท่ี

สามารถวดัได ้ซ่ึงในกรณีอุปกรณ์วดัปริมาณรังสีแบบชุด

นั้นมีขอ้ดีท่ีสะดวกในใชง้านและง่ายต่อการพกพา เป็นท่ี

นิยมใชก้นัมากแต่มีราคาท่ีค่อนสูง  

 ในการตรวจสอบเคร่ืองเอกซเรยว์ินิจฉยัทัว่ไปท่ี

ใชอุ้ปกรณ์วดัปริมาณรังสีในการทดสอบ ไดแ้ก่ 

 

1) ค่ากิโลโวลทสู์งสุด (Kilovoltage peak: kVp) 

- ความทาํซํ้ า (Reproducibility) จากการวดั

ค่าสัมประสิทธ์ิความแปรปรวน (Coefficient of 

Variation: CV) ตอ้งมีค่าไม่เกิน 5% 

- ความแม่นยาํ (Accuracy) จากการวดัตอ้งมี

ค่าความผดิพลาดไม่เกิน  ± 10% ของค่าท่ีตั้ง  

2) เวลาในการฉายรังสี (Exposure Time)  

- ความทาํซํ้ า (Reproducibility) จากการวดั

ค่าสัมประสิทธ์ิความแปรปรวน (Coefficient of 

Variation: CV) ตอ้งมีค่าไม่เกิน 5% 

- ค่าความแม่นยาํ (Accuracy) จากการวดั

ตอ้งมีค่าความผดิพลาดไม่เกิน ±  10% ของค่าท่ีตั้ง 

3) ปริมาณรังสี (Radiation Output) 

- ความทาํซํ้ า (Reproducibility) จากการวดั

ค่าสัมประสิทธ์ิความแปรปรวน (Coefficient of  

Variation: CV) ตอ้งมีค่าไม่เกิน 5% 

- ความเป็นเชิงเส้นแบ่งการตรวจสอบเป็น 2 

กรณีคือ 

1. กรณีเคร่ืองเอกซเรยต์ั้งค่าแบบมิลลิ

แอมแปร์ (mA linearity) สัมประสิทธ์ิความเป็นเชิง เ ส้น

ตอ้งมีค่าไม่เกิน 10% 

2. กรณีเคร่ืองเอกซเรยต์ั้งค่าแบบผลคูณ

ระหวา่งกระแสกบัเวลา (mAs linearity)  สัมประสิทธ์ิ

ความเป็นเชิงเส้นตอ้งมีค่าไม่เกิน 20% 

4) วดัปริมาณรังสีเพื่อการหาค่าความหนาคร่ึงค่า 

(Half-Value Layer: HVL)   

 อุปกรณ์วดัปริมาณรังสีแบบชุดมีข้อได้เปรียบ

อีกประการหน่ึงคือมีหัววดัประเภทอ่ืน ๆ ท่ีสามารถ

นาํไปใชไ้ดเ้พิ่มข้ึน เช่น วดัค่าความเขม้แสง (Luminance 

& Illuminance) หรือ เป็นเคร่ืองสํารวจรังสี (Survey 
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Meter) เป็นตน้ และหากในหน่วยงานมีเคร่ืองเอกซเรย์

ประเภทอ่ืน ๆ เช่น เคร่ืองเอกซเรย์ฟลูโอโรสโคป 

(Fluoroscopy), เคร่ืองเอกซเรยเ์ตา้นม (Mammography) 

ห รื อ  เ ค ร่ื อ ง เ อ ก ซ เ ร ย์ ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์  ( Computed 

Tomography: CT) อุปกรณ์วดัปริมาณรังสีแบบชุดก็ยงั

ส า ม า ร ถ นํ า ไ ป ป ร ะ ยุ ก ต์ ใ ช้ ต ร ว จ ส อ บ คุ ณ ภ า พ

เคร่ืองเอกซเรย์เหล่านั้ นได้เช่นกัน ตัวอย่างยี่ห้อชุด

อุปกรณ์วดัปริมาณรังสีท่ีมีจาํหน่ายเชิงพาณิชย์ ได้แก่ 

Unfors RaySafe, RTI และ Radcal เป็นตน้ ดงัแสดงรูปท่ี 

8, 9 และ 10 ตามลาํดบั 

 

 
รูป 8อุปกรณ์วดัปริมาณรังสียีห่อ้ Unfors RaySafe รุ่น RaySafe X2 

(ท่ี ม า :  http://www.raysafe.com/Products/Equipment/~/media/Images/Diagnostic%20Xray/RaySafe%20X2/Slide% 

20images%20700%20x%20385/RaySafe-X2-Prestige-image-3B.ashx?mh=385&mw=700) 

 

 
รูป 9  อุปกรณ์วดัปริมาณรังสียีห่อ้ Radcal รุ่น Accu-DOSE+ 

(ท่ีมา: http://radcal.com/rdclwp/wp-content/uploads/2017/04/Accu-Dose_Nugget_Sensors.jpg) 
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รูป 10  อุปกรณ์วดัปริมาณรังสียีห่อ้ RTI รุ่น Black Piranha 

(ท่ีมา: http://rtigroup.com/content/products/BlackPiranha/BP_Black_tablet_Asus_wifi.jpg ) 

 

สรุป 

อุปกรณ์สําหรับการทดสอบเพื่อการตรวจรับ

และควบคุมภาพเคร่ืองเอกซเรย์วินิจฉัยทั่วไปเป็น

ส่ิงจาํเป็นท่ีจะควรจดัหามาใช้ตรวจสอบให้ครอบคลุม

ตามเกณฑ์มาตรฐาน ผลท่ีไดเ้พื่อให้นกัรังสีการแพทยมี์

ความมัน่ใจในประสิทธิภาพของเคร่ืองเอกซเรยท่ี์มีใชอ้ยู่

ภายในหน่วยงาน วา่มีคุณภาพเพียงพอในการให้บริการ

แก่ผูป่้วยอยา่งปลอดภยัเพื่อคุณภาพของภาพทางรังสีท่ีดี

และไดรั้บปริมาณรังสีท่ีเหมาะสม โดยอุปกรณ์ท่ีจาํเป็น

สําหรับการตรวจสอบเคร่ืองเอกซเรยว์ินิจฉัยทัว่ไป ใน

เชิงกล ประกอบด้วย 1. ตลบัเมตร  2. ท่ีวดัองศา  3. 

Beam Alignment and Collimator Test Tool  4. Star 

Resolution Test Pattern 5. แผ่นอลูมิเนียม  6. แผ่น

อะคริลิค และ 7. แผน่ทองแดง   ส่วนในการทดสอบเชิง

ปริมาณรังสีนั้น ประกอบด้วย อุปกรณ์วดัปริมาณรังสี 

โดยอาจจะเป็นอุปกรณ์เคร่ืองวดัแบบแยกส่ิงท่ีตอ้งวดั

หรือแบบเป็นชุดอุปกรณ์วดัปริมาณรังสีอย่างใดอย่าง

หน่ึงก็ได้ หากแต่ต้องสามารถวดัค่ากิโลโวลท์สูงสุด, 

เวลาในการฉาย และ ปริมาณรังสี ได ้ทั้งน้ีการมีอุปกรณ์

ท่ีพร้อมและมีการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองเอกซเรย์

วินิจฉัยทั่วไปครอบคลุมตามมาตรฐานท่ีกําหนดเป็น

หน่ึงส่ิงท่ีสําคัญในการจัดการงานคุณภาพทางรังสี

วนิิจฉยั 

 

ข้อแนะนํา 

การตรวจสอบเคร่ืองเอกซเรยท์ัว่ไปนั้นมีหลาย

ส่วนท่ีตอ้งทดสอบ อุปกรณ์ท่ีใชจึ้งมีหลายอยา่งและบาง

ช้ินก็มีราคาท่ีค่อนขา้งสูงทาํให้อาจเป็นอุปสรรคต่อการ

จดัหา เพื่อลดอุปสรรคการจดัหาอุปกรณ์ดังกล่าวนั้ น

อาจจะจดัหาพร้อมกบัการจดัซ้ือเคร่ืองเอกซเรยท์ัว่ไปใน

กรณีท่ีหน่วยงานจะมีการติดตั้ งเคร่ืองเอกซเรย์เคร่ือง

ใหม่   
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