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ค ำน ำ 

วารสาร รั ง สี วิทย า ศิ ริ ร าช  ปี ท่ี  4  ฉบับ ท่ี  2 
ประจ า เ ดื อน  กรกฎาคม  – ธันวาคม  25 60   คณะ
บรรณาธิการฯ ขอต้อนรับท่านผู ้อ่ านทุกท่าน เข้า สู่
เน้ือหาวิชาความรู้ทางรังสีวิทยาของวารสารรังสีวิทยาศิริ
ราชอีกคร้ังหน่ึง ในฉบบัน้ีมีเน้ือหาสาระท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
ตรวจทางรังสีวิทยาเตา้นม และการเตรียมสารเภสัชรังสีท่ี
ใช้ส าหรับการตรวจวินิจฉัยทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ ดว้ย
เคร่ืองเพท-ซีที นอกจากน้ียงัมีบทความทางวิชาการท่ี
น่าสนใจ ส าหรับนักรังสีการแพทยแ์ละผูป้ฎิบติังานทาง
รังสีวทิยา ในการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือทางรังสี เพื่อ
ควบคุมคุณภาพของเคร่ืองมือท่ีไดม้าตรฐานวิชาชีพต่อไป 
และปัจจุบนัการท างานให้บริการทางรังสีวิทยา มกัจะเป็น
รูปแบบท่ีท างานร่วมกนัเป็นทีมอย่างมืออาชีพ ท่ีเรียกว่า 
สหวิชาชีพ ซ่ึงจะท าให้งานบริการทางรังสีวิทยากา้วหน้า
ทนัสมยัและบริการได้มาตรฐานเป็นอย่างดียิ่ง อย่างไรก็
ตาม ทกัษะวิชาชีพอาจจะมีการเปล่ียนแปลงได ้ทั้งเพิ่มข้ึน
หรือลดลง ซ่ึงการเพิ่มพูนทกัษะวิชาชีพให้เพิ่มข้ึนนั้น เรา
มกัจะทราบกนัวา่ตอ้งท ากนัอยา่งไร แต่ในภาวะท่ีเป็นการ
ถดถอยของวิชาชีพนั้ น เราอาจจะยงัไม่วิเคราะห์อย่าง
ครบถว้น ผูนิ้พนธ์ไดศึ้กษาและวิเคราะห์ขอ้มูลอยา่งลึกซ้ึง
และครอบคลุมทุกอยา่ง จึงมีความน่าสนใจอยา่งยิง่ 

ดงัท่ีไดเ้รียนท่านผูอ่้านขา้งตน้ถึงเน้ือหาท่ีมีอยู่ใน
วารสารฉบบัน้ี ท่ีทนัต่อความกา้วหนา้เทคโนโลยีและทาง
ปัญหาทางดา้นสาธารณสุขของประเทศ ไดแ้ก่ เร่ืองมะเร็ง 
ท่ีเป็นการเสียชีวิตอนัดบัตน้ๆของประเทศไทย โดยเฉพาะ
ผูป่้วยหญิงท่ีมีความเส่ียงต่อการเกิดมะเร็งเตา้นม ซ่ึงเน้ือหา
วารสารฉบับน้ี ผูนิ้พนธ์ ได้ท าการศึกษาถึงเทคนิคการ

ถ่ายภาพ x-ray เตา้นม ทั้งผูป่้วยทัว่ไป และผูป่้วยท่ีไดรั้บ
ทางศลัยกรรมเสริมเตา้นม ซ่ึงจะมีประโยชน์กบันักรังสี
การแพทยท่ี์ปฎิบติังานในดา้นน้ี นอกจากน้ีแลว้ สังคมใน
ปัจจุบันเข้าสู่สังคมผูสู้งวยั ท าให้ประชาชนทั่วไปและ
ผู ้ป่ วย ท่ี เ ป็นผู ้สู ง ว ัย เข้าม า รับการบ ริการทางด้าน
สาธารณสุข รวมทั้งทางดา้นรังสีวิทยา ภาวะท่ีพบเจอในผู ้
สูงว ัยท่ีส าคัญคือโรคสมองเ ส่ือม ซ่ึงในปัจจุบันส่ิงท่ี
น่าสนใจในวงการแพทยท์างดา้นการวนิิจฉยัให้แม่นย  า ไป
จนถึงการรักษาและฟ้ืนฟูภายหลงัการรักษา จุดเร่ิมตน้ของ
การวินิจฉัยได้จากการผลิตสารเภสัชรังสีท่ีจ  าเพาะจาก
เคร่ืองไซโคลตรอน ในการศึกษาทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ 
โดยผลิตจากเคร่ืองไซโคลตรอนและน าเขา้สู่ร่างกายใน
ผูป่้วยรายท่ีสงสัยเป็นภาวะอลัไซเมอร์ โดยวิธีการตรวจ
เพทสแกน ซ่ึงท าให้ผลการตรวจแม่นย  า ผูป่้วยภาวะโรค
สมองเส่ือมแบบอลัไซเมอร์ในปัจจุบนั 

คณะบรรณาธิการวารสารรังสีวทิยาศิริราช หวงัวา่
ขอ้มูลท่ีไดจ้ากประสบการณ์และผลงานดา้นวิจยัและงาน
ดา้นวิชาการรังสีวิทยา ในฉบบัน้ีจะท าให้ท่านผูอ่้านไดรั้บ
ความรู้เพิ่มเติมและน าไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับ
บริบทด้านงานบริการของท่านต่อไป ซ่ึงจะน าพาสู่
ความกา้วหนา้ในวงการแพทยข์องรังสีวทิยาต่อไป 
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ข้อแนะนําสําหรับผู้ส่งบทความเพือ่ลงตีพมิพ์ 

วารสารรังสีวทิยาศิริราช 
 

วตัถุประสงค์ 

1. เพื่อดาํเนินการจดัทาํ “วารสารรังสีวิทยาศิริราช” 

ให้เป็นรูปธรรมและเป็นอตัลกัษณ์หน่ึงของภาควิชารังสี

วทิยา   

2. เพื่อเป็นแหล่งตีพิมพผ์ลงานทางวิชาการในสาขา

รังสีวิทยาแก่แพทย ์ฟิสิกส์การแพทย ์รังสีเทคนิค นกัรังสี

การแพทย ์ พยาบาลรังสีวทิยา และบุคลากรสายสนบัสนุน 

ท่ีมีคุณภาพในระดบัประเทศ 

3. เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์และบุคลากรสาย

สนบัสนุนมีโอกาสนาํเสนอผลงานตีพิมพเ์พิ่มข้ึน   

4. เพื่ อ ส นับ ส นุ น ใ ห้ บุ ค ล า ก ร ทํา ง า น วิ จัย เ พี่ อ

ความกา้วหนา้ในวชิาชีพ  
 

บทความทีจ่ะลงตีพมิพ์ในวารสาร 

- นิพนธ์ตน้ฉบบั (Original article) 

- รายงานผูป่้วย (Case report) 

- บทความปริทศัน์ (Review article) 

- บทความพิเศษ (Special article ) 
 

การเตรียมต้นฉบับ 

- ใช้โปรแกรม Microsoft Word for window 

ประกอบดว้ยเน้ือเร่ือง ภาพประกอบ รูปภาพ และตาราง 

- หนา้แรก ประกอบดว้ย 

• ช่ือเร่ือง 

• ช่ือ – สกุล ของผูเ้ขียนทุกท่าน 

• สถานท่ีทาํงาน 

 

- การเขียนบทความประเภท 

• นิพนธ์ ตน้ฉบบั ประกอบดว้ย 

• บ ท คัด ย่ อ  ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย หั ว ข้อ ต่ อ ไ ป น้ี 

วตัถุประสงค์ (Objection) วสัดุและวิธีการ 

แบบวิจยั (Material and Method) ผลการศึกษา 

(Results) และสรุป (Conclusion) 

• คาํสาํคญั (Keywords) จาํนวน 3-6 คาํ 

• เน้ือหา ประกอบด้วย บทนํา (Introduction) 

วสัดุและวิธีการ (Material  and Method) ผล

การศึกษา (Results) วิจารณ์ (discussion) สรุป 

(Conclusion)  และเอกสารอา้งอิง (Referenes)  

• รายงานผู ้ป่วย ประกอบด้วยหัวข้อ บทนํา 

(Introduction) รายงานผูป่้วย (case  report) 

วิจารณ์   (Discussion) สรุป (Conclusion) และ

เอกสารอา้งอิง (Reterences)  

•  บทความปริทศัน์ ตามแต่ผูเ้ขียนเห็นสมควร 

แต่สามารถให้มีรูปแบบคล้ายกบันิพนธ์ฉบบั

ได ้
 

คาํแนะนําในการเขยีนบทความ 

- รูปภาพและตารางรวมอยู่ในเ น้ือหา โดยไม่

จาํเป็นตอ้งแยกออกมา แต่ควรเขียนเลขท่ีรูปภาพ ตาราง 

และคําอธิบาย (หากต้องการตีพิมพ์ภาพสี ให้แจ้งต่อ

บรรณาธิการ เพื่อพิจารณาและดาํเนินการ)ให้สอดคล้อง

กบัเน้ือหา 

- ตวัเลขท่ีใช้ให้เป็นตวัเลขอารบิก หน่วยท่ีใช้ควร

ใชห้น่วย System International (SI) 

วารสารรังสีวทิยาศิริราช    
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- คาํย่อใช้ เฉพาะท่ีเป็นสากลเท่านั้น และตอ้งบอก

คาํเตม็ ไวค้ร้ังแรกก่อน 

- เอกสารอา้งอิงใส่หมายเลขเรียงลาํดบัท่ีอา้งอิงใน

บทความ  โดยพิมพย์กเหนือขอ้ความท่ีอา้งอิง และเขียนใน

รูปแบบแวนคูเวอร์ (Vancouver style ) ถา้มีคณะผูร้ายงาน

มากกวา่ 3 ท่าน ใหเ้ขียนเฉพาะ     3 ท่านแรก 

- ผู ้รายงานหรือคณะผู ้รายงานบทความ เ ป็น

ผูรั้บผดิชอบต่อความไม่ถูกตอ้งในเน้ือหาของบทความ 

- รูปภาพ และ บทความ ขอใหแ้ยกออกจากกนั โดย

เขียนกาํกบัในรูปภาพเพื่อง่ายต่อการตีพิมพ ์

- Abstract มีทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ 

 

วธีิการเขยีนบทความตีพมิพ์ 

- เอกสารตน้ฉบบัและ CD มายงัสํานกังานภาควิชา
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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 

นอ้ยท่ีสุด 97 ปี 95 ปี 

มากท่ีสุด 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 จํานวนผู ้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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การผลติสารเภสัชรังสีชนิด F-18 Florbetapir (F-18-AV-45) เพือ่เป็นสารเภสัชรังสีใน

การตรวจวนิิจฉัยการสะสมของโปรตนีอะมัยลอยด์ในสมองสําหรับการตรวจผู้ป่วย

สมองเส่ือมจากโรคอัลไซเมอร์ในโรงพยาบาลศิริราช 

F-18 Florbetapir (F-18-AV-45) radiotracer for productionthe detection of 

cerebral amyloid protein deposition in patient with dementia in Siriraj Hospital. 
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บทคัดย่อ 

บทนํา:  สารเภสัชรังสี  ( (E)-2 -(2 -(2 -(2 -[F-18]Fluoroethoxy) ethoxy)ethoxy)-5 -(4  methylaminostyryl) 

pyridine) (F-18 Florbetapir) (หรือช่ือทางการคา้คือ Amyvid ® จากบริษทั Eli Lilly) เป็นสารเภสัชรังสีทีใชส้ําหรับการ

ตรวจวนิิจฉยัโรคอลัไซเมอร์ (Alzheimer’s disease) เน่ืองจากสามารถตรวจหาปริมาณการสะสม Beta-amyloid ในสมอง

ได้โดยอาศัยการตรวจเพทสแกน การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการผลิตสารเภสัชรังสีชนิด F-18 

Florbetapir โดยใชเ้คร่ืองมือสังเคราะห์สารเภสัชรังสีแบบอตัโนมติั (CFN-MPS200, Sumitomo heavy industries, Ltd.) 

ในศูนยไ์ซโคลตรอนคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 

วัสดุและวิธีการ: ทาํการสังเคราะห์สารเภสัชรังสี F-18 Florbetapir โดยอิงตามวิธีการท่ีมีการตีพิมพเ์ผยแพร่จากงานวิจยั

ก่อนหนา้และนาํมาดดัแปลงสภาวะต่างๆในการสังเคราะห์เพื่อใหเ้หมาะสม โดยเร่ิมจากรับ F-18 จากเคร่ืองไซโคลตรอน

จ า ก นั้ น นํา ม า จับ กับ ส า ร ตั้ ง ต้น ช นิ ด  ( ( E)-2 -( 2 -( 2 -( 5 -( 4 -( tert-butoxycarbonyl(methyl)amino)styryl)pyridin-2 -

yloxy)ethoxy)ethoxy)ethyl-4-methylbenzenesulphonate หรือ AV-105) ดว้ยกระบวนการฟลูออริเนชนั (Fluorination) 

โดยการแทนท่ีหมู่โทซิลเลท (-OTs) ท่ีเป็น leaving group จะไดส้ารมธัยนัตคื์อสารประกอบ AV-123 จากนั้นกาํจดัหมู่

บอกซิลิก (-Boc) ดว้ยกระบวนการ de-protection หรือทาํปฏิกิริยา Hydrolysis ดว้ยกรดไฮโดรคลอริก, ปรับสมดุลความ

เป็นกรด-ด่างดว้ยโซเดียมไฮดรอกไซด์และแยกสารเภสัชรังสี F-18 Florbetapir ออกจากสารปนเป้ือนดว้ยเคร่ืองโคร

มาโทกราฟีเหลวความดนัสูง (HPLC semi preparative)   

ผลการทดลอง: สารเภสัชรังสี F-18 Florbetapir ท่ีไดจ้ากการสังเคราะห์มีคุณภาพตามมาตรฐาน โดยมีความบริสุทธ์ิทาง

เคมีรังสีมากกว่า 95%, มีค่าความเป็นกรด-ด่างท่ีเหมาะสม, มีการปนเป้ือนจากสารเคมีในกระบวนการสังเคราะห์

ประกอบดว้ยเอทานอล, อะซิโตไนไทรน์และคริปโทฟิกอยูใ่นเกณฑท่ี์กาํหนด, มีความบริสุทธ์ิทางรังสีและระดบัสารก่อ

ไขห้รือเอนโดทอกซินเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน โดยมีผลผลิตร้อยละ 25.0±2.7% และใชเ้วลาสังเคราะห์ทั้งหมด 90 

นาที 

สรุปผลการทดลอง: จากการศึกษาการผลิตสารเภสัชรังสี F-18 Florbetapir ดว้ยเคร่ืองสังเคราะห์สารเภสัชรังสีแบบ

อตัโนมติัแบบ CFN-MPS200  น้ีสามารถผลิต F-18 Florbetapir ท่ีมีคุณสมบติัเทียบเคียงกบัสารตน้ฉบบั มีความปลอดภยั

สาํหรับการใชเ้ป็นสารเภสชัรังสีเพื่อตรวจวนิิจฉยัผูป่้วยสมองเส่ือมจากอลัไซเมอร์ 

คําสําคัญ: โรคอลัไซเมอร์, การสังเคราะห์สารเภสัชรังสี F-18 Florbetapir, โปรตีนอะมยัลอยด์ในสมอง, F-18-

AV45 

ทศพร ศิริประภา และคณะ 103 

 



วราสารรังสีวทิยาศิริราช [VOL.4 NO.2 JULY-DECEMBER 2017] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract 

Introduction: The ((E)-2-(2-(2-(2-[F-18]Fluoroethoxy) ethoxy)ethoxy)-5-(4  methylaminostyryl) 

pyridine) (F-18 Florbetapir) radiotracer (or Amyvid ® from Eli Lilly, co. Ltd) is a radiopharmaceuticals used for 

diagnosis of Alzheimer’s disease by detecting β amyloid deposition in the brain using PET scan. The aim of this 

study is to evaluate F-18 Florbetapir production using automated synthesizer facilities (CFN-MPS200, Sumitomo 

heavy industries, Ltd.) in Siriraj Cyclotron Centre, Faculty of Medicine Siriraj Hospital. 

Material and method: F-18 Florbetapir production was optimized from the previously published methods and 

which was adapted and optimized from previously published methods. The activated fluoride (F-18) from cyclotron 

(HM-20S, Sumitomo Heavy Industries, Ltd., Tokyo, Japan) was combined to AV-105 precursor or ((E)-2-(2-(2-(5-

(4-(tert-butoxycarbonyl(methyl)amino)styryl)pyridin-2-yloxy)ethoxy)ethoxy)ethyl-4-methylbenzenesulphonate) by 

substituting the tosylate leaving group (-OTs) in a fluorination step. Then, to remove the boxylic protecting group 

(-Boc) with de-protection process or hydrolysis by adding hydrochloric acid (HCl), adjust the pH with sodium 

hydroxide (NaOH) and purify a F-18 Florbetapir radiopharmaceuticals with HPLC semi-preparative. 

Result: The properties of F-18 Florbetapir products from current synthesis method were according to the quality 

standard by means of radiochemical purity was greater than 95% with suitable pH range, all residual chemical 

contamination including ethanol, acetonitrile and kryptofix were within the acceptable criteria. The radionuclidic 

purity, pyrogen and endotoxin content met the standard criteria. The average automated synthesis yield was 

25.0±2.7% and total synthesis time was approximately by 90 minutes.  

Conclusion: F-18 Florbetapir production using an automated module (CFN-MPS200) shows similar results as 

previously published methods. The synthesized radiotracer is safe for using in the diagnosis of Alzheimer's 

dementia. 

Keyword: Alzheimer's disease, production of F-18 Florbetapir radiopharmaceuticals, protein amyloid in 

brain, F-18-AV45. 
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บทนํา 

อุบัติการณ์ของโรคอัลไซเมอร์ (Alzheimer’s 

disease) ซ่ึงเป็นสาเหตุหลกัท่ีทาํให้เกิดภาวะสมองเส่ือม

ในประเทศไทย [1] มีแนวโน้มเพิ่มข้ึนอย่างและส่งผล

กระทบต่อคุณภาพชีวิตของตวัผูป่้วย ครอบครัว [2] และ

จะเป็นปัญหาท่ีสําคัญของเศรษฐกิจ สังคมและการ

พฒันาประเทศ [3] การวินิจฉัยภาวะน้ีโดยอาศยัอาการ

และอาการแสดงทางคลินิก การทาํแบบทดสอบระดบั

ความสามารถสมอง ตลอดจนการตรวจภาพถ่ายรังสี

ส ม อง ด้ว ย  MRI ห รือ เพ ท ส แก น  ด้วย  F-1 8 

Fluorodeoxyglucose (FDG) อาจยงัมีความแม่นยาํไม่

เพียงพอ  ดงันั้นการตรวจการสะสมของ Beta-amyloid 

ในสมองไดต้ั้งแต่ในระยะแรกเร่ิมจึงมีความสําคญัอย่าง

มากในแง่การวินิจฉัยโรค เพื่อวางแผนการดูแลรักษา

ผูป่้วยหรือป้องกนัภาวะสมองเส่ือมในอนาคต [4] 

ปัจจุบนัมีการใช้สารเภสัชรังสีในการตรวจหา

ปริมาณการสะสม Beta-amyloid ในสมองโดยอาศยัการ

ตรวจเพทสแกนหลายชนิด ไดแ้ก่ F-18 Florbetapir, C-

11 Pittsburgh (PiB), F-18 Flutemetamol, F-18 

Florbetaben และ F-18 NAV4694 [4-11] แต่อยา่งไรก็

ตาม F-18 Florbetapir เป็นสารเภสัชรังสีชนิดแรกท่ี

ได้รับการยอมรับให้ใช้ตรวจหาการสะสมของโปรตีน

ในสมองจากองค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา 

U.S. FDA. (The United States Food and Drug 

Administration) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 และเป็นสารเภสัช

รังสีท่ีนิยมใช้อย่างแพร่หลาย เน่ืองจากมีคุณสมบัติ

ทางด้านเภสัชจลศาสตร์ท่ีดี มีผลข้างเคียงตํ่า มีความ

เหมาะสมสาํหรับการตรวจดว้ยเทคนิคเพทสแกน  

 

 

วสัดุและวธีิการ (Material and method)  

 กระบวนการสังเคราะห์สารเภสัชรังสี F-18 

Florbetapir เร่ิมจากผลิตไอโซโทปรังสีฟลูออรีน-18 (F-

18) จากเคร่ืองไซโคลตรอน โมเดล HM-20S (Sumitomo 

Heavy Industries, Ltd., Tokyo, Japan) ในการผลิต

ฟลูออรีน-18 จะใช้การเร่งอนุภาคโปรตอนพลงังาน 20 

MeV และใช ้beam current ประมาณ 50-100 μA ใช้

ออกซิเจน-18 สมรรถนะสูง (O-18) เป็นสารตั้ งต้น

จาํนวน 3.5 กรัม จากนั้ นฟลูออรีน-18 จะถูกส่งไปท่ี 

target recovery vial ในเคร่ืองสังเคราะห์สารเภสัชรังสี

ชนิด CFN-MPS200 ฟลูออรีน-18 จะถูกทาํให้บริสุทธ์ิ

ดว้ยคอลมัน์ Sep-Pak Accel Plus QMA cartridge โดย

มีคริปโทฟิค 222 เป็นตัวชะฟลูออรีน-18 ออกจาก

คอลมัน์ QMA จากนั้นทาํการติดฉลากฟลูออรีน-18 กบั

สารตั้งต้น AV-105 ซ่ึงได้รับการสนับสนุนสารตั้งต้น 

AV-105 จากศาสตราจารย ์Juri Gelovani จากสถาบนั 

Karmanos Cancer Institute, Wayne State University, 

Michigan, USA ซ่ึงเป็นเครือข่ายร่วมวิจยักับคณะ

แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โดยการสังเคราะห์สารตั้ง

ตน้ดงักล่าวเป็นไปตามมาตรฐาน GMP โดยอาศยัขอ้มูล

จากงานวิจยัของ Benedum และคณะ [12] จากนั้นทาํ

ปฏิกิริยา Hydrolysis ดว้ยกรดไฮโดรคลอริกและปรับ

ความสมดุลความเป็นกรด-ด่างของสารเภสัชรังสีด้วย

โซเดียมไฮดรอกไซด์ โดยทาํการสังเคราะห์ตามขั้นตอน

งานวิจยัของ Cheng-Hsiang Yao และคณะ [13] และ

นาํมาปรับ (เวลา, อุณหภูมิ) ให้มีความเหมาะสมเพื่อให้

ไดป้ระสิทธิภาพในการผลิตสูงท่ีสุด ปฏิกิริยาเคมีท่ีใชใ้น

การสังเคราะห์สารเภสัชรังสี F-18 Florbetapir แสดงดงั

ภาพท่ี 1 ปฏิกิริยาและเคร่ืองมือท่ีใช้การสังเคราะห์สาร

เภสัชรังสีแสดงดงัภาพท่ี 2 และ 3 

ทศพร ศิริประภา และคณะ 105 
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ภาพ 1 ปฏิกิริยาการสังเคราะห์สารเภสัชรังสี F-18 Florbetapir ดดัแปลงจากงานวจิยัของ Cheng-Hsiang Yao และคณะ

จากวารสาร Applied Radiation and Isotopes ปี 2010 หนา้ท่ี 2295 

 

 

 

ภาพ 2 ไดอะแกรมท่ีใชก้ารสังเคราะห์สารเภสัชรังสี   F-18 Florbetapir 

106 การผลิตสารเภสัชรังสีชนิด F-18 Florbetapir (F-18-AV-45) 
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ภาพ 3 เคร่ืองสังเคราะห์สารเภสัชรังสี F-18 Florbetapir 

ในระบบการสังเคราะห์สารเภสัชรังสี F-18 

Florbetapir สามารถแบ่งออกเป็น 4 ส่วนดงัน้ี ส่วนท่ี 1 

เป็นระบบแก๊สไนโตรเจน ทาํหน้าท่ีเป็นแก๊สตวัพาของ

สาร ส่วนท่ี 2 เป็นระบบควบคุมทิศทางการไหลของสาร 

ส่วนท่ี 3 คือขวดท่ีใชท้าํปฏิกิริยาเคมี ส่วนท่ี 4 เป็นระบบ

ป๊ัม ทาํหน้าท่ีช่วยในการเคล่ือนท่ีของสารจากท่ีหน่ึงไป

ยงัท่ีหน่ึง โดยในกระบวนการสังเคราะห์สารเภสัชรังสี 

F-18 Florbetapir มีขั้นตอนต่างๆ ดงัน้ี 

1. แยกฟลูออรีน-18 (F-18) จาก ออกซิเจน-18 

(O-18) โดยการใช้ QMA คอลัมน์  (Quaternary 

ammonium anion exchange column) 

2. ใช ้Kryptofix 222 ชะฟลูออรีน-18 ออกจาก 

QMA คอลมัน์ 

3. ขจดัอะซิโตรไนโทร์ท่ีใช้เป็นตวัทาํละลาย

โดยการใหค้วามร้อน 

4. แทนท่ีหมู่ -OTs ท่ีเป็น leaving group ดว้ย

ฟลูออรีน-18 โดยการทาํปฏิกิริยา Fluorination ระหวา่ง

สารตั้งตน้ AV-105 

5. กําจัดหมู่  -Boc ด้วยกระบวนการ de-

protection หรือทาํปฏิกิริยา Hydrolysis ดว้ยกรดไฮโดร

คลอริก 

6. ปรับความสมดุลความเป็นกรด-ด่างของสาร

เภสัชรังสีดว้ยโซเดียมไฮดรอกไซด ์

การผลิตสารเภสัชรังสี F-18 Florbetapir จะใช้

เคร่ืองสังเคราะห์สารเภสัชรังสีแบบ CFN-MPS200 

จาํนวน 2 เคร่ือง ซ่ึงควบคุมระบบการทาํงานต่างๆดว้ย

ซอฟแวร์ CUPID (Sumitomo Heavy Industries, Ltd., 

Tokyo, Japan) โดยเคร่ืองสังเคราะห์เคร่ืองแรกจะใช้

สําหรับกระบวนการการสังเคราะห์สารเภสัชรังสี F-18 

Florbetapir และเคร่ืองสังเคราะห์เคร่ืองท่ีสองจะใช้

สําหรับทาํสารเภสัชรังสี F-18 Florbetapir ให้บริสุทธ์ิ 

ตวัเคร่ืองสังเคราะห์สารเภสัชรังสี CFN-MPS200 จะทาํ

หน้าท่ีควบคุมการไหลของสารเคมีท่ีใช้ทําปฏิกิริยา 

ได้แก่ 1. ฟลูออรีน-18 (F-18) 2. คริปโทฟิค 222 

(Kryptofix 222) 3. อะซิโตไนไทร์ 4. AV-105 Precursor 

5. กรดไฮโดรคลอริก 6. โซเดียมไฮดรอกไซด์ มีระบบ

ควบคุมกระบวนการทาํความร้อนในการทาํปฏิกิริยา ใน
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ระบบการสังเคราะห์สารเภสัชรังสีแบบอัตโนมัติจะ

ทาํงานร่วมกับเคร่ืองมืออ่ืนๆนอกเหนือจากตวัเคร่ือง

สังเคราะห์สารเภสชัรังสี เช่น ป๊ัมสุญญากาศ, หวัวดั, UV 

visible หัววดัรังสีและระบบแยกสารแบบโครมาโทก

ราฟีเหลวความดันสูง High Performance Liquid 

Chromatography system (HPLC semi preparative, 

(Zorbax Eclipse XDB-C18, 5 μm, 9.4×250 mm; 

Agilent Technologies, California, United States)  

กระบวนการทาํสารเภสัชรังสีให้บริสุทธ์ิจะเร่ิม

จากการแยกสารเภสัชรังสี F-18 Florbetapir ดว้ยเคร่ือง 

HPLC Semi preparative (ชนิด Eclipse XDB-C18; 

Agilent Technologies, California, United States) โดย

ใช ้Mobile phase คือ อะซิโตไนไทร์และแอมโมเนียมอะ

ซิเตท pH 4.5 อตัราส่วน (45:55) ดว้ยอตัราการไหล 

(Flow rate) 4 มล./นาที สารเภสัชรังสี F-18 Florbetapir 

จะเร่ิมถูกชะออกมาท่ีเวลา 24 นาที แสดงดงัภาพ  4 จึง

เร่ิมเลือกเก็บเฉพาะสารเภสัชรังสี F-18 Florbetapir แลว้

ปรับสมดุลดว้ยนํ้ าปราศจากไอออน (Deionized water, 

DI) จากนั้นจะใชเ้คร่ืองสังเคราะห์ CFN-MPS200 เคร่ือง

ท่ี 2 ทาํสารเภสัชรังสีให้บริสุทธ์ิด้วย C18 Sep-Pak 

cartridge (Phenomenex C18 Security Guard Cartridge, 

10×10 mm, Agilent Technologies, California, United 

States) แลว้ชะสารเภสัชรังสี F-18 Florbetapir ท่ีจบัอยูท่ี่ 

C18 Sep-Pak cartridge ดว้ยเอธานอล จากนั้นให้ความ

ร้อนเพื่อระเหยเอธานอลออกแลว้ปรับสมดุลสารเภสัช

รังสี F-18 Florbetapir ดว้ย 0.9% โซเดียมคลอไรด์ โดย

ขั้นตอนสุดท้ายจะทาํการกรองสารเภสัชรังสี F-18 

Florbetapir ดว้ยฟิลเตอร์ชนิด PVDF (Merck Millipore 

Ltd., Tullagreen, Carrigtwohill Co. Cork, Ireland) 

ขนาด 0.22 ไมโครเมตรเพื่อให้สารเภสัชรังสีปราศจาก

เช้ือและส่ิงปลอมปนอ่ืนๆท่ีมีขนาดอนุภาคมากกวา่ 0.22 

ไมโครเมตร ก่อนนาํไปแบ่งให้ผูป่้วย ไดอะแกรมและ

เคร่ืองมือท่ีใชก้ารทาํสารเภสัชรังสี F-18 Florbetapir ให้

บริสุทธ์ิแสดงดงัภาพ 5 

 

ภาพ 4 กราฟ HPLC semi-preparative แสดงการทาํสารเภสัชรังสี F-18 Florbetapir ใหบ้ริสุทธ์ิ โดยเวลาท่ี 0  

           นาทีเป็นเวลาท่ีเร่ิมฉีดสารเขา้เคร่ือง HPLC จากนั้นจะพบ peak activity ของสารเภสชัรังสี  

           F-18 Florbetapir ท่ีเวลา 24 นาที 

F-18 

 

Time (min) 

Radioactivity  
(GBq) 

0 24 

108 การผลิตสารเภสัชรังสีชนิด F-18 Florbetapir (F-18-AV-45) 
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ภาพ 5 ระบบทาํสารเภสัชรังสี F-18 Florbetapir ใหบ้ริสุทธ์ิและไดอะแกรมท่ีใชส้าํหรับทาํสารเภสัชรังสี F-18 Florbetapir 

ใหบ้ริสุทธ์ิ 

 

ในระบบการทาํสารเภสัชรังสี F-18 Florbetapir 

ใหบ้ริสุทธ์ิสามารถแบ่งออกเป็น 6 ส่วนดงัน้ี  

ส่วนท่ี 1 เป็นระบบฉีดสารเภสัชรังสี ทาํหนา้ท่ี

นาํสารเภสัชรังสี F-18 Florbetapir 

เขา้สู่ระบบสารเภสัชรังสี  

ใหบ้ริสุทธ์ิ 

ส่วนท่ี 2 คือระบบหวัวดัซ่ึงประกอบดว้ยหวัวดั

รังสีและหัววดัการดูดกลืนแสงท่ีอยู่

ในช่วงอลัตร้าไวโอเลต  

และวสิิเบิล  

ส่วนท่ี 3 คือระบบป๊ัม ทาํหน้าท่ีควบคุมอตัรา

การไหลของสาร  

ส่วนท่ี 4 คือระบบปรับสภาวะของสารให้อยูใ่น

สภาวะท่ีเหมาะสม 

ส่วนท่ี 5 เป็นระบบควบคุมทิศทางการไหลของ

สาร      

ส่วนท่ี 6  เป็นระบบแก๊สไนโตรเจน ทาํหน้าท่ี

เป็นแก๊สตวัพาของสาร 

 

ผลการศึกษา 

สารเภสัชรังสี F-18 Florbetapir ท่ีไดจ้ากการ

สังเคราะห์มีความบริสุทธ์ิทางเคมีมากกว่า 95% แสดง

ในภาพ 6 ใชเ้วลาสังเคราะห์ทั้งหมด 90 นาที มีผลผลิต

ร้อยละ 25.0±2.7  และมีคุณภาพท่ีเหมาะแก่การใช้กบั

ผู ้ ป่ ว ย โ ด ย ผ่ า น ข้อ กํา ห น ด ก า ร ค ว บ คุ ม คุ ณ ภ า พ

ประกอบด้วยการทดสอบค่าความเป็นกรด-ด่าง ความ

บริสุทธ์ิทางเคมีรังสี ความบริสุทธ์ิทางรังสีและความ

ปลอดเช้ือไพโรเจน แสดงดงัตารางท่ี 1 
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ตาราง 1  แสดงวธีิการและเกณฑ์ทีใ่ช้ในการควบคุมคุณภาพสารเภสัชรังสี F-18 Florbetapir 

Parameter 
Specification of F-18 AV45 synthesis 

(mean±SD from 19 productions) [13] 

Specification of our In-house 

radiosynthesis of  

F-18 Florbetapir  

(mean±SD from 7 productions) 

Synthesis time 104 ± 7 min 90 ± 5  min 

Appearance 
Clear, colorless liquid; 

 no suspended particle 

Colorless and clear; 

no suspended particle 

pH value 6 to 7 6.540 

Radionuclide Identity 109.3±31.2 min 109.8 min 

Radionuclide purity ≥99% ≥99% 

Radiochemical purity RCP≥95.3 ± 2.2% ≥95± 4.5% 

Radiochemical yield 

(EOS) 
25.4 ± 7.7% 25.0 ± 2.7% 

Specific activity (EOS) 470 ± 135 TBq/mmol 360 ± 157 TBq/mmol 

Residual Solvents 

ACN: 7±50 ppm 

EtOH: 5% (v/v)  

DMSO: 32±14 ppm 

ACN: 17±14 ppm 

EtOH: 4.4% (v/v) 

DMSO: 62±27 ppm 

Pyrogenicity 

(Endotoxin) 
<1 EU/ml <1 EU/ml 

Sterility sterile sterile 

Radionuclidic Identity 511 Kev 511 Kev 

 

 

110 การผลิตสารเภสัชรังสีชนิด F-18 Florbetapir (F-18-AV-45) 

 



[VOL.4 NO.2 JULY-DECEMBER 2017] วารสารรังสีวิทยาศิริราช 

 

 

ภาพ 6 แสดงกราฟ HPLC สาํหรับสารเภสัชรังสี F-18 Florbetapir 

 

 

โครมาโทรแกรม (Chromatogram) ในภาพ 7 

เป็นสัญญาณจากหัววดัสัญญาณแบบ UV-visible และ 

Radiodetector แสดงสารประกอบเชิงเด่ียวของสารต่างๆ 

ซ่ึ ง ใ น แ ต่ ล ะ ส า ร จ ะ มี ร ะ ย ะ เ ว ล า ท่ี อ ยู่ ใ น ค อ ลัม น์ 

(Retention time, RT) เป็นเวลาเฉพาะตวั โดยสารเภสัช

รังสี F-18 Florbetapir ท่ีสังเคราะห์ไดจ้ะปรากฏในนาที

ท่ี 7 ในการวิเคราะห์ผลจะนาํพื้นท่ีใตพ้ีค (Peak) ของแต่

ละสารมาคาํนวนผลเปรียบเทียบกับกราฟมาตรฐาน 

(Calibration curve) ก็จะสามารถแปลผลปริมาณและ

ความบริสุทธ์ิทางเคมีของสารสารเภสัชรังสี  F-18 

Florbetapir ได ้

เ ม่ือนําสารเภสัชรัง สี ท่ีทําการผลิตได้ผ่าน

คุณสมบติัตามเกณฑ์มาตรฐานไปใช้ในการตรวจเพท

สแกนในอาสาสมคัรวิจยั พบว่าในผูสู้งอายุปกติท่ีไม่มี

อาการของภาวะสมองเส่ือมให้ภาพการตรวจเป็นผลลบ

และในผูป่้วยสมองเส่ือมจากอัลไซเมอร์ให้ภาพการ

ตรวจเป็นผลบวกดงัแสดงในภาพ 7  

วจิารณ์ (Discussion) 

ในการผลิตสารเภสัชรังสี F-18 Florbetapir 

สาํหรับการตรวจวนิิจฉยัผูป่้วยสมองเส่ือมจากโรคอลัไซ

เมอร์ในโรงพยาบาลศิริราชมีผลผลิตร้อยละ 25±2.7 ซ่ึง

ค่อนขา้งตํ่ากวา่ท่ีมีการตีพิมพม์าก่อนหนา้ [13] ทั้งน้ีอาจ

เน่ืองจากความแตกต่างในด้านอุณหภูมิและความช้ืนท่ี

ใช้ทาํปฏิกิริยา ซ่ึงทางทีมวิจยัยงัคงมีการพฒันาต่อไป

เพื่อหากระบวนการผลิตท่ีจะสามารถเพิ่มร้อยละผลผลิต

ใหสู้งข้ึน แต่อยา่งไรก็ตาม ณ ปัจจุบนัการผลิตสารเภสัช

รังสี F-18 Florbetapir แต่ละคร้ังสามารถใชก้บัผูป่้วยได้

สูงสุดประมาณ 3-4 รายต่อวนัซ่ึงพอกบัการตรวจวินิจฉยั

ในแต่ละวนั  

ในส่วนของ Specific activity พบวา่ผลของเรามี

ค่า 360 ± 157 TBq/mmol ซ่ึงตํ่ากวา่ท่ีไดมี้รายงานก่อน

หนา้ [13] ซ่ึงเกิดจากสภาวะต่างๆในการทาํปฏิกิริยายงั

ไม่เหมาะสม และพบว่ามี residual solvents ของ 

Acetonitrile (ACN) และ Dimethyl sulfoxide (DMSO) 
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ท่ีมากกวา่รายงานก่อนหนา้ [13] ซ่ึงเกิดจากอุณหภูมิและ

เวลาในขั้นตอนการระเหย solvents ยงัไม่เหมาะสม แต่

ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน (ACN:≤410 ppm, DMSO: 

<5000 ppm) และไม่ส่งผลกระทบต่อผูป่้วย โดยทางทีม

มีการวางแผนท่ีจะปรับปรุงโดยการทดลองปรับสภาวะ

ต่างๆในการทาํปฏิกิริยาใหเ้หมาะสมต่อไป 

 ในเร่ืองคุณภาพของสารเภสัชรังสีท่ีผลิตได้มี

ความใกลเ้คียงกนักบังานวิจยัของ Cheng-Hsiang Yao 

และคณะคือ มีลกัษณะทางกายภาพ, ความเป็นกรด-ด่าง, 

ค่าคร่ึงชีวิต, ความบริสุทธ์ิของไอโซโทปรังสี, ความ

บริสุทธ์ิทางเคมี, ร้อยละผลผลิต, สารก่อให้เกิดไข ้และ

ความปราศจากเช้ือ (sterility) และเป็นไปตามเกณฑ์

มาตรฐานของ GMP [13] 

 

สรุป (Conclusion) 

 สารเภสัชรังสี F-18 Florbetapir ท่ีผลิตไดด้ว้ย

เคร่ืองมือและอุปกรณ์ของศูนย์ไซโคลตรอนศิริราชมี

ความเหมาะสมและปลอดภยัต่อผูป่้วย สามารถใช้เป็น

สารเภสัชรังสีเพื่อตรวจการสะสมของโปรตีนอะมัย

ลอยด์ในสมองด้วยเพทซีทีสแกนเพื่อประกอบการ

วนิิจฉยัผูป่้วยสมองเส่ือมจากโรคอลัไซเมอร์ได ้

 

 

 

ภาพ 7 ภาพการตรวจเพทสแกนในอาสาสมคัรโครงการวิจยั โดยภาพทางดา้นซา้ยเป็นการตรวจท่ีใหผ้ลลบในผูป่้วยสูงอายุ

ปกติและภาพทางดา้นขวาเป็นการตรวจท่ีให้ผลบวกในผูป่้วยโรคอลัไซเมอร์ [14] 
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อุปกรณ์สําหรับการทดสอบเพือ่การตรวจรับและควบคุมคุณภาพ 

เคร่ืองเอกซเรย์วนิิจฉัยทั่วไป 

Instruments for Acceptance and Quality Control Tests in General Radiography 
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ภาควชิารังสีวทิยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  

มหาวทิยาลยัมหิดล 

 

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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การทดสอบเพือ่การตรวจรับและการควบคุมคุณภาพ 

แผ่นรับภาพเคร่ืองเอกซเรย์ดจิิทัล 

Acceptance Test and Quality Control for Image Receptor in Digital Radiography 
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ภาควชิารังสีวทิยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  

มหาวทิยาลยัมหิดล 

 

บทความปริทรรศน์ 

บทคัดย่อ 

บทความน้ีอธิบายถึงหัวขอ้ในการทดสอบเพื่อการตรวจแรกรับและการควบคุมคุณภาพแผ่นรับภาพทางรังสี 

(Image Receptor) แบบ Digital Radiography (DR) ในเคร่ืองเอกซเรยว์นิิจฉยัทัว่ไป เพื่อทดสอบประสิทธิภาพการทาํงาน

และคุณภาพของภาพ โดยประกอบดว้ยกนัทั้งหมด 9 หวัขอ้ ในแต่ละหวัขอ้มีการประเมินในรูปแบบเชิงคุณภาพและเชิง

ปริมาณ เพื่อใหม้ัน่ใจไดว้า่แผน่รับภาพมีระบบการสร้างภาพและใหภ้าพทางรังสีท่ีดีเพื่อการวนิิจฉยั 

 คําสําคัญ การทดสอบเพื่อการตรวจรับ การทดสอบเพื่อควบคุมคุณภาพ แผน่รับภาพแบบดีอาร์ 

 

Abstract 

  This article describes the topics for acceptance test and quality control for image receptor in digital 

radiography (DR). There are 9 topics to perform the test. In each topic includes the assessment in term of qualitative 

and quantitative analysis to verify the system and image quality of the radiographic image available for diagnosis. 

 Keywords: Acceptance Test, Quality Control, Digital Radiography 

สิรัณยาพงศ ์สุวรรณโอภาสและวสวตัต์ิ ประสงคส์ร้าง 127 

 



JOURNAL  OF SIRIRAJ  RADIOLOGY [VOL.4 NO.2 JULY-DECEMBER 2017] 

 

บทนํา 

ภาพถ่ายทางรังสีจากเคร่ืองเอกซเรย์วินิจฉัย

ทั่วไปเป็นหน่ึงในองค์ประกอบท่ีสําคัญในการช่วย

วินิจฉัยรอยโรคทางการแพทย์ท่ีเกิดข้ึนกับผู ้ป่วยใน

บริเวณท่ีไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าเพื่อความ

ถูกตอ้งและแม่นยาํในการวางแผนการรักษาของแพทย ์

ในอดีตการสร้างภาพทางรังสีนั้ นใช้ระบบแผ่นฟิล์ม 

(Film Screen System) ผ่านกระบวนการทางเคมีเพื่อ

สร้างภาพโดยวิธีล้างฟิล์มด้วยมือพฒันามาสู่การล้าง

ฟิล์มแบบเคร่ืองล้างฟิล์มอัตโนมติัในห้องมืด ซ่ึงเป็น

ระบบสร้างภาพแบบอนาล็อค (Analog) การพฒันา

ทางด้านเทคโนโลยีนําโลกก้าวเข้ามาสู่รูปแบบระบบ

ดิจิทลั (Digital) ซ่ึงแผ่นรับภาพทางรังสีเป็นหน่ึงใน

เคร่ืองมือท่ีถูกพฒันาเป็นเคร่ืองสร้างภาพทางรังสีระบบ

ดิจิทลั (Digital Radiographic System) ท่ีสามารถสร้าง

ภาพทางรังสีโดยเปล่ียนการสร้างภาพจากแผน่ฟิล์มเป็น

การสร้างภาพจากแผ่นรับภาพ (Image Receptor) เพื่อ

เปล่ียนรังสีเอกซ์ไปให้เป็นสัญญาณทางอิเล็คทรอนิก

และสร้างภาพทาํให้เป็นประโยชน์ทั้งต่อผูใ้ช้งานและ

ผูป่้วยอนัได้แก่ การลดการใช้สารเคมีจากกระบวนการ

ลา้งฟิล์ม, การลดเวลาในการสร้างภาพและตรวจสอบ

คุณภาพของภาพ, ความมัน่คงของภาพโดยการจดัเก็บ

ภาพลงในระบบฐานของข้อมูลภาพรังสี  (Picture 

Archiving and Communication System: PACS) และ

การลดขนาดพื้นท่ีในการสร้างห้องเอกซเรยจ์ากการเลิก

ใช้ห้องมืดและห้องเก็บฟิล์ม เป็นต้น นอกจากน้ีการ

สร้างภาพทางรังสีระบบดิจิทลัยงัช่วยลดปัญหาการสร้าง

ภาพจากการตั้งค่าพารามิเตอร์ท่ีมากหรือน้อยเกินไป

เพราะมีระบบประมวลผลภาพ (Post Image Processing) 

ท่ีสามารถปรับความขาว-ดาํ, ความสว่าง, รายละเอียด

ของภาพให้เหมาะสมและสามารถใช้โปรมแกรมเสริม

เพื่อช่วยในการวิเคราะห์ผลวินิจฉัยผลของแพทย์ได ้

ร ะ บ บ เ ท ค โ น โ ล ยี แ ผ่น รั บ ภ า พ ร ะ บ บ ดิ จิ ทัล ข อ ง

เคร่ืองเอกซเรยว์นิิจฉยัทัว่ไปท่ีมีใชท้ัว่ไปในโรงพยาบาล

มีดว้ยกนั 2 ประเภท คือ 1) Computed Radiography: CR 

และ 2) Digital Radiology: DR ซ่ึงในปัจจุบนัแผ่นรับ

ภาพระบบดิจิทลัประเภท Digital Radiography (DR) 

ไ ด้ รั บ ค ว า ม นิ ย ม ม า ก ก ว่ า ป ร ะ เ ภ ท  Computed 

Radiography (CR) อนัเน่ืองมาจากความรวดเร็วของการ

แสดงผลภาพ ปริมาณรังสีท่ีใช้ในการสร้างภาพท่ีน้อย

กว่าแต่ให้คุณภาพของภาพท่ีดีกว่า ส่งผลทาํให้แผ่นรับ

ภาพระบบ CR ลดบทบาทลง 

ในปัจจุบันแผ่นรับภาพระบบดิจิทัลประเภท 

Digital Radiology (DR) ติดตั้ งมาควบคู่กับ

เคร่ืองเอกซเรย์วินิจฉัยทั่วไป การสร้างภาพทางรังสี

เ พื่ อ ใ ห้ ไ ด้ คุ ณ ภ า พ ข อ ง ภ า พ ท่ี ดี น อ ก เ ห นื อ จ า ก

เคร่ืองเอกซเรย์ทาํงานตามเกณฑ์มาตรฐานแล้ว ส่ิงท่ี

สําคญัและจาํเป็นคือประสิทธิภาพการทาํงานของแผ่น

รับภาพทางรังสี 

การทดสอบเพื่อการตรวจรับและการควบคุม

คุณภาพแผนรับภาพระบบดิจิทัลมีจุดประสงค์เพื่อ

ประเมินประสิทธิภาพการทาํงานของระบบสร้างภาพ

และคุณภาพของภาพท่ีปรากฏเพื่อความมั่นใจก่อน

นาํไปใช้งานในผูป่้วยและการทดสอบประจาํปี โดยมี

การการทดสอบทั้งการประเมินเชิงคุณภาพ (Qualitative 

Analysis) และ การประเมินเชิงปริมาณ (Quantitative 

Analysis) ผ ล ท่ี ไ ด้นํา ไ ป ใ ช้ เ ป็ นข้อมู ล แส ด ง

ประสิทธิภาพการทาํงานของแผน่รับภาพให้อยูใ่นเกณฑ์

มาตราฐานและเป็นค่ากาํหนดพื้นฐานสาํหรับทดสอบใน

คร้ังต่อไป โดยควรมีการทดสอบอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง 

128 การทดสอบเพื่อการตรวจรับและการควบคุมคุณภาพแผน่รับภาพเคร่ืองเอกซเรยดิ์จิทลั 
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ซ่ึงบุคลากรทางการแพทย์ผูมี้หน้าท่ีเก่ียวข้องในการ

รับผดิชอบตรวจสอบไดแ้ก่ นกัฟิสิกส์การแพทยแ์ละนกั

รังสีการแพทยท์างรังสีวนิิจฉยั เป็นตน้  

 การตรวจสอบแผ่นรับภาพแบบ DR ประกอบ

ไปดว้ย 9 หวัขอ้ โดยความสาํคญัของแต่ละหวัขอ้นั้นเพื่อ

ตรวจสอบให้ครอบคลุมประสิทธิภาพการทาํงานของ

แผน่รับภาพอนัไดแ้ก่ 1) บอกความเสียหายของอุปกรณ์

ภายในแผ่นรับภาพท่ีอาจจะส่งผลต่อระบบสร้าง

ภาพรังสี  2) บอกความสามารถของการแสดงผลภาพ

ทางรังสี และ 3) บอกความแม่นยาํของการวดัระยะบน

ภาพด้วยโปรแกรมของระบบ DR โดยหัวขอ้ในการ

ทดสอบมีดงัต่อไปน้ี 

 

1. การทดสอบสัญญาณรบกวนมืด (Dark Noise) 

 สัญญาณรบกวนมืด (Dark Noise) คือสัญญาณ

รบกวนท่ีเกิดข้ึนขณะแปลงรังสีเอกซ์เป็นสัญญาณทางอิ

เล็กทรอนิกเพื่อสร้างภาพทางรังสี การทดสอบสัญญาณ

รบกวนมืดมีวตัถุประสงคเ์พื่อประเมินระดบัการรบกวน

สัญญาณภายในระบบการสร้างภาพแบบดิจิทลัซ่ึงจะมี

กระทบต่อคุณภาพของภาพทางรังสีท่ีปรากฏข้ึน โดยตั้ง

ค่าพารามิเตอร์ท่ี 50 kVp และ 0.5 mAS ปิดเคร่ืองกาํบงั

รังสี (Collimator) นาํเส้ือตะกัว่มาคลุมแผน่รับภาพแลว้

ฉายรังสีลงบนแผนรับภาพ จากนั้ นประเมินผลการ

ทดสอบโดยแบ่งเป็น 2 ประเภทคือ 

 1 .1 .  ก ารประเ มินเ ชิง คุ ณภาพ (Qualitative 

Analysis) คือ การประเมินความสมํ่าเสมอ ไม่มีส่ิง

แปลกปลอมบนภาพจากการมองดว้ยตาเปล่า (รูป1) โดย

การปรับ Window Width แคบท่ีประมาณ 1 หากพบส่ิง

แปลกปลอมบนภาพให้ทาํการทดสอบอีกคร้ัง แต่ถา้ยงั

พบปัญหาใหติ้ดต่อช่างผูดู้แลเคร่ืองเพื่อแกไ้ข 

1.2 .  การประเมินเชิงปริมาณ (Quantitative 

Analysis) คือ การวดัวาด Region of Interest (ROI) วดั

ตรงกลางภาพ บนัทึกค่า Pixel Value, Pixel Value 

Standard Deviation และ ค่าดชันีปริมาณรังสีท่ีตวัรับ

ภาพ (Detector Dose Indicator: DDI หรือ Exposure 

Index: EI) เพื่อใช้เป็นค่ากําหนดพื้นฐานในการ

ตรวจสอบคุณภาพแผน่รับภาพในการทดสอบคร้ังต่อไป 

 

2. การทดสอบความคงทีข่องค่าดัชนีปริมาณรังสีที่ตัวรับ

ภาพ (Detector Dose Indicator Consistency) 

ค่าดชันีปริมาณรังสีท่ีตวัรับภาพ (Detector Dose 

Indicator: DDI หรือ Exposure Index: EI) เป็นค่าท่ีระบุ

ปริมาณรังสีท่ีตกกระทบบนแผน่รับภาพโดยจะแสดงบน

หนา้จอคอมพิวเตอร์ระบบสร้างภาพทางรังสี สามารถใช้

เป็นค่าช้ีวดัในการตั้งค่าพารามิเตอร์ท่ีเหมาะสมสําหรับ

ถ่ายภาพทางรังสีในแต่ละอวยัวะเพื่อลดปัญหาการตั้ง

ค่าพารามิเตอร์ท่ีสูงหรือตํ่าจนเกินไป โดยข้ึนอยูก่บัหลาย

ปัจจยัอนัไดแ้ก่ การตั้งค่ากิโลโวลทสู์งสุด (kVp), ผลคูณ

ระหว่างแอมแปร์กับเวลา (mAS), ขนาดของลาํรังสี 

(Radiation Field) และ ปริมาณรังสีดูดกลืน (Beam 

Attenuation) เป็นตน้ ซ่ึงบริษทัผูผ้ลิตในแต่ละยี่ห้อจะมี

คาํเรียกช่ือ, สมการทางคณิตศาสตร์ท่ีใช้ในการคาํนวณ

ค่าดัชนีปริมาณรังสี ท่ีตัว รับภาพและกําหนดค่ า ท่ี

เหมาะสมไวแ้ตกต่างกัน (ตาราง 1) ความคงท่ีของค่า

ดชันีปริมาณรังสีท่ีตวัรับภาพมีวตัถุประสงคเ์พื่อประเมิน

ความแปรปรวน (Variation) และ ความไว (Sensitivity) 

ของปริมาณรังสีท่ีตกกระทบบนแผ่นภาพโดยการฉาย

ปริมาณรังสีท่ีตกกระทบบนแผ่นรับภาพท่ี 10 µGy 

จาํนวน 3 คร้ัง ซ่ึงค่าดชันีปริมาณรังสีท่ีตวัรับภาพของทั้ง 

3 ค่าตอ้งมีความแตกต่างจากค่าเฉล่ียของค่าดชันีปริมาณ

สิรัณยาพงศ ์สุวรรณโอภาสและวสวตัต์ิ ประสงคส์ร้าง 129 
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รูป 1 ภาพทางรังสีการทดสอบสัญญาณรบกวนมืด (Dark Noise) 

 

ตาราง 1 ยีห่อ้การคา้ ช่ือเรียกและสัญลกัษณ์ของค่าดชันีปริมาณรังสีท่ีตวัรับภาพของแผน่รับภาพ  

ยีห่อ้ ช่ือเรียก สัญลกัษณ์ 

Carestream Exposure Index EI 

Canon Reached Exposure Value REX 

Fujifilm S value S 

GE Detector Exposure Index DEI 

Philips Exposure Index EI 

Siemens Medical Systems Exposure Index EXI 

Samsung Exposure Index EI 
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รังสีท่ีตวัรับภาพไม่เกิน 20% และใช้เป็นค่ากาํหนด

พื้นฐานอา้งอิงในการทดสอบและประเมินประสิทธิภาพ

การทาํงานของแผน่รับในการทดสอบคร้ังต่อไป หากค่า

ความแตกต่างเกินท่ีกาํหนดให้ทดสอบอีกคร้ัง แต่ถา้ยงั

พบปัญหาใหติ้ดต่อช่างผูดู้แลเคร่ืองเพื่อแกไ้ข  

 

3. การทดสอบคุณสมบัติการส่งผ่านสัญญาณ (Signal 

Transfer Properties: STP) 

ปริมาณรังสีท่ีตกกระทบบนแผ่นรับภาพนั้ น

แปรผนัโดยตรงกับรังสีเอกซ์เพื่อแปลงเป็นสัญญาณ

ทางอิเล็กทรอนิกนาํไปสร้างภาพทางรังสี กล่าวคือ หาก

ปริมาณรังสีท่ีตกกระทบบนแผน่รับภาพมาก รังสีเอกซ์ท่ี

แปลงสัญญาณเพื่อสร้างภาพก็จะสูง ทาํให้ภาพมีคอน 

ทราสสูง (ภาพดาํ) และค่า Pixel Value จากการวาด ROI 

(Region of interest)  จะสูงและหากปริมาณรังสีท่ีตก

กระทบบนแผ่นรับภาพน้อย รังสีเอกซ์ท่ีแปลงสัญญาณ

เพื่อสร้างภาพก็นอ้ย ภาพท่ีปรากฏคอนทราสจึงตํ่า (ภาพ

ขาว) และมีค่า Pixel Value ท่ีต ํ่า ดงันั้น การทดสอบ

คุณสมบัติการส่งผ่านสัญญาณมีวตัถุประสงค์เพื่อหา

ความสัมพนัธ์ระหว่างปริมาณรังสีท่ีตกกระทบบนแผ่น

ภาพกบัค่า Pixel Value บนภาพ เป็นการประเมินเชิง

ปริมาณ (Quantitative Analysis) โดยฉายรังสีให้ค่า

ปริมาณรังสีท่ีตกกระทบบนแผ่นรับภาพมีค่า 1, 4, 12, 

และ 50 µGy ตามลาํดบั วาด ROI วดัตรงกลางและรอบ

มุมทั้ง 4 ของภาพ (รูป2) บนัทึกค่า Pixel Value และหา

ค่าเฉล่ีย จากนั้นนาํค่าท่ีไดม้าสร้างกราฟความสัมพนัธ์

ระหวา่งรังสีท่ีตกกระทบบนแผน่ภาพกบัค่า Pixel Value 

(รูป3)โดยค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (R2) ต้องค่า

มากกว่า 0.98 หากพบว่าค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ 

(R2) เกินท่ีกาํหนดให้ทดสอบอีกคร้ัง ถา้ความผิดปกติ

ยงัคงปรากฏใหแ้จง้ช่างผูดู้แลเคร่ืองเพื่อแกไ้ข 

 

4. การทดสอบความสมํ่าเสมอของภาพ (Uniformity) 

ความสมํ่ าเสมอบนภาพเป็นการประเมินเชิง

ปริมาณ (Quantitative Analysis) มีวตัถุประสงคเ์พื่อหา

ค่าความสมํ่าเสมอของสัญญาณภาพท่ีบนัทึกไดโ้ดยการ

ฉายปริมาณรังสีท่ีตกกระทบบนแผ่นรับภาพท่ี 1, 10 

และ 12 µGy ตามลาํดบั แลว้วาด ROI เพื่อวดัค่า Pixel 

Value และ Pixel Value Standard Deviation บนภาพ

ตาม โดยค่าสัมประสิทธ์ความแปรปรวน (Coefficient of 

variation) ของค่า Pixel Value แต่ละภาพตอ้งไม่เกิน 

10 % หา ก พบ ว่า ค่ า สั มป ระ สิ ทธ์ ความ แปรปรวน 

(Coefficient of variation) เกินท่ีกาํหนดให้ทดสอบอีก

คร้ัง ถา้ความผดิปกติยงัคงปรากฏใหแ้จง้ช่างผูดู้แลเคร่ือง

เพื่อแกไ้ข (รูป4) 

 

5. การทดสอบการคงค้างของภาพ (Image Retention 

หรือ Ghosting Artifact) 

ก า ร ค ง ค้ า ง ข อ ง ภ า พ เ ป็ น ก า ร ป ร ะ เ มิ น

ประสิทธิภาพในการลบสัญญาณของแผ่นรับภาพ

หลงัจากฉายรังสีแล้วยงัคงปรากฏภาพแฝง (Ghosting) 

หรือมีสัญญาณหลงเหลือจากภาพท่ีถ่ายก่อนหนา้หรือไม่ 

โดยการวางวตัถุมวลสูง เช่น แผน่ตะกัว่หรือทองแดงลง

บนแผ่นรับภาพแล้วฉายปริมาณรังสีท่ีกระทบบนแผ่น

รับภาพท่ี 4 µGy จากนั้ นนําแผ่นดังกล่าวออก รอ

ประมาณ 1 นาที วางเส้ือตะกัว่ (Lead Apron) ให้คลุม

แผ่นรับภาพทั้งหมดแล้วฉายปริมาณรังสีตํ่า ๆ สังเกต

ภาพท่ีปรากฏ แบ่งการประเมินเป็น 2 ประเภท 
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รูป 2 ตาํแหน่งการวาด ROI บนภาพเพื่อวดัค่า Pixel Value 

 

 
รูป 3 ตวัอย่างกราฟความสัมพนัธ์ระหว่างรังสีท่ีตกกระทบบนแผ่นภาพกบัค่า Pixel Value โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิ

สหสัมพนัธ์ (R2) = 0.9983 

 

 

 

 

 

    

 

   

             

 

รูป 4 (a) ตาํแหน่งการวาด ROI บนภาพเพื่อวดัค่า Pixel Value และ (b) ภาพถ่ายทางรังสีเพื่อวดัค่า Pixel Value 

 

  
(a) (b) 

R2 = 0.9983 
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5.1 ก า ร ป ร ะ เ มิ น เ ชิ ง คุ ณ ภ า พ  ( Qualitative 

Analysis) คือ สังเกตจากภาพท่ีปรากฏโดยภาพทางรังสี

ของวตัถุมวลสูงจะตอ้งหายไปหลงัจากฉายดว้ยปริมาณ

รังสีตํ่า ๆ (รูป 5) หากภาพวตัถุมวลสูงยงัปรากฏแสดงวา่

การลบสัญญาณของแผ่นรับภาพอาจมีปัญหา ให้ทาํการ

ทดสอบอีกคร้ัง หากยงัปรากฏภาพวตัถุมวลสูงให้แจ้ง

ช่างเพื่อการแกไ้ข 

5.2 การประเมินเชิงปริมาณ (Quantitative 

Analysis) คือ กรณีท่ีมีภาพแฝงปรากฏข้ึน โดย การวาด 

ROI วดัค่า Pixel Value ท่ีบริเวณภาพแฝง และ นอก

บริเวณภาพแฝง โดยค่าความแตกต่างของค่า Pixel Value 

ตอ้งไม่เกิน 5% [7] 

 

6. การทดสอบความสามารถตรวจสอบคอนทราสตํ่า 

(Threshold Contrast Detectability / Low Contrast 

Resolution) 

ความสามารถตรวจสอบคอนทราสตํ่ า คือ

ความสามารถของแผ่นรับภาพในการแยกการมองเห็น

ความขาว-ดาํในภาพทางรังสีท่ีระดบัต่าง ๆ เช่น ความ

ขาว-ดาํของอากาศในปอด (Air), เน้ือเยื่อ (Soft Tissue), 

ไขมนั (Fat), กระดูก (Bone) และ โลหะในร่างกาย 

(Metallic) เป็นตน้ รวมถึงการมองเห็นรายละเอียดท่ีเล็ก

ท่ีสุดท่ีระดบัความขาว-ดาํต่างกนั เป็นการประเมินเชิง

คุณภาพ (Qualitative Analysis) มีวตัถุประสงค์เพื่อ

ประเมินประสิทธิภาพของแผ่นรับภาพ โดยมีอุปกรณ์ 

(Phantom) TO 20 Test Object ภายในภาพทางรังสีจะ

แสดงลกัษณะวงกลมหลาย ๆ วง และมีขนาดเส้นผ่าน

ศูนยก์ลางหลายๆ (รูป 6) ขนาดท่ีมีความขาว-ดาํในระดบั

ต่าง ๆ หากภาพทางรังสีสามารถแสดงความขาว-ดํา

ระดบัตํ่าได้ จะบ่งบอกถึงประสิทธิภาพท่ีดีของแผ่นรับ

ภาพนั้น ผลการทดสอบใชเ้ป็นค่ากาํหนดพื้นฐานอา้งอิง

และเพื่อประเมินประสิทธิภาพการทาํงานในการทดสอบ

คร้ังต่อไป หากความสามารถในการแสดงความขาว-ดาํ

ระดบัตํ่าลดลง บ่งบอกถึงประสิทธิภาพของการแสดง

ภาพลดลง 

 

7. การทดสอบกาํลงัแยกพืน้ที่ของคอนทราสสูง 

(Limiting High Contrast Spatial Resolution) 

กํ า ลั ง แ ย ก พื้ น ท่ี ข อ ง ค อ น ท ร า ส สู ง คื อ 

ความสามารถของแผ่นรับภาพในการแยกรายละเอียด

ของวตัถุสองช้ินออกจากกันได้ เป็นการประเมินเชิง

คุณภาพ (Qualitative Analysis) มีวตัถุประสงค์เพื่อ

ประเมินประสิทธิภาพของแผ่นรับภาพ โดยใช้อุปกรณ์ 

Huettner Test Pattern Object ในการทดสอบ เป็นแผน่

โลหะส่ีเหล่ียม มีจํานวนคู่ของเส้นตรงและช่องว่าง 

(Line Pair per Millimeter, lp/mm) ซ่ึงสามารถมองเห็น

ได้หรือแยกกนัได้ในระยะหน่ึงมิลลิเมตร ถ้ามีจาํนวน

เส้นคู่ต่อมิลลิเมตรมากรายละเอียดท่ีบนัทึกได้บนภาพ

ทางรังสียอ่มดีกวา่ โดยวางแผน่ในแนว 45o จากนั้นฉาย

รังสี บนัทึกค่าจาํนวนคู่ของเส้นตรงและช่องว่างท่ีมาก

ท่ีสุดท่ีเส้นตรงและช่องว่างแยกออกจากกันได้ชัดเจน

ท่ีสุด ผลการทดสอบใช้เป็นค่ากาํหนดพื้นฐานอ้างอิง

และเพื่อประเมินประสิทธิภาพการทาํงานในการทดสอบ

คร้ังต่อไป หากความสามารถในการแยกรายละเอียด

ลดลง บ่งบอกถึงประสิทธิภาพของการแยกภาพลดลง 

 

8.การทดสอบความผดิพลาดของสเกล (Scaling Error) 

โปรแกรม (Software) ของเคร่ืองสร้างภาพ

ระบบดิจิตอลและระบบฐานของขอ้มูลภาพรังสี (Picture 

Archiving and Communication System: PACS) มี
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รูป 5 การเปรียบเทียบการคงคา้งของภาพโดย (a) คือ ภาพถ่ายทางรังสีของแผน่ทองแดง และ (b) คือภาพถ่ายทางรังสีเม่ือ

นาํแผน่ทองแดงออก 

 

 
 

รูป 6 ภายถ่ายทางรังสี TO 20 Test Object 

 

  (a) (b) 
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รูป 7 (a) Huettner Test Pattern Object Type 1 (ท่ีมา: http://www.xray-huettner.com/img-src/Typ-1.jpg) และ (b) ภาพ

ทางรังสี Huettner Test Pattern Object Type 1 

 

 
รูป 8 ภาพถ่ายทางรังสี TO M1 Geometry Test Object 

 

      

(a) (b) 
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ความสามารถในการวดัระยะทางบนภาพทางรังสี ใน

การทดสอบน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อประเมินความแม่นยาํ

ของโปรแกรมในการวดัระยะทางและตรวจสอบการ

บิดเบือนของภาพ โดยฉายรังสีลงบนอุปกรณ์ TO M1 

Geometry Test Object แบ่งการการประเมินเป็น 2 

ประเภท 

8.1 ก า ร ป ร ะ เ มิ น เ ชิ ง คุ ณ ภ า พ  ( Qualitative 

Analysis) คือตรวจสอบตารางเส้นกริดเป็นสัดส่วนและ

ไม่มีบิดเบ้ียวตลอดทั้งภาพ หากพบความผิดปกติเกิดข้ึน

ให้ทดสอบอีกคร้ัง และถา้ความผิดปกติยงัคงปรากฏข้ึน

ใหแ้จง้ช่างผูดู้แลเคร่ืองเพื่อแกไ้ข 

8.2 การประเมินเชิงปริมาณ (Quantitative 

Analysis) คือ วดัระยะทางในแนวแกน X และ แกน Y มี

ความผิดพลาดไม่เกิน 4% และอัตราส่วนของภาพ 

(Aspect Ratio: X/Y) มีค่าไม่เกิน 1 ± 0.04 หากพบวา่

ค่าท่ีวดัไดเ้กินค่าท่ีกาํหนดให้ทดสอบอีกคร้ัง หากค่าท่ี

ได้ยงัคงเกินค่าท่ีกําหนดให้แจ้งช่างผูดู้แลเคร่ืองเพื่อ

แกไ้ข 

 

9. การทดสอบความเบลอของภาพ (Image Blurring) 

ความเบลอของภาพเป็นการประเมินเชิงคุณภาพ 

(Qualitative Analysis) มีวตัถุประสงค์เพื่อตรวจสอบ

ตาํแหน่งของแผ่นรับภาพท่ีอาจจะทาํให้ภาพมีความ

เบลอ, ความไม่ต่อเน่ือง และ มีส่ิงแปลกปลอมเกิดข้ึน

บนภาพทางรังสี โดยฉายรังสีลงบนอุปกรณ์จาํลอง 

(Phantom) TO MS4 Mesh Test Object ซ่ึงภายในภาพ

จะมีลวดลกัษณะเหมือนตาข่ายลากยาวจากขอบบนสุด

มายงัขอบล่างสุดของอุปกรณ์ หากพบวา่มีความผิดปกติ

เกิดข้ึนบนภาพให้ทดสอบอีกคร้ัง ถ้าความผิดปกติบน

ภาพยงัปรากฏใหแ้จง้ช่างผูดู้แลเคร่ืองเพื่อแกไ้ข 

 

สรุป 

การทดสอบเพื่อการตรวจรับและการควบคุม

คุณภาพแผ่นรับภาพแบบ DR เป็นการประเมิน

ประสิทธิภาพการทาํงานและคุณภาพของภาพถ่ายทาง

รังสีก่อนการใชง้านในผูป่้วยจริงและเป็นการตรวจสอบ

สภาพการชาํรุดของแผน่รับภาพท่ีอาจจะข้ึนในระหว่าง

การใชง้านเพื่อรักษาคุณภาพของภาพทางรังสีท่ีดีและลด

การถ่ายภาพซํ้ าอนัส่งผลต่อปริมาณรังสีท่ีผูป่้วยจะไดรั้บ

เพิ่มโดยไม่จาํเป็นก่อนส่งภาพให้แพทยเ์พื่อการวินิจฉัย 

โดยแบ่งประเภทการทดสอบเป็น 3 ประเภท 

ประกอบดว้ย 1) การตรวจสอบประสิทธิเชิงกลของแผน่

รับภาพ (Mechanical Test) ท่ีสามารถบ่งบอกการชาํรุด

ของอุปกรณ์ภายในแผ่นรับภาพ, 2) การตรวจสอบ

ประสิทธิภาพเชิงคุณภาพของภาพ (Image Quality) บ่ง

บอกคุณภาพของการแสดงภาพของแผ่นรับภาพท่ีอาจ

เปล่ียนแปลงจากระยะเวลาการใช้งาน และ 3) การ

ตรวจสอบความแม่นยาํในการวดัระยะบนภาพของ

โปรแกรม (Software)  โดยมีการประเมินการทดสอบ

เชิงคุณภาพ (Qualitative Analysis) และเชิงปริมาณ 

(Quantitative Analysis) ทั้ งน้ีผลการทดสอบ

นอกเหนือจากบ่งบอกประสิทธิของแผ่นรับภาพแลว้ยงั

รับรองคุณภาพของแผ่นรับภาพเพื่อการใช้งานอีกด้วย
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รูป 9  ภาพถ่ายทางรังสี TO MS4 Mesh Test Object 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูป 10  (a) และ (b) แสดง Artifact บนแผน่รับภาพท่ีถูกตรวจพบโดยใช ้TO MS4 Mesh Test Object [6] 

 

 

 

(a) (b) 
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ข้อแนะนํา 

สําหรับการทดสอบในเ ร่ืองความสามารถ

ตรวจสอบคอนทราสตํ่ า  (Threshold Contrast 

Detectability / Low Contrast Resolution) และการ

ทดสอบกําลังแยกพื้นท่ีของคอนทราสสูง (Limiting 

High Contrast Spatial Resolution) มีอุปกรณ์ท่ีสามารถ

ให้ผลทดสอบได้พร้อมกัน ตวัอย่างเช่น Digrad จาก

บริษทั Pehamed (รูป11)  TOR CDR Test Objects จาก

บริษทั Leed Test Objects (รูป12) และ RaySafe Pro-

Digi Radiography Phantom จากบริษัท Fluke 

Biomedical (รูป13) เป็นตน้ ซ่ึงมีขอ้ขอ้คือ เป็นอุปกรณ์

ท่ีใชง้านไดส้ะดวก, สามารถทดสอบไดห้ลายหวัขอ้และ

ลดค่าใชจ่้ายในการจดัหา แต่มีขอ้เสียเปรียบคือ อุปกรณ์

ทดส อบ แบบ แย กหัวข้อจะ ให้ค วา ม ล ะเ อียดข อง

ผลทดสอบท่ีดีกวา่ 

สําหรับการทดสอบประสิทธิภาพการทาํงาน

ของแผ่นรับภาพประจาํปี หัวข้อท่ีแนะนําให้ทดสอบ

เพียง 6 หวัขอ้ ประกอบดว้ย 

1. การทดสอบสัญญาณรบกวนมืด (Dark Noise) 

2. การทดสอบความคงท่ีของค่าดชันีปริมาณรังสีท่ี

ตวัรับภาพ (Detector Dose Indicator Consistency) 

3. การทดสอบความสมํ่ า เสมอของภาพ 

(Uniformity)  

4. การทดสอบความเบลอของภาพ (Image 

Blurring) 

5. การทดสอบความสามารถตรวจสอบคอนทราส

ตํ่า (Threshold Contrast Detectability / Low Contrast 

Resolution) 

6. การทดสอบกาํลงัแยกพื้นท่ีของคอนทราสสูง 

(Limiting High Contrast Spatial Resolution) 

 
 

 

 
 

 

รูป 11  (a) อุปกรณ์ทดสอบแผน่รับภาพ (ท่ีมา: 

http://ndtshop.ndtmed.de/bilder/produkte/gross/ 

Testphantom-DIGRAD-A.png) และ (b) ภาพถ่ายทาง

รังสีของอุปกรณ์ทดสอบแผน่รับภาพ Digrad จากบริษทั 

Pehamed 

 

(a) 

(b) 

138 การทดสอบเพื่อการตรวจรับและการควบคุมคุณภาพแผน่รับภาพเคร่ืองเอกซเรยดิ์จิทลั 

 



[VOL.4 NO.2 JULY-DECEMBER 2017] วารสารรังสีวิทยาศิริราช 

 

 
 

 

 
 

 

รูป 12  (e) อุปกรณ์ทดสอบแผน่รับภาพ (ท่ีมา: 

https://www.leedstestobjects.com/wpcontent/ 

uploads/TOR-CDR2.jpg) และ (f) ภาพทางรังสีของ

อุปกรณ์ทดสอบแผ่นรับภาพจาก Leed Test Objects 

(ท่ี ม า :  http://pylinac.readthedocs.io/en/latest 

/_images/bad_leeds.jpg) 

 
 

 

 
 

 

รูป 13 (g) อุปกรณ์ทดสอบแผ่นรับภาพ (ท่ีมา: 

https://www.leedstestobjects.com/wpcontent/ 

uploads/TOR-CDR2.jpg) และ (h) ภาพทางรังสีของ

อุปกรณ์ทดสอบแผ่นรับภาพจาก RaySafe Pro-Digi 

Radiography Phantom จากบริษทั Fluke Biomedical 

(ท่ีมา: http://pylinac.readthedocs.io/en/ 

latest/_images/bad_leeds.jpg) 

 

(e) 

(f) 

(g) 

(h) 
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เทคนิคการถ่ายภาพเอกซเรย์เต้านมในผู้หญิงที่ศัลยกรรมเสริมเต้านม 

Eklund Technique for Implant Mammogram 

 

องัคนา คณิชชาพงษ ์ วท.บ.รังสีเทคนิค 

ลดัดาวลัย ์เขียนสาร์ วท.บ.รังสีเทคนิค 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาควชิารังสีวทิยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  

มหาวทิยาลยัมหิดล 

 

บทความปริทรรศน์ 

บทคัดย่อ 

การถ่ายเอกซเรย์เต้านมในผูห้ญิงท่ีศลัยกรรมเสริมเตา้นมจะตอ้งใช้เทคนิคพิเศษในการจดัท่าและถ่ายภาพ

เอกซเรยเ์ตา้นมซ่ึงแตกต่างจากการเอกซเรยเ์ตา้นมทัว่ไป เทคนิคน้ีจะไม่ทาํให้เกิดความเสียหายกบัตวัเสริมทั้งในท่า

มาตรฐานและท่าเพิ่มเติม เช่น Implant Displaced โดยใชแ้รงกดนอ้ยกวา่การทาํเอกซเรยเ์ตา้นมในภาวะปกติ ในขณะท่ี

ทกัษะสาํคญัคือ การคลาํและการดึงและดนัเพือ่ใหก้ารจดัท่าสมบูรณ์  

คําสําคัญ เอกซเรยเ์ตา้นม เสริมเตา้นม 

 

Abstract 

  The mammogram in female post breast implant has to perspective with the special technique in positioning 

and imaging which concerning to do no harm to the implant on the standard and supplement position such as Implant 

Displaced technique and get qualified image interpretation. Compression with less force than standard mammogram 

is suggested. The important skills are touching, and pull and push for the proper position setting. 

 Keywords: mammogram, breast implant 
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บทนํา 

โรคมะเร็งเป็นสาเหตุการเสียชีวิตของผูห้ญิง

มากท่ีสุดโรคหน่ึง The United States Preventive 

Services Task Force (USPSTF) ไดแ้นะนาํให้มีการ

ตรวจคดักรองโรคมะเร็งเต้านมในผูห้ญิงอายุระหว่าง 

50-74 ปี โดยการตรวจเอกซเรยเ์ตา้นม (mammography) 

ทุก ๆ 2 ปี ในขณะท่ีผูห้ญิงอายุ 40-49 ปี ควรปรึกษา

แพทยเ์ก่ียวกบัการตรวจคดักรองและความถ่ีในการตรวจ 

สําหรับผูห้ญิงท่ีมีความเส่ียงต่อโรคมะเร็งเต้านมควร

ตรวจเอกซเรย์เตา้นมเม่ืออายุ 40 ปี [8] ในขณะท่ี The 

American Cancer Society มีแนวปฏิบติัว่า ผูห้ญิงท่ีมี

ความเส่ียงต่อมะเร็งเตา้นมให้เร่ิมการตรวจเอกซเรยเ์ตา้

นมเม่ืออายุ 45 ปี และผูห้ญิงอายุ 45-54 ปี ควรตรวจ

เอกซเรยเ์ตา้นมเป็นประจาํทุกปี ผูห้ญิงอายุ 55 ปีข้ึนไป 

ตรวจเอกซเรย์เตา้นม 2 ปีต่อคร้ัง แต่ถ้าเป็นไปได้ก็ยงั

แนะนาํให้ตรวจเอกซเรยเ์ตา้นมเป็นประจาํทุกปีต่อเน่ือง 

สาํหรับผูห้ญิงทัว่ไปท่ีไม่ไดมี้ความเส่ียงต่อมะเร็งเตา้นม

ใหเ้ร่ิมทาํการตรวจคดักรองเม่ืออายุ 40-44 ปี และทาํการ

ตรวจเอกซเรยเ์ตา้นมเพื่อการคดักรองไปอย่างต่อเน่ือง

เท่าท่ีเป็นไปได ้[9] 

 สําหรับผูห้ญิงไทยมีแนวโน้มจากการป่วยดว้ย

มะเร็งเตา้นมมากข้ึน ปัจจุบนัพบไดใ้นผูห้ญิงท่ีอายุน้อย

กว่า 40 ปี อีกด้วย ดงันั้น จึงมีขอ้แนะนาํให้ทาํการการ

ตรวจเต้านมด้วยตนเอง ช่วงอายุ 20 ปีข้ึนไป ความถ่ี

เดือนละคร้ัง การตรวจอัลตราซาวด์เต้านม (breast 

ultrasonography) ช่วงอายุน้อยกวา่ 35 ปี ความถ่ี 1-2 ปี

ต่อคร้ัง และ การตรวจเอกซเรยเ์ตา้นม (mammography) 

ช่วงอายุ 35ปีข้ึนไป ความถ่ี 1-2 ปี ต่อคร้ัง ซ่ึงมีส่วนช่วย

การตรวจพบมะเร็งเตา้นมในระยะแรกและทาํให้อตัรา

การรักษาหายเพิ่มข้ึน 

  ปกติการถ่ายเอกซเรยเ์ตา้นมจะถ่ายขา้งละ 2 ท่า

มาตรฐาน คือ ท่าตรง Craniocaudal view หรือ CC view 

โดยเต้านมจะถูกกดในแนวขนานกับพื้นและท่าเอียง

ดา้นขา้ง Mediolateral oblique view หรือ MLO view 

โดยเตา้นมจะถูกกดในแนวขนานกบักล้ามเน้ือหน้าอก 

(Pectoralis muscle) โดยจดัให้แผ่นรับภาพ (Detector) 

ทํามุมประมาณ 45 -60 องศากับพื้ น และถ่ายภาพ

เอกซเรยเ์ตา้นมทั้งสองขา้งเสมอ อยา่งไรก็ตาม ปัจจุบนั

สุภาพสตรีนิยมผ่าตดัเสริมเตา้นม เพื่อความสวยงามแต่

เม่ือมีอาการเจ็บเต้านมหรือคลาํพบก้อนท่ีเต้านม เม่ือ

แพทย์ส่งตรวจเอกซเรย์เต้านมเพื่อการวินิจฉัยโรคท่ี

ถูกตอ้ง คนไขอ้าจจะสงสัยว่าการตรวจเอกซเรยเ์ตา้นม

จะตอ้งถูก  กด  บีบท่ีเตา้นมจะทาํให้ตวัเสริมท่ีทาํไวแ้ตก

หรือชาํรุดหรือไม่ จะตรวจไดเ้หมือนคนไขป้กติหรือไม่   

นกัรังสีการแพทยม์กัจะถูกถามว่าทาํเสริมเตา้นมมาจะ

ตรวจเอกซเรยเ์ตา้นมไดห้รือไม่ และจะทาํให้วสัดุท่ีเสริม

มาแตกหรือไม่  เพื่อความเข้าใจท่ี ถูกต้อง นัก รังสี

การแพทย์จึงควรอธิบายขั้ นตอนและวิธีการตรวจ

เอกซเรย์เต้านมซ่ึงต้องใช้เทคนิคพิเศษกว่าการตรวจ

เอกซเรยเ์ตา้นมปกติต่างจากผูป่้วยปกติ และเป็นเทคนิค

ท่ีนกัรังสีการแพทยต์อ้งปฏิบติัให้ถูกตอ้งเพื่อให้ไดภ้าพ

การตรวจท่ีมีคุณภาพเพียงพอต่อการวนิิจฉยัได ้

 

การทาํเสริมเต้านม 

แนวทางการศลัยกรรมเสริมเต้านมท่ีนิยมมี 2 

ประเภท ไดแ้ก่ 

ประเภทท่ี 1 เป็นการเสริมเตา้นมเพื่อความสวยงาม เพื่อ

เพิ่มขนาดของเต้านมหรือเสริมเพื่อแก้ไขความหย่อน

ยานของเตา้นมใหเ้ต่งตึง (รูปท่ี1-2) 
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รูป 1 แสดงภาพการเสริมเตา้นมเพื่อความสวยงาม 

 
(a) ซิลิโคนเจล                              (b) ถุงบรรจุนํ้าเกลือ 

รูป 2  ภาพวสัดุท่ีใชเ้ป็นตวัเสริมหนา้อกดว้ย a. ซิลิโคน

เจลและ b ถุงบรรจุนํ้าเกลือ               

           

วธีิการผา่ตดัเสริมมี 2 วธีิ (รูปท่ี3) 

วิธีท่ี 1  การผ่าตดัเสริมหน้ากล้ามเน้ือ Pectoral 

Muscle (Subglandular ) หรือ  Retromammary Implant 

วิธีท่ี 2  การผ่าตดัเสริมหลงักล้ามเน้ือ Pectoral 

Muscle (Subpectoral implant) 

 

ประเภทท่ี 2 เป็นการผ่าเสริมเต้านมในผูป่้วยท่ีทาํการ

ผา่ตดัเตา้นมออกทั้งเตา้  เน่ืองจากตรวจพบวา่เป็นมะเร็ง

เตา้นม ผูป่้วยเหล่าน้ีจะรู้สึกสูญเสียภาพลกัษณ์ของความ

เป็นผูห้ญิง  การผา่ตดัเสริมเตา้นมขา้งท่ีเป็นมะเร็งยงัช่วย

ฟ้ืนฟูสภาพจิตใจหลงัจากสูญเสียเตา้นม  การผ่าตดัทาํ

โดยศลัยแ์พทยเ์ฉพาะทางโดยเสริมดว้ย ถุงบรรจุนํ้ าเกลือ 

, ซิลิโคนเจล หรือ เลือกเสริมดว้ยเน้ือเยื่อของผูป่้วยเอง 

(รูปท่ี4)  ในการเลือกวิธีสร้างเตา้นมข้ึนใหม่เพียงขา้ง

เดียวจะตอ้งเนน้ใหมี้ขนาดและรูปร่างใกลเ้คียงกบัเตา้นม

ขา้งปกติ       

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

รูป 3    (a)  เต้านมปกติ            (b) เส ริมบนกล้ามเ น้ือ            (c) เส ริมใต้กล้ามเ น้ือ                                             

https://mekoclinic.com/procedures/mammaplasty/ 
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ตาราง 1 ข้อดีและข้อเสียในการเลอืกวธีิการผ่าตัดเสริมเต้านม 

วธีิการผา่ตดัเสริมเตา้นม ขอ้ดี ขอ้เสีย 

1.การผา่ตดัเสริมหนา้

กลา้มเน้ือ 

-เจบ็นอ้ยกวา่เพราะไม่ตอ้งตดักลา้มเน้ือ 

-ไม่มีผลกบัความแขง็แรงของกลา้มเน้ือ 

-ทาํใหเ้ตา้นมชิดกนัไดม้ากกวา่ 

-ไม่เหมาะกับคนผอมเน้ือผิวหนังบาง

เพราะจะทาํใหเ้ห็นขอบบนซิลิโคนชดั 

-โอกาสเกิดพงัผืดเกาะและหดรัดรอบ

ซิลิโคนมีมากกวา่วิธีอ่ืนทาํให้อายุการใช้

งานซิลิโคนนอ้ยลง 

2.การผา่ตดัเสริมหลงั

กลา้มเน้ือ 

-ช่วยให้หน้าอกส่วนบนลาดลงดูเป็น

ธรรมชาติ 

-ไม่เป็นขอบโค้งไปตามถุงซิลิโคน ลด

โอกาสเกิดพังผืดเกาะและหดรัดรอบ

ซิลิโคนไดม้ากกวา่วิธีอ่ืน ทาํให้อายุการใช้

งานซิลิโคนยาวนานกวา่ เหมาะกบัคนผอม 

- เ จ็ บ ม า ก ก ว่ า เ พ ร า ะ ต้อ ง มี ก า ร ตัด

กลา้มเน้ือ 

-ใช้แรงกล้ามเน้ือหน้าอกได้จาํกัดจึงไม่

เหมาะกับนักกีฬาท่ีต้องการใช้แรงจาก

กลา้มเน้ืออก 

 

 

 
รูป 4  แสดงการผา่ตดัเสริมสร้างเตา้นมดว้ยกลา้มเน้ือท่ีหลงั ท่ีมา http://www.drkrit.me/blog/breast-reconstruction-2 
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 (a)เสริมดว้ยเน้ือเยื่อของผูป่้วยเอง                                    (b). ซิลิโคนเจล                               

 รูป 5  แสดงภาพวสัดุท่ีใชเ้ป็นตวัเสริมเน้ือเยือ่ของผูป่้วยเองและซิลิโคนเจลในผูป่้วยท่ีเป็นมะเร็งเตา้นม     

 

การจะทําเสริมด้วยวิธีใดศัลยแพทย์จะต้อง

อธิบายและตกลงกบัผูป่้วยก่อนผา่ตดั  ดงันั้นเทคนิคการ

ถ่ายเอกซเรย์เต้านมในผูป่้วยท่ีทาํเสริมเต้านม จึงต้อง

ทราบประเภทท่ีทาํการเสริมและวสัดุท่ีใช้เป็นตวัเสริม 

(Implant)  เพื่อคุณภาพของภาพถ่ายเอกซเรยเ์ตา้นมท่ี

ถูกตอ้งชดัเจน 

 

ท่าเอกซเรย์เต้านม 

เอกซเรยเ์ตา้นมมีการถ่ายภาพไดห้ลายท่า ทั้งน้ี

สามารถแบ่งกวา้งๆ ออกไดเ้ป็น 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ 

1. ท่ามาตรฐาน (standard view) 

2. ท่าเพิ่มเติม (supplementary view) 

ท่ามาตรฐานนั้นเป็นท่าสําหรับการถ่ายภาพเพื่อ

การตรวจคดักรองพื้นฐาน ประกอบด้วยการถ่ายภาพ

ทั้งหมด 4 มุมมอง แต่ก็ไม่จาํเป็นจะตอ้งถ่ายภาพครบทั้ง 

4 มุมมองได้ในกรณีท่ีมีข้อจาํกัดด้านปริมาณรังสี ซ่ึง

ข้ึนอยูก่บัแนวปฏิบติัและขอ้กฎหมายของแต่ละประเทศ 

ในกรณีของผู ้ป่วยท่ีมีการทําศัลยกรรมซ่ึงทําให้เกิด

ขอ้จาํกดัในการถ่ายภาพก็สามารถดดัแปลงท่าการถ่ายให้

เหมาะสมกบัผูป่้วยเฉพาะรายได ้ 

ท่าเพิ่มเติมนั้นเลือกใช้ให้เหมาะสมกบัขอ้บ่งช้ี

ในการตรวจ เ ช่น การมีก้อนหินปูน การถ่ายภาพ 

parenchymal asymmetries เป็นตน้ 

ก่อนทําการตรวจนักรังสีการแพทย์ซักถาม

ประวติัการทาํเสริมเตา้นมวสัดุท่ีใช้ในการเสริมเตา้นม 

แบ่งตามวสัดุท่ีนิยมใชใ้ส่เขา้ไปเสริมในหนา้อกไดเ้ป็น 2 

ชนิดได้แก่ ถุงซิลิโคนเจลและการใช้ถุงบรรจุนํ้ าเกลือ

เพื่อพิจารณาการจดัท่าและตั้งค่าในการถ่ายภาพรังสีเตา้

นมไดถู้กตอ้ง  การถ่ายเอกซเรยเ์ตา้นมในผูม้าตรวจท่ีทาํ

เสริมเตา้นมเพื่อความสวยงามไม่ใช่ผูป่้วยมะเร็งเตา้นม

จะตอ้งใชเ้ทคนิคพิเศษต่างจากการถ่ายเอกซเรยเ์ตา้นมผู ้

มาตรวจปกติ นกัรังสีการแพทยจ์ะตอ้งถ่ายภาพเอกซเรย์

เตา้นมทั้งหมด 8 รูป 

 

เทคนิคการถ่ายภาพรังสี 

การถ่ายเอกซเรยเ์ตา้นมมี 2 ขั้นตอน ไดแ้ก่ 

ข้ันตอนที่ 1  เป็นการถ่ายภาพเอกซเรย์เต้านมในท่า

มาตราฐาน 4 รูป เป็นการถ่ายเตา้นมทั้งหมดรวมตวัเสริม

(Implant)  ถ่ายเตา้นมทั้ง 2 ขา้ง คือ ท่า Both CC และ 

Both MLO จะไดภ้าพรังสีเตา้นม 4 รูป  

เทคนิคการตั้งค่า Exposure 
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ตั้งค่า kVp และ mAS แบบ Manual ไม่ใช ้AEC 

(Automatic Exposure Control) เลือกตั้งค่า ประมาณ 28-

33 kVp , 60-80 mAS แลว้แต่ลกัษณะขนาดของเตา้นม

ในแต่ละราย 

การใช้แรงกด (Compression)  

การใช้แรงกดจะใช้แรงกดน้อยกว่าในการ

ถ่ายภาพเอกซเรยเ์ตา้นมปกติ เพื่อไม่ให้เกิดอนัตรายกบั

ตวัเสริมและสร้างความมัน่ใจว่าไม่ทาํให้ตวัเสริมแตก

หรือร่ัวได ้กดเท่าท่ีเตา้นมตึงและผูม้าตรวจรู้สึกทนได ้

             ภาพรังสีท่ีได้ 4 รูป จะแสดงภาพเน้ือเต้านม

ทั้งหมดรวมทั้ งตัวเสริม เน้ือเยื่อเต้านมท่ีล้อมรอบตัว

เสริมรวมถึงขอบของตวัเสริมท่ีชิดกบัเน้ือเตา้นมวา่มีรอย

ร่ัวหรือรอยย่นของตัวเสริมหรือไม่ มีความผิดปกติมี

กอ้นหรือไม่ (รูปท่ี6) 

ข้ันตอนที ่2  เม่ือถ่ายภาพรังสีเตา้นมในขั้นตอนแรกครบ 

4 รูป แล้วขั้นตอนน้ีเป็นการถ่ายโดยใช้เทคนิคดันตัว

เสริม(Implants)  ออกไปด้านหลงั (ด้าน Chest wall) 

แลว้ถ่ายภาพรังสีเฉพาะเน้ือเตา้นมจริงๆไม่รวมตวัเสริม

(รูปท่ี7)  เทคนิคน้ีคน้พบโดย Doctor G.W. Eklund ในปี 

ค.ศ.1988  จึงเรียกเทคนิคน้ีว่า Eklund Technique หรือ 

Implant Displaced (I.D.) 

 

 

 

                                       

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

รูป 6  แสดงภาพถ่ายเตา้นมรวมตวัเสริม 

(a) RCC (b) LCC 

(c) RMLO (d) LMLO 
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ในขั้นตอนท่ี 2 น้ี ใช้ท่ามาตรฐาน 4 ท่า เช่นกนั แต่เพิ่ม

เทคนิคการดันตัวเสริมออกไป  กรณีเป็นเคร่ืองแบบ 

Digital ดึงเฉพาะเน้ือนมให้อยู่บนตวัรับภาพ (receptor) 

หรือกรณีเป็นเคร่ืองแบบ Analog ให้เน้ือนมอยู่บน 

Cassette holder แลว้กดดว้ย Compression  Paddle   

เทคนิคการตั้งค่า Exposure 

การตั้งค่า kVp และ mAS ใชแ้บบ Auto ตามท่ี

กาํหนดมากบัเคร่ืองแต่ละบริษทั เช่น Auto kV , Auto 

Standard , Auto Filter 

เทคนิคการใช้แรงกด (Compression) 

จะใช้แรงกดน้อยกว่าการทาํแมมโมแกรมปกติ 

กดเท่าท่ีเตา้นมตึงและผูม้าตรวจรู้สึกทนได ้

กรณีผูป่้วยท่ีเสริมเตา้นมหลงัผา่ตดัมะเร็งเตา้นม

และเสริมดว้ยเน้ือเยื้อของตวัเองอย่างเดียว ก็จะถ่ายภาพ

รังสีเตา้นม 4 รูปเหมือนผูม้าตรวจปกติ 

กรณีผูป่้วยท่ีทาํเสริมเตา้นมหลงัผา่ตดัมะเร็งเตา้

นมดว้ยถุงบรรจุนํ้ าเกลือหรือซิลิโคนเจลในเตา้นม ขา้งท่ี

ทาํเสริมก็ตอ้งใชเ้ทคนิคการดนัตวัเสริมออกเพื่อถ่ายภาพ

รังสีเตา้นม 2 ขั้นตอน ส่วนเตา้นมขา้งปกติก็ถ่ายภาพรังสี

และใชเ้ทคนิคการถ่ายภาพปกติ ภาพถ่ายรังสีท่ีได ้เตา้นม

ขา้งปกติจะได ้2รูปคือ รูป CC และ MLO ส่วนเตา้นมท่ี

ทาํผ่าตดัเสริมจะตอ้งถ่าย 2 ขั้นตอน จะได ้4 รูป คือ รูป

เตา้นมทั้งหมดรวมตวัเสริม CC , MLO และรูปเตา้นมท่ี

ดนัตวัเสริมออกไปอีก CC(ID) , MLO(ID) รวมเป็น 6 

รูป 

 

เทคนิคสําคัญในการดันตัวเสริมก่อนถ่ายภาพรังสีเต้านม 

1. ก่อนการจดั Position เพื่อการถ่ายภาพรังสี

เตา้นม นกัรังสีการแพทยจ์ะตอ้งสัมผสั (Touching) เน้ือ

เตา้นมทั้งหมด เพื่อให้ทราบลกัษณะ ความยืดหยุ่นของ

เน้ือเตา้นมและตวัเสริม จะไดท้ราบขอบเขตเน้ือนมท่ีอยู่

รอบตวัเสริมว่ามีมากหรือน้อย จึงสามารถดึงเน้ือนม

ไดม้ากหรือนอ้ย 

2. เทคนิคดึงและดนั (Pull and  Push)  ใช้

น้ิวหัวแม่มือและน้ิวอ่ืนช่วยจับและดึงเน้ือนมออกมา

ดา้นหน้า แลว้ค่อยๆดนัตวัเสริมออกไปดา้นหลงั ( ดา้น 

Chest Wall) แลว้ค่อยๆเร่ิมกดระหวา่งนั้นตอ้งประคอง

เน้ือนมให้อยู่บนตัวรับภาพ receptor หรือ cassette 

holder แลว้จึงถ่ายภาพ 

ตัวอย่างภาพเอกซเรย์เต้านม 

 ในการถ่ายภาพเอกซเรย์เต้านมจะมีภาพท่ี

น่าสนใจเชิงเทคนิคเพื่อแสดงรายละเอียดต่างกันดัง

ตวัอยา่งเช่น  

รูปท่ี 8 เป็นภาพเอกซเรยเ์ตา้นมท่ีในท่า CC และ 

MLO โดยใชเ้ทคนิคดนัตวัเสริม ทาํให้ไดภ้าพเน้ือนมท่ี

มากข้ึนเน่ืองจากตัวเสริมถูกดันถอยหลังไปชิดผนัง

หนา้อก 

รูปท่ี 9-10 เป็นภาพเอกซเรยใ์นผูป่้วยมะเร็งเตา้

นมขา้งซ้าย โดยท่ีรูป 9 แสดงภาพเอกซเรยเ์ตา้นมในท่า 

CC และ MLO ก่อนผ่าตดั จากนั้นผูป่้วยทาํศลัยกรรม

เสริมเตา้นมดว้ยเน้ือเยื่อตวัเอง เม่ือถ่ายภาพเอกซเรยห์ลงั

การรักษา ปรากฎดงั รูป 10 แสดงภาพเอกซเรยเ์ตา้นมใน

ท่า CC และ MLO รวม 4 ภาพ  

 รูป 11-12 เป็นภาพเอกซเรยใ์นผูป่้วยมะเร็งเตา้

นมขา้งซา้ย โดยท่ีรูป 11 แสดงภาพเอกซเรยเ์ตา้นมในท่า 

CC และ MLO ก่อนผ่าตดั จากนั้นผูป่้วยทาํศลัยกรรม

เสริมเตา้นมดว้ยซิลิโคน เม่ือถ่ายภาพเอกซเรยห์ลงัการ

รักษา ปรากฎดงั รูป 12 แสดงภาพเอกซเรยเ์ตา้นมในท่า 

CC และ MLO จากนั้นจึงถ่ายดว้ยเทคนิค Eklund ทาํให้

ไดภ้าพรวม 6 ภาพ 
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           (A). RCC (ID)            (B). LCC (ID)                 (C). RMLO (ID)                 (D). LMLO (ID) 

รูป 7  แสดงภาพเทคนิคดนัตวัเสริม (Implants) ออกไปดา้นหลงั (ดา้นหลงั Chest wall )      

ท่ีมา https://radiologykey.com/mammography-3/ 

รูป 8 แสดงภาพถ่ายเอกซเรยเ์ตา้นมดนัตวัเสริม 
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(a)RCC                                       (b)  LCC                               (c) RMLO                            (d) LMLO  

รูป 9 แสดงภาพถ่ายรังสีเตา้นมก่อนการผา่ตดัมะเร็งเตา้นม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           (a)RCC                                       (b)  LCC                               (c) RMLO                            (d) LMLO 

รูป 10 แสดงภาพถ่ายรังสีเตา้นมหลงัการผา่ตดัและเสริมดว้ยเน้ือเยื้อตวัเอง 

 

 

 

 

 

 

 

รูป 11 แสดงภาพถ่ายเตา้นมก่อนการผา่ตดัมะเร็งเตา้นมขา้งซา้ย 
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รูป 12 แสดงภาพถ่ายเตา้นมหลงัการผา่ตดัและเสริมดว้ยซิลิโคนท่ีเตา้นมขา้งซา้ย 

 

ตาราง 2 ความแตกต่างระหวา่งการเสริมดว้ยซิลิโคนกบัการเสริมดว้ยเน้ือเยื้อตนเอง 

 

เทคนิค การเสริมดว้ยซิลิโคน การเสริมดว้ยเน้ือเยื้อตนเอง 

การทาํ Mammogram ตอ้งถ่ายภาพเอกซเรยเ์ตา้นมดว้ยเทคนิคพิเศษ 2 

ขั้นตอน รวมทั้งหมด 8 ภาพ 

ใชเ้ทคนิคการเอกซเรยเ์ตา้นม 

ดว้ยท่ามาตราฐานปกติ 4 ภาพ 

การกดเน้ือเตา้นม

(compression) 

อาจจะทาํให้รู้สึกเจบ็มากกวา่ปกติเน่ืองจากตอ้ง

ถูกกดเน้ือเตา้นม 8 คร้ังในการถ่ายภาพเอกซเรย์

เตา้นมทั้งหมด 8 ภาพ   

ไม่รู้สึกเจบ็มากกวา่ปกติ เน่ืองจากถูก

กดเน้ือเตา้นมจากการถ่ายเอกซเรย์

เตา้นมปกติ 4 ภาพเท่านั้น  

เวลาท่ีใชใ้นการตรวจ ประมาณ 15 – 20 นาที ประมาณ5-10 นาที 

ปริมาณรังสี ไดรั้บปริมาณรังสีมากกวา่เน่ืองจากตอ้ง

ถ่ายภาพเอกซเรยเ์ตา้นม 8 ภาพ แต่ไม่เกินเกณฑ์

มาตรฐานปริมาณรังสีท่ีจะไดรั้บ 

ไดรั้บปริมาณรังสีในปริมาณท่ีปกติ

ตามเกณฑม์าตรฐาน 
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สรุป  

จากตาราง 2 แสดงความแตกต่างระหว่างการ

เสริมเตา้นมดว้ยซิลิโคนและการเสริมดว้ยเน้ือเยื่อตนเอง 

ทาํให้สามารถสรุปได้ว่า นักรังสีการแพทย์ท่ีทําการ

ตรวจเอกซเรยเ์ตา้นมนั้น นอกจากจะตอ้งชาํนาญในการ

ใชเ้คร่ืองมือท่ีทนัสมยัเพื่อใหไ้ดภ้าพเอกซเรยท่ี์มีคุณภาพ

แลว้ นกัรังสีการแพทยย์งัตอ้งเป็นผูช้าํนาญในเทคนิคท่ี

จะทาํให้ได้ภาพรังสีเต้านมท่ีเหมาะสม  ถูกต้อง เพื่อ

ประโยชน์สูงสุดของผูป่้วย   ทั้ งน้ี นักรังสีการแพทย์

จะต้องถามประวติัเก่ียวกับเตา้นม การอธิบายขั้นตอน

การถ่ายภาพรังสี การจดัท่า เพื่อผูม้าตรวจเขา้ใจและให้

ความร่วมมือต่อการจดัท่า อดทนต่อการกดเตา้นมขณะ

ถ่ายภาพ โดยนักรังสีการแพทยจ์ะต้องมีทกัษะในการ

คลาํเพื่อรู้ลกัษณะของเตา้นมและมีทกัษะในการดึงและ

ดนัเตา้นมเพื่อให้สามารถกระจายความหนาของเตา้นม

และลดแรงกดเตา้นมในระหวา่งการถ่ายภาพเอกซเรยล์ง

ได้ ซ่ึงจะเป็นปัจจัยสําคัญท่ีทําให้นักรังสีการแพทย์

เอกซเรยเ์ตา้นมไดอ้ยา่งมืออาชีพ 
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ภาควชิารังสีวทิยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  

มหาวทิยาลยัมหิดล 

บทความปริทรรศน์ 

บทคัดย่อ 

บทความน้ีมีจุดประสงคเ์พื่อการเสนอแนะวา่การถดถอยของทกัษะเป็นปัญหาใหม่ท่ีเป็นความเส่ียงดา้นหนา้ท่ี

ขององคก์ารซ่ึงวชิาชีพนกัรังสีเทคนิคยอ่มประสบปัญหาน้ีในกระบวนการทาํงานอนัเป็นผลมาจากปัจจยัส่วนบุคคลและ

ภาวะสังคมกม้หน้าในปัจจุบนัทาํให้การใส่ใจในการทาํงานลดลงส่งผลต่อการปฏิบติังาน  ตวัแบบการปฏิบติังานของ

ฮาร์ดีและพาราสุรามานทาํให้เห็นถึงปัจจยัทางตรงและทางออ้มต่อผลการปฏิบติังานซ่ึงทกัษะอิสระมีต่อความรู้ใน

ตนเองของแต่ละคน นกัรังสีเทคนิคตอ้งเนน้ในทกัษะการอยูร่่วมกบัผูอ่ื้น ทกัษะเชิงเหตุผล ทกัษะเชิงเทคนิคและทกัษะ

การส่ือสารโดยพฒันาพฤติกรรมพึงประสงค ์เช่น การมีความพร้อมในการทาํงาน การมีจริยธรรมในการทาํงานและการ

ใส่ใจรายละเอียดในการทาํงาน  

คําสําคัญ ทกัษะ วชิาชีพ รังสีเทคนิค 

 

Abstract 

  This article is aimed to suggest that the deterioration of professional skills is the new problem in the 

functional risk to any organization and, then radiological technologists also faced with this problem in the work 

process which resulted from the personal characteristics and today phubbling society that led the work attention was 

decrease and affected to the performance. The model of work process of Hardy and Parasuraman was demonstrated 

the direct factors and indirect factor to the performance which independent skills had affected to the dependent 

knowledge. The radiological technologists will raise the interpersonal, logics, technical and communication skills 

through develop the desirable behavior such as ready for anything highly ethical and attention to detail. 

 Keywords: skill, profession, radiologic technologist 
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บทนํา 

การพฒันาอาชีพนกัรังสีเทคนิคมีบนัไดอาชีพท่ี

เป็นความกา้วหนา้ในการทาํงานทั้งในระบบราชการและ

ระบบเอกชนโดยมีความสืบเน่ืองจากผลการปฏิบติังานท่ี

ดี ซ่ึงการปฏิบัติงานท่ีดีมีความจาํเป็นในการเพิ่มพูน

ทกัษะอาชีพ จอยเนอร์ได้เสนอทกัษะอาชีพไว ้4 ด้าน  

(Joyner, 2016) ได้แก่ ทกัษะในการอยู่ร่วมกับผูอ่ื้น 

(interpersonal skills) ทกัษะเชิงเหตุผล (logic skills) 

ทกัษะเชิงเทคนิค (technical skills) และทกัษะการ

ส่ือสาร (communication skills) อันจะส่งผลให้

นักรังสีเทคนิคมีผลการปฏิบติังานท่ีดีและก้าวหน้าใน

อาชีพตลอดช่วงอายกุารทาํงาน 

อย่างไรก็ตาม วิชาชีพเฉพาะทั้งหลายท่ีมีทกัษะ

จาํเพาะดา้นมกัประสบกบัปัญหาการขาดทกัษะวิชาชีพ 

การขาดประสบการณ์วิชาชีพซ่ึงเป็นปัญหาสําหรับ

บุคลากรใหม่หรือมีอายุการทาํงานน้อยทาํให้เกิดความ

จาํเป็นในการปฐมนิเทศและการฝึกอบรมพฒันาทกัษะ 

อีกทั้ง วิชาชีพเฉพาะท่ีมีการใชใ้บอนุญาตทาํงานจะตอ้ง

มีการสอบผ่านใบอนุญาตเพื่อสิทธิในการประกอบ

วิชาชีพ เม่ือประกอบวิชาชีพตํ่ากว่ามาตรฐานยอ่มทาํให้

มีภาวะเส่ียงต้องการฟ้องร้องได้ ทําให้ปัญหาใหม่ท่ี

ได้รับความสนใจคือ การถดถอยของทักษะวิชาชีพ 

ปัญหาน้ีทาํให้เกิดเป็นความเส่ียงดา้นหน้าท่ี (functional 

risk) แก่องค์กรนั้น ในวงวิชาการสาขาต่างๆ จึงได้มี

การศึกษาเร่ืองน้ีกนัอย่างจริงจงั เช่น ภาวะถดถอยของ

ทกัษะการบินของนกับินท่ีอายุมาก ทาํให้มีการกาํหนด

อายุสูงสุดของนักบินท่ี 60 ปี แต่หากทําการบินด้วย

นักบิน 2 คน คนหน่ึงสามารถมีอายุได้ไม่เกิน 65 ปี 

(pilot age limitations) (skybrary, 2017) ทั้งน้ี อายุเป็น

ปัจจยัท่ีไดรั้บความสนใจวา่มีความสัมพนัธ์กบัความเป็น

ผูเ้ช่ียวชาญในสาขาวิชาชีพโดยมีปัจจยัทางร่างกายท่ี

สาํคญัคือ การเปล่ียนแปลงทางสมอง (cognitive change) 

ทาํให้มีการตดัสินใจล่าช้า ความคล่องตวัในการทาํตาม

โปรโตคอลลดลง ส่งผลให้ผลการปฏิบติังานแตกต่าง

จากผูมี้อายนุอ้ยกวา่ (Hardy and Parasuraman, 1997) แต่

ขณะเดียวกนัก็มีความเส่ียงสูงข้ึนเม่ืออายมุากข้ึน อยา่งไร

ก็ตาม การลดลงของความเช่ียวชาญจากอายุนั้ นก็ยงั

ไม่ได้ลดลงไปจนหมดความเช่ียวชาญหรือมีทักษะ

เท่ากบับุคลากรใหม่  ทกัษะท่ีถดถอยลงไปน้ีสามารถรู้

ล่วงหน้าได้จากการฝึกอบรมซํ้ า การจาํลองเหตุการณ์ 

รวมไปถึงการบอกจากเพือ่นร่วมงาน เป็นตน้ 

วิชาชีพรังสีเทคนิคก็เป็นอีกหน่ึงวิชาชีพท่ีย่อม

สอดคลอ้งกบัแนวคิดน้ี เม่ือผูป้ระกอบวิชาชีพอายุมาก

ข้ึนยอ่มมีภาวะถดถอยของทกัษะ อีกทั้งปัจจยัแวดลอ้มท่ี

สาํคญัในปัจจุบนัคือ ภาวะการเป็นดิจิทลั (digitalization) 

ทําให้หน้างานของนักรังสีเทคนิคต้องเก่ียวข้องกับ

จอมอนิเตอร์แสดงภาพ ทาํให้มีปัญหาสายตา ซ่ึงผูท่ี้มี

อายุมากกว่า 50 ปี ยอ่มมีความเส่ียงต่อภาวะความดนัตา

สูงหรือโรคตอ้หิน รวมไปถึงภาวะความไม่คุ ้นชินกับ

ดิจิทลั (digital alienation) สําหรับผูท่ี้ไม่คุ ้นชินกับ

คอมพิวเตอร์ ไม่ เล่นโทรศัพท์สมาร์ทโฟน ไม่ เล่น

อินเตอร์เน็ต เป็นตน้ อยา่งไรก็ตาม บุคคลท่ีมีภาวะไม่คุน้

ชินกับดิจิทลัยงัคงสามารถปฏิบติังานได้แต่ขาดความ

คล่องตวัเท่านั้น แตกต่างไปจากภาวะถดถอยของทกัษะ

วิชาชีพซ่ึงมีปรากฏการณ์ใหม่จากการมีช่วงเวลาแห่ง

ความสนใจ (attention span) ท่ีสั้ นลงในคนรุ่นใหม่ 

(วบิลูย ์กาญจนวนิช, เอนก สุวรรณบณัฑิต, 2559) ทาํให้

เกิดการถดถอยของทกัษะวิชาชีพในนกัรังสีเทคนิคโดย

ไม่ข้ึนกบัอายุและถึงกบัมีมากข้ึนในนักรังสีเทคนิครุ่น

ใหม่ ปัญหาการถดถอยลงของทักษะวิชาชีพจึงเป็น
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ประเด็นท่ีน่าสนใจและต้องทาํความเขา้ใจผลของการ

ถดถอยของทักษะวิชาชีพต่อทักษะอาชีพของอาชีพ

นกัรังสีเทคนิค   

 เ ม่ือเกิดการถดถอยของทักษะวิชาชีพ ย่อม

นําไปสู่ปัญหาในการปฏิบัติงาน เ ม่ือพิจารณาจาก

กระบวนการทาํงานดงัภาพ 1 

 

 

 
ภาพ 1 กระบวนการทาํงานของนกัรังสีเทคนิค 

 

กา รทําง า นใ นห้อง ตรวจเอก ซ เรย์จะต้อง

ประสานบริการกบัฝ่ายต่างๆ ไดแ้ก่ แพทยผ์ูส่้งตรวจส่ง

ใบขอตรวจ (request) มากบัผูป่้วย จากนั้นเจา้หน้าท่ี

ธุรการประจําหน่วยจะทําการลงทะเบียนเข้าระบบ

ลงทะเบียนทางรังสี (Radiology Information Systems) 

ซ่ึงเกิดเป็นรายการการขอตรวจ (case lists) ในระบบ

ทะเบียนทางรังสี เม่ือนักรังสีเทคนิคได้รับรายช่ือมา

จะต้องทําการวางแผนในการให้บริการการตรวจ

เอกซเรยแ์บบลาํดบัคิวหรือลาํดบัความเร่งด่วนเพื่อให้มี

การจัดการการตรวจท่ีเหมาะสม โดยมีภาระงานท่ี

เก่ียวขอ้งคือ การดูแลผูป่้วยร่วมกบัพยาบาลรังสีวิทยาใน

การให้การดูแลผูป่้วยตลอดระยะเวลาการตรวจ  การ

สั่งงานและกาํกบัการทาํงานของพนกังานเอกซเรยท่ี์เป็น

ผูช่้วยในงานทัว่ไปของห้องตรวจ และการประสานกบั

หน่วยสารสนเทศรังสีเพื่อการจดัเก็บภาพรังสีท่ีถูกตอ้ง

ครบถ้วน  ทั้ งน้ี นักรังสีเทคนิคจะต้องดูและเร่ืองการ

ป้องกนัอนัตรายจากรังสีแก่ผูป่้วยและบุคลากรทั้งหมด

ดว้ย  

กระบวนการทาํงานของนกัรังสีเทคนิคเป็นงาน

วิชาชีพท่ีผูป้ฏิบติังานตอ้งถือใบประกอบวิชาชีพ ดงันั้น 

ไม่ใช่งานท่ีจะทําตามๆ กันไป หรือ ใช้การอบรม

เบ้ืองตน้ได้ นกัรังสีเทคนิคตอ้งมีการเตรียมตวัเองเขา้สู่

Queue management 

Case lists  

RT protection 

Request 

Register Case planning 

Nursing Care 

Patient PACs 

 

RT Performances 

154 การถดถอยของทกัษะวชิาชีพ 

 



[VOL.4 NO.2 JULY-DECEMBER 2017] วารสารรังสีวิทยาศิริราช 

 

งานอาชีพ  การเตรียมตัว เองเข้า สู่งานอาชีพท่ี ดี มี

ความสําคญัอย่างมากต่อการประกอบอาชีพได้อย่างมี

ประสิทธิภาพและประสบความสําเร็จในบนัไดอาชีพ 

ดงันั้น การเตรียมตวัเองเขา้สู่งานอาชีพย่อมตอ้งพฒันา

ตวัเองในการประกอบอาชีพและใชท้กัษะวิชาชีพไดใ้น

ระดบัดี ทกัษะท่ีเป็นปัจจยัความสําเร็จในการประกอบ

อาชีพ  ตวัอย่างเช่น ทกัษะ 4 ดา้นตามขอ้เสนอของจอย

เนอร์ ซ่ึงสามารถอภิปรายไดด้งัน้ี  

1. ทกัษะในการอยูร่่วมกบัผูอ่ื้น นกัรังสีเทคนิค

เ น้ น ก า ร ทํ า ง า น เ ป็ น ที ม ต า ม ก ร ะ บ ว น ง า น  ซ่ึ ง

กระบวนงานเก่ียวขอ้งกบัคนอ่ืน ไดแ้ก่ ผูร่้วมงาน ผูป่้วย 

โดยเฉพาะผูป่้วยท่ีมีภาวะเจ็บปวด ไม่สบาย มีความต่ืน

กลัวหรือความเครียด นักรังสีเทคนิคจะต้องขอความ

ร่วมมือ (cooperation) กบัผูป่้วยในการตรวจเพื่อให้ได้

ภ า พ รั ง สี ท่ี มี คุ ณ ภ า พ สํ า ห รั บ ก า ร วิ นิ จ ฉัย  ดัง นั้ น 

บุคลิกภาพท่ีดูดี สงบน่ิง และมีความเห็นอกเห็นใจผูอ่ื้น

จะ เ ป็ นท่ า ที สํา คัญ ท่ีจะส่ ง ถึ งผู ้ป่ วยไ ด้  กา รไ วต่อ

ความรู้สึกและการควบคุมตนเอง รวมไปถึงทกัษะความ

ยืดหยุ่น ประนีประนอมของนกัรังสีเทคนิคเป็นทกัษะท่ี

จะตอ้งกระทาํอยา่งสมํ่าเสมออีกดว้ย 

2. ทกัษะเชิงเหตุผล นกัรังสีเทคนิคใชค้วามเป็น

เหตุเป็นผลเพื่อการตัดสินใจท่ีจะเลือกวิธีการให้ได้

ภาพรังสีท่ีดีท่ีสุดโดยกระทบผูป่้วยให้น้อยท่ีสุด การ

แก้ไขปัญหาเฉพาะรายเช่นน้ีเป็นทักษะเชิงเหตุผลท่ี

จะต้องปฏิบัติเพื่อให้ข้อแนะนําแก่ผู ้ป่วยและแก้ไข

ปัญหาของแต่ละสถานการณ์การตรวจรักษาได้ด้วย

ความเขา้ใจปัญหา และคิดแกปั้ญหานั้นไดอ้ยา่งเด็ดขาด

ทนัท่วงที โดยมีทกัษะย่อยในการแก้ปัญหา ได้แก่ การ

สังเกต การวิเคราะห์และแยกแยะปัญหา สร้างทางเลือก

ในการแก้ปัญหา และการประเมินทางเลือกหรือวิธีใน

การแกปั้ญหา 

3. ทกัษะเชิงเทคนิค นกัรังสีเทคนิคตอ้งฝึกฝน

ทกัษะความสามารถท่ีจะปฏิบติังานเชิงเทคนิค เช่น การ

จดัท่า การให้ปริมาณรังสีไดถู้กตอ้ง เหมาะสม และได้

ภาพรังสีท่ีมีคุณภาพ เป็นการเรียนรู้กระบวนการทาํงาน

และลงมือปฏิบัติงานด้วยตนเองโดยมุ่งเน้นการฝึก

วิธีการทาํงานอยา่งสมํ่าเสมอ เพื่อให้เกิดความเช่ียวชาญ

ในงานท่ีทํา ทั้ งน้ียงัรวมไปถึง ความสามารถในการ

เรียนรู้เพื่อให้มีขอ้มูลและความรู้ท่ีทนัสมยั เช่น เคร่ือง

รังสีรุ่นใหม่แต่ละประเภท การรู้เก่ียวกับเทคโนโลยี

เหล่าน้ีอย่างครบถ้วนจะเป็นพื้นฐานสําคัญในการ

พิจารณาดา้นความปลอดภยัทางรังสีอีกดว้ย รวมไปถึง

การบาํรุงรักษาและการทดแทนเคร่ืองรังสีต่างๆ เพื่อให้

เกิดการใช้ประโยชน์อย่างเต็มประสิทธิภาพและตลอด

อายขุองเคร่ืองรังสีนั้น 

4.  ทกัษะการส่ือสาร นกัรังสีเทคนิคตอ้งพฒันา

ความสามารถในการฟังว่าผูป่้วยหรือผูร่้วมงานตอ้งการ

บอกอะไรและทาํการตดัสินใจไดอ้ย่างถูกตอ้งว่าอะไร

เป็นส่ิงจาํเป็นท่ีต้องทาํ การส่ือสารทั้งวาจาและอกัษร

จะตอ้งเขา้ใจไดอ้ยา่งชดัเจนและแม่นยาํ ไม่มีการคาดเดา 

ทั้งน้ี ความถูกตอ้งของกระบวนการส่ือสารตอ้งเน้นลง

ลึกไปท่ีรายละเอียดของแต่ละเร่ืองเพื่อเพิ่มความสามารถ

ในการวางแผน จดัการงาน จดัการคน  มอบหมายงาน

หรือสั่งการไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม 

การพฒันาทกัษะวิชาชีพนักรังสีเทคนิคจึงเป็น

พื้นท่ีเปิดท่ีสําคญัของการเตรียมตวัประกอบอาชีพและ

เป็นส่วนสําคัญในการพัฒนาอาชีพให้ดําเนินไปบน

ความสมบูรณ์ของมาตรฐานอาชีพและคุณค่าของอาชีพ
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อย่างรอบด้าน เม่ือเพิ่มพูนตามเวลาย่อมเกิดเป็นความ

ชาํนาญในอาชีพนั้นๆ  

  

ตัวแบบการปฏิบัติงาน 

 ฮาร์ดีและพาราสุรามานไดน้าํเสนอตวัแบบการ

ปฏิบติังานไว ้(Hardy and Parasuraman, 1997) ซ่ึง

ผูเ้ขียนตดัทอนให้เหมาะสมกับวิชาชีพนักรังสีเทคนิค

และสามารถเขา้ใจไดง่้ายข้ึน ดงัภาพ 2  

ตวัแบบน้ีแสดงความสัมพนัธ์ระหว่าง 4 โมดูล 

ระหว่าง คุณลกัษณะส่วนบุคคล  แหล่งความเครียดใน

การทาํงาน ทกัษะอิสระ และความรู้ของตนเอง ท่ีส่งผล

ต่อผลการปฏิบัติงานโดยลูกศรเข้มแสดงความเป็น

สาเหตุหลกั ลูกศรปะแสดงว่ามีความสัมพนัธ์บางส่วน 

ตวัแบบน้ีแสดงว่า อายุ ความชาํนาญและบุคลิกภาพมี

ความสัมพนัธ์เช่ือมโยงโดยตรงกบัความเครียดในงาน 

ทกัษะอิสระและความรู้ของตนเอง แหล่งความเครียดใน

การทาํงานมีความสัมพนัธ์โดยตรงกบัทกัษะอิสระ และ

ทักษะอิสระมีความสัมพันธ์โดยตรงกับความรู้ของ

ตนเอง ซ่ึงส่งผลต่อผลการทาํงาน ซ่ึงสามารถนําเอา

เฉพาะแนวลูกศรเขม้มาเขียนใหม่เพื่อแสดงปัจจยัตรงท่ีมี

ผลต่อการปฏิบติังานไดด้งัภาพ 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 2  ตวัแบบการปฏิบติังาน 

Characteristics 

Age/age disease 

Expertise 

Personality factor 

Stressors 

Difficult work conditions 

High workload 

Emotional stress/Fatigue 

Independent skills 

Perceptual-motor 

Memory 

Attention 

Decision/Problem solving 

Dependent Knowledge 

Mental models 

Situation awareness 

Procedural knowledge 

Decision/Problem solving 

Performance 

Communication 

Work assessment 

Critical Incident analysis 

Accident/Incident rate 
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ภาพ 3 ปัจจยัตรงท่ีมีผลต่อการปฏิบติังาน 

Characteristics 

Age/age disease 

Expertise 

Personality factor 

Stressors 

Difficult work conditions 

High workload 

Emotional stress/Fatigue 

Independent skills 

Perceptual-motor 

Memory 

Attention 

Decision/Problem solving 

Dependent Knowledge 

Mental models 

Situation awareness 

Procedural knowledge 

Decision/Problem solving 

Performance 

Communication 

Work assessment 

Critical Incident analysis 

Accident/Incident rate 

ปัจจยัส่วนบุคคลไดแ้ก่ อาย/ุโรคตามอาย ุความ

เช่ียวชาญในงาน และบุคลิกภาพ  

 

แหล่งความเครียดในงาน  ไดแ้ก่ ความยากง่าย

ของงาน ปริมาณงานมาก ความรู้สึกเครียดหรือ

เหน่ือยลา้ 

 

ทกัษะอิสระ ไดแ้ก่ การควบคุมกลา้มเน้ือ/

อวยัวะรับสัมผสั ความจาํ การสนใจ และการ

ตดัสินใจแกไ้ขปัญหา 

 

ความรู้ของตนเอง ไดแ้ก่ แบบแผนการคิด การ

ตระหนกัรู้สถานการณ์ ความรู้ในกระบวนการ

ทาํงานและความรู้ในการตดัสินใจแกไ้ขปัญหา 

 

ผลการปฏิบติังาน ไดแ้ก่ การส่ือสาร ผล

ประเมินการทาํงาน ความสามารถในการ

วเิคราะห์อุบติัการณ์วกิฤติ อตัราการเกิด

อุบติัเหตุหรืออุบติัการณ์ 

เอนก สุวรรณบณัฑิต 157 

 



JOURNAL  OF SIRIRAJ  RADIOLOGY [VOL.4 NO.2 JULY-DECEMBER 2017] 

 

การปฏิบติังานท่ีดีย่อมมีมิติท่ีจะพิจารณาได้ 4 

มิติ คือ การส่ือสาร ผลประเมินการทาํงาน ความสามารถ

ในการวิเคราะห์อุบัติการณ์วิกฤติและอัตราการเกิด

อุบติัเหตุหรืออุบติัการณ์ โดยมีผลลัพธ์สําคญัคือ การ

ทาํงานได้อย่างคล่องตวั มีประสิทธิภาพในการทาํงาน

และอตัราความคลาดเคล่ือนในการทาํงานตํ่า ทั้งน้ี มิติ

การปฏิบติังานทั้ง 4 มิติ ได้รับผลกระทบโดยตรงจาก

ความรู้ของผูป้ฏิบติังานเอง แต่ความรู้ของผูป้ฏิบติังาน

นั้นมีมีติสําคญัท่ีตอ้งพิจารณาไดแ้ก่ 1) แบบแผนการคิด 

ไดแ้ก่ การคิดอยา่งเป็นเหตุเป็นผล การคิดเชิงระบบ การ

คิดวิเคราะห์ เป็นต้น 2) การตระหนักรู้สถานการณ์ 

ได้แก่ ความตั้งใจในการทาํงาน ความกระตือรือร้นใน

การทาํงาน และการเนน้การดูแลใส่ใจผูอ่ื้น 3) ความรู้ใน

กระบวนการทาํงาน ไดแ้ก่ ทกัษะความรู้เชิงเทคนิค การ

ส่ือสารทางการแพทย ์และ 4) ความรู้ในการตดัสินใจ

แกไ้ขปัญหา ไดแ้ก่ การตดัสินใจแบบ win-win solution 

การคิดและการตดัสินใจแกไ้ขปัญหาซบัซอ้น เป็นตน้ 

 ความรู้ของผูป้ฏิบติังานจึงไม่ใช่เพียงแค่มีระดบั

ความรู้เท่านั้น แต่เป็นระดบัความรู้เชิงปฏิบติัดว้ยทาํให้

ความรู้ของผูป้ฏิบติังานไดรั้บผลกระทบจากปัจจยัสําคญั

คือ 1) ปัจจยัส่วนบุคคล 2) แหล่งเครียดในงาน และ 3) 

ทักษะอิสระ ซ่ึงมีความแตกต่างกันในแต่ละ แต่เป็น

ปัจจัยท่ีสําคัญท่ีสามารถปรับปรุงหรือพัฒนาได้ผ่าน

กระบวนการฝึกอบรมและการฝึกฝนปฏิบติั ทั้งน้ี ปัจจยั

ส่วนบุคคลท่ีสาํคญั ไดแ้ก่ อาย ุหากอายมุากข้ึนก็จะมีการ

หย่อนประสิทธิภาพทางร่างกาย นาํไปสู่การกาํกบัและ

ควบคุมกลา้มเน้ือและประสาทสัมผสัลดลง โดยเฉพาะ

นกัรังสีเทคนิคท่ีตอ้งใช้ดวงตาในการพิจารณาภาพรังสี

จากมอนิเตอร์เพื่อการตรวจสอบคุณภาพภาพรังสี ความ

แข็งแรงของกล้ามเน้ือและกระดูกซ่ึงเป็นส่วนสําคญัท่ี

จะตอ้งใช้ในการยก/ยา้ย/เคล่ือนตวัผูป่้วยสําหรับการจดั

ท่าก่อนการตรวจทางรังสี และหากนกัรังสีเทคนิคมีโรค

ประจาํตวัตามอายุก็จะเป็นปัจจยับัน่ทอนประสิทธิภาพ

ในการพฒันาทกัษะความรู้อีกด้วย ปัจจยัส่วนบุคคลท่ี

สําคญัคือ ความชํานาญ นักรังสีเทคนิคมิได้ชาํนาญใน

ทุกดา้น ย่อมมีดา้นท่ีชาํนาญมากกว่าดา้นอ่ืน จุดน้ีจะทาํ

ให้นกัรังสีเทคนิคเลือกท่ีจะพฒันาทกัษะเชิงเทคนิคไป

ในทิศทางหน่ึงเพื่อเพิ่มความชาํนาญให้แก่ตนเองและ

สามารถทาํงานในดา้นนั้นไดเ้หนือกว่าผูอ่ื้น ปัจจยัส่วน

บุคคลด้านบุคลิกภาพก็ เ ป็นส่วนสําคัญอีกอย่าง ท่ี

เก่ียวข้องกับการติดต่อส่ือสารกับผูอ่ื้น การอยู่ร่วมกัน

และการสร้างความประทบัใจแก่ผูรั้บบริการ ซ่ึงหากมี

การพฒันาบุคลิกภาพภายในและบุคลิกภาพภายนอกท่ีดี

ก็จะทาํใหก้ารทาํงานมีประสิทธิภาพยิง่ข้ึน  

 อย่างไรก็ตาม แหล่งความเครียดในการทาํงาน

เ ป็ น ปั จ จัย บั่น ท อ น ใ ห้ นัก รั ง สี เ ท ค นิ ค ข า ด ค ว า ม

กระตือรือร้นในการพฒันาทกัษะความรู้ในด้านต่างๆ 

แหล่งความเครียดท่ีสําคัญได้แก่ กระบวนการงาน/

โปรโตคอลการตรวจท่ีซบัซ้อน ยุง่ยาก ทาํให้การทาํงาน

ตอ้งใช้เวลาเพิ่มข้ึน ภาระงานท่ีมากตามจาํนวนผูป่้วย

ท่ีมารับบริการท่ีสูงข้ึนเร่ือยๆ และย่อมทาํให้เกิดภาวะ

เครียดหรือเหน่ือยล้าในการทํางาน นักรังสีเทคนิค

จาํเป็นตอ้งพกัผ่อนให้เพียงพอ ทาํให้ไม่มีเวลาสําหรับ

การพัฒนาตนเอง ส่งผลให้ทักษะต่างๆ ลดลงไปได ้

อย่างไรก็ตาม เม่ือพิจารณาในดา้นทกัษะอิสระ มิติดา้น

ความจาํยอ่มข้ึนกบัอายแุละศกัยภาพของสมองในการคิด

และการจดจํา แต่ในด้านความใส่ใจกับงาน การท่ี

นกัรังสีเทคนิครุ่นใหม่ใชเ้วลากบัอุปกรณ์ส่ือสารนานข้ึน 

มีผลให้การใส่ใจในงานลดลง การใส่ใจต่อรายละเอียด

ของกระบวนการทาํงานลดลง และทาํให้การคิดและการ
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ตัดสินใจแก้ไขปัญหาหน้างานขาดประสิทธิภาพได ้ 

ทั้งน้ีเม่ือยอ้นพิจารณาตวัแบบการปฏิบติัการดงัภาพ 2 ก็

จะพบเส้นปะ ซ่ึงแสดงวา่ แหล่งความเครียดในงานมีผล

ทางออ้มต่อความรู้ในตนเอง และความรู้ในตนเองก็มีผล

ยอ้นกลบัไปหาทกัษะอิสระอีกดว้ย ซ่ึงทกัษะอิสระน้ีก็มี

ผลสืบเน่ืองมายงัการปฏิบติังานเช่นกนั 

 

การถดถอยของทกัษะวชิาชีพรังสีเทคนิค 

 เ ม่ื อ นํา ตัว แ บ บ ม า ทํา ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ ไ ด้ว่ า

นกัรังสีเทคนิคบางส่วนใช้เวลากบัอุปกรณ์ส่ือสารและ

กลายเป็นส่วนหน่ึงของสังคมกม้หนา้ โดยจะผลกัดนัใน

กระบวนการทาํงานเกิดข้ึนรวดเร็วท่ีสุดเพื่อให้ใช้เวลา

กับงานน้อยท่ีสุด ตนเองจะได้มีเวลาอยู่กับอุปกรณ์

ส่ือสารและโลกอินเตอร์เน็ตมากท่ีสุด  ดังนั้ น ทกัษะ

อาชีพของนกัรังสีเทคนิคท่ีถดถอยลง ดงัน้ี 

1. การถดถอยของทกัษะในการอยูร่่วมกบัผูอ่ื้น 

นกัรังสีเทคนิคกลุ่มน้ีจะรู้สึกวา่การทาํงานคือภาระ เป็น

ส่ิงรบกวนใจ รบกวนเวลาของเขาในการใช้เวลากับ

อุปกรณ์ส่ือสาร เขาจะมีปฏิสัมพนัธ์กับผูร่้วมงานและ

ผูป่้วยลดลง การขอความร่วมมือจะค่อยๆ กลายเป็นการ

ออกคาํสั่งเพื่อให้ปฏิบติัตาม หากปฏิบติัตามไม่ไดก้็จะ

เ กิดอารมณ์หงุดหงิด ไม่อดทนรอ ทั้ ง น้ี  ย ังพร้อม

แสดงออกทั้งทางสีหนา้ ท่าทาง นํ้าเสียง รวมไปถึง ภาษา

ท่ีใช้ ในการน้ี การควบคุมตนเองย่อมลดตํ่าลง และใน

ขณะเดียวกนัความไวต่อความรู้สึกของผูอ่ื้น ความเห็น

อกเห็นใจ ความยดืหยุน่ก็จะลดลงไป  

2. ก า ร ถ ด ถ อ ย ข อ ง ทั ก ษ ะ เ ชิ ง เ ห ตุ ผ ล 

นกัรังสีเทคนิคจะทาํการตดัสินใจเลือกวิธีการท่ีง่ายท่ีสุด

ท่ีไดภ้าพรังสีท่ีพอยอมรับได ้จากนั้นใชร้ะบบปฏิบติัการ

ของเคร่ืองรังสีทําการปรับแต่งภาพภายหลัง (post-

processing)  ทั้งน้ี ในการกาํหนดปริมาณเอกซเรยก์็

มกัจะใช้ระบบอัตโนมัติโดยท่ีไม่ได้ใส่ใจกับตัวแปร

อ่ืนๆ เช่น ระยะระหวา่งแหล่งกาํเนิดรังสีกบัอวยัวะ พื้นท่ี

ฉายรังสี เป็นต้น การแก้ไขปัญหาเฉพาะรายเช่นน้ีจะ

กลายเป็นความวุน่วายของเขา ความรีบเร่งทาํให้เกิดเป็น

ความลงัเลและจะทาํให้เกิดการปฏิบติังานแบบขอไปที 

หากผลท่ีไดเ้ป็นภาพรังสีท่ีไม่มีคุณภาพย่อมทาํให้เกิด

การทาํงานซํ้ าโดยท่ีนกัรังสีเทคนิคจะไม่ไดเ้รียนรู้การคิด

ตดัสินใจแก้ไขปัญหาเหล่าน้ีเอาไวเ้ป็นประสบการณ์ 

เพียงกระทาํใหเ้สร็จส้ินแลว้จบลงไปเท่านั้น   

3. ก า ร ถ ด ถ อ ย ข อ ง ทั ก ษ ะ เ ชิ ง เ ท ค นิ ค 

นกัรังสีเทคนิคจะทาํงานดว้ยทกัษะความสามารถท่ีหม่ิน

เหม่ต่อการตกมาตรฐาน เช่น การจัดท่าก็จะจัดท่าไม่

ถูกตอ้งตรงตามกายวิภาคของมนุษย ์เป็นการจดัท่าอยา่ง

ง่าย ไม่เท่ียงตรง แม่นาํ ทาํให้เกิดความไม่น่าเช่ือถือ รวม

ไปถึงการใหป้ริมาณรังสีโดยขาดความรู้ถึงหลกัการผลิต

รังสีเอกซเรย ์ทาํให้ใช้ระบบอตัโนมติัจนเคยชิน ละเลย

ความรู้ทฤษฎีและหลกัการต่างๆ การทาํงานเป็นการลอง

ผิดลองถูก ไม่อยู่ในเส้นมาตรฐานท่ีดี ขาดความเขา้ใจ

แปรผลภาพรังสีเบ้ืองต้นได ้การรีบเร่งทาํงานทาํให้มี

ขอ้ผิดพลาดในการระบุขอ้มูล ในการตั้งโปรโตคอลการ

ตรวจท่ีถูกต้อง เหมาะสม อีกทั้ง ไม่ใส่ใจท่ีจะพฒันา

เรียนรู้เทคโนโลยีท่ีทนัสมยั ไม่ติดตามขอ้มูลข่าวสาร 

งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัอุปกรณ์รังสีหรือโปรโตคอลการ

ตรวจใหม่ๆ และไม่ตระหนกัถึงการปฏิบติัหนา้ท่ีในการ

ดูแลรักษาอุปกรณ์รังสีเป็นเหตุให้เคร่ืองรังสีมีปัญหา

ระหวา่งการใชง้านบ่อยคร้ังและมีอายกุารใชง้านลดลง 

4. ทักษะการส่ือสาร นัก รัง สี เทคนิค ท่ีใ ช้

อุปกรณ์ส่ือสารบ่อยๆ จะมีช่วงสมาธิสั้ น ความสามารถ

ในการฟังว่าผูป่้วยหรือผูร่้วมงานต้องการบอกอะไร
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ลดลง มีแนวโน้มด่วนสรุป ทั้งน้ี มกัทาํการตดัสินใจว่า

อะไรเป็นส่ิงจาํเป็นท่ีต้องทาํบนพื้นฐานความคิดเห็น

ส่วนตวั การส่ือสารทั้งวาจาและอกัษรจะเป็นแบบรวบ

รัด ใช้คาํย่อ หรือคาํคุน้ชินปากของตน โดยไม่สนใจว่า

ผูอ่ื้นเขา้ใจไดห้รือไม่ หลายคร้ังไม่ใส่ใจรายละเอียดของ

เ น้ื อ ห า ท่ี ต้ อ ง ก า ร ส่ื อ ส า ร  ทํา ใ ห้ เ กิ ด ปั ญ ห า ใ น

กระบวนการวางแผน จดัการงาน จดัการคน  มอบหมาย

งานหรือสั่งการได ้

 

การแก้ไขปัญหาการถดถอยของทักษะวิชาชีพรังสี

เทคนิค 

พฤติกรรมการใช้งานอุปกรณ์ส่ือสารตรงหน้า

โดยไม่สนใจคนรอบขา้ง เกิดเป็นภาวะสังคมกม้หนา้ ซ่ึง

เกิดข้ึนในทุกสถานท่ี ทุกแห่งหน และถือวา่เป็นการเสพ

ติดวตัถุเทคโนโลยีและข้อมูลข่าวสารอยู่ตลอดเวลา 

สังคมกม้หนา้น้ีทาํให้มนุษยมี์ปัญหาในการใช้ชีวิตปกติ 

มีสมาธิสนใจต่อส่ิงรอบขา้งตํ่าลง และนาํไปสู่การขาด

สมาธิในการใชชี้วติและการทาํงาน การแกไ้ขปัญหาการ

ถดถอยของทกัษะวิชาชีพรังสีเทคนิคไม่ใช่เพียงการห้าม

ใ ช้ อุ ป ก ร ณ์ ส่ื อ ส า ร ร ะ ห ว่ า ง เ ว ล า ทํา ง า น  ร ะ บ บ

อินเตอร์เน็ตท่ีแพร่หลายแสดงความเป็นไปได้จาํนวน

มากของเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีพฒันาไปในทุกทิศทาง

ท่ีเช่ือว่าจะตอบสนองความตอ้งการของมนุษยไ์ดใ้นทุก

แง่มุม อุปกรณ์ส่ือสารเป็นส่ิงท่ียอมรับได้ในทุกๆ 

กระบวนทรรศน์ทางความคิด โดยถือเป็นเคร่ืองมือ

จาํเป็น ดงันั้น อุปกรณ์ส่ือสารเป็นเคร่ืองมือสําคญัในการ

คน้หาขอ้มูลท่ีทนัสมยัเพื่อเพิ่มพูนทกัษะได ้ หากแต่การ

แกไ้ขการถดถอยของทกัษะวิชาชีพตอ้งตั้งเป้าหมายไวท่ี้

คุณภาพของผลงาน ซ่ึงส่ิงท่ีเป็นวิถีการทาํงานท่ีดีก็คือ

การธํารงทกัษะวิชาชีพท่ีจะมีผลต่อการทาํงาน นั่นคือ 

การสร้างแบบแผนการคิด (mental model) ให้

นกัรังสีเทคนิคเนน้คุณลกัษณะพึงประสงคใ์นการทาํงาน 

ผูเ้ขียนขอเสนอเป็น 6 ขอ้ ไดแ้ก่ 

1. การส่ือสารการแพทยท่ี์ดี ( be an excellent 

communicator) ทุกๆ งานตอ้งการระดบัของการส่ือสาร

แตกต่างกัน หากแต่งานนักรังสีเทคนิคต้องการการ

ส่ือสารในระดบัดีมาก ทกัษะการเขียนสาํหรับการบนัทึก

เอกสารทางการแพทย ์การระบุเวลาในการตรวจ ปริมาณ

รังสีเป็นประเด็นสําคญัในงาน แมแ้ต่เอกสารประจาํก็จะ

ครบถว้นเรียบร้อยดว้ยเช่นกนั  

2. คิดนอกกรอบ (think outside the box) 

นักรังสีเทคนิคจะต้องปฏิบติังานเชิงเทคนิคประจาํได้

ตามมาตรฐาน งานส่วนใหญ่เป็นงานประจาํ ขาดความ

หลากหลาย หากแต่หลายคร้ัง ผูป่้วยช่วยเหลือตวัเอง

ไม่ได ้มีการใส่เฝือกอวยัวะ การจดัท่าให้ตาํแหน่งอวยัวะ

ถูกต้องตามมาตรฐานทําได้ยาก ในสถานการณ์น้ีก็

จาํเป็นตอ้งใชค้วามรู้พลิกแพลงเพื่อให้การทาํงานสําเร็จ 

เช่น การใช้อุปกรณ์เสริม หรือการจัดท่าเชิงเทคนิค

ประยกุต ์เป็นตน้ 

3. มีจริยธรรมในการทาํงาน (must be highly 

ethical) นกัรังสีเทคนิคตอ้งมีความซ่ือสัตยต่์อตนเองใน

การรักษาคุณภาพของงาน การไม่ทาํส่ิงคลาดเคล่ือน การ

ไม่ทาํรุนแรงในผูป่้วยระหว่างการทาํงาน นัน่คือ รักษา

มาตรฐานของวชิาชีพอยา่งเตม็กาํลงัในทุกๆ ดา้น  

4. มีความพร้อมในการทํางาน (ready for 

anything) นกัรังสีเทคนิคจะตอ้งพร้อมทาํงานในระหวา่ง

เวลาปฏิบติังาน ไม่ว่าผูป่้วยจะมากหรือน้อย หรือเป็น

การตรวจท่ีซับซ้อน ไม่เอาเวลางานไปใช้กับอุปกรณ์

ส่ือสารจนเกินจาํเป็น 
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5. ใส่ใจในรายละเอียด (attention to detail) 

นักรังสีเทคนิคต้องเน้นระดับมาตรฐานการทํางาน 

คุณภาพของภาพรังสี รวมไปถึงคุณภาพชีวิตของผูป่้วย

ท่ีมารับการตรวจรักษาโดยใส่ใจในกระบวนงานและให้

ความสําคัญกับรายละเอียดในแต่ละด้าน ไม่ละเลย 

ปล่อยปละ จนอาจนาํมาส่ิงปัญหาได ้

6. การเขา้ใจในหลกัการทางคณิตศาสตร์และ

วิทยาศาสตร์ (math skills and understanding of 

scientific principles) นกัรังสีเทคนิคตอ้งเขา้ใจในหลกั

วิทยาศาสตร์ท่ีเก่ียวข้องกับงานในเชิงเทคนิคเพื่อการ

พฒันาความคิดเก่ียวกบัการพฒันาคุณภาพของงานรังสี

วทิยา รวมไปถึง การคาํนวณค่าพารามิเตอร์ต่างๆ เพื่อให้

พื้นฐานความรู้แน่นหนา สามารถให้ขอ้มูลแก่ผูร่้วมงาน

หรือผูป่้วยไดอ้ยา่งเหมะสม 

7. การเขา้กบัคนอ่ืนได ้(people skills)  งานรังสี

เทคนิคตอ้งการการส่ือสารท่ีดีกบัผูป่้วยท่ีมารับบริการ

ตรวจวินิจฉัยเพื่อให้ผูป่้วยร่วมมือในการตรวจ ดังนั้น 

ตอ้งสร้างความรู้สึกเป็นกนัเองและการเต็มใจช่วยเหลือ 

การมีท่าทางอย่างมืออาชีพ ท่าทางสุภาพเรียบร้อย 

นํ้าเสียงท่ีน่าเช่ือถือ เป็นตน้  

 

ในอีกทางหน่ึงเทคโนโลยีสารสนเทศมีลกัษณะของการ

ทาํให้เกิดการจดัระเบียบ (ordering) ท่ีจะทาํให้ส่ิงต่าง ๆ 

ดาํรงอยูเ่พื่อการจดัระเบียบต่อ ๆ ไป หากนกัรังสีเทคนิค

ตระหนักคือ ความเป็นระบบระเบียบน้ี เขาก็จะทาํงาน

อยา่งเป็นระบบและมีความคิดเชิงระบบเพิ่มข้ึนอีกดว้ย 

 

สรุป 

การพัฒนาอาชีพนักรังสีเทคนิคจํา เป็นต้อง

เพิ่มพูนทกัษะอาชีพใน 4 ไดแ้ก่ ทกัษะในการอยูร่่วมกบั

ผูอ่ื้น ทกัษะเชิงเหตุผล ทกัษะเชิงเทคนิคและทกัษะการ

ส่ือสาร เพื่อให้มีผลการปฏิบติังานท่ีดีและก้าวหน้าใน

อาชีพการทํางาน ตัวแบบการปฏิบัติงานช้ีให้ เห็น

ความสําคัญของทักษะอิสระท่ีจะต้องพฒันา หากแต่

นักรังสีเทคนิคย่อมภาวะถดถอยของทกัษะจากอายุท่ี

สูงข้ึน และจากภาวะการเป็นดิจิทัลในปัจจุบันทาํให้

นกัรังสีเทคนิคมีความใส่ใจในการทาํงานลดลงได ้ ทั้งน้ี 

จ ําเป็นต้องมีการแก้ไขปัญหาการถดถอยของทักษะ

วิชาชีพดว้ยการพฒันาพฤติกรรมพึงประสงค์ไดแ้ก่ การ

ส่ือสารการแพทยท่ี์ดี คิดนอกรกอบ มีจริยธรรมในการ

ทาํงาน มีความพร้อมในการทาํงาน ใส่ใจในรายละเอียด

ของงานและเข้าใจในหลักการทางคณิตศาสตร์และ

วทิยาศาสตร์ ซ่ึงจะช่วยเพิ่มทกัษะวชิาชีพและเพิ่มผลการ

ปฏิบติังานท่ีดีต่อไป 
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