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ภาควชิารังสีวทิยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  

มหาวทิยาลยัมหิดล 

บทความวจิัย 

บทคัดย่อ 

วัตถุประสงค์ เพ่ือเป็นแนวทางในการประเมินปริมาณรังสีท่ีผูป่้วยวยัผูใ้หญ่ไดรั้บจากการตรวจซีทีช่องทอ้ง ณ โรงพยาบาลศิริราชและ

เปรียบเทียบกบัระดบัรังสีอา้งอิงตามคาํแนะนาํของหน่วยงานสากลและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง  

วสัดุอุปกรณ์และวธีิการทดลอง ทาํการเก็บขอ้มูลยอ้นหลงัตั้งแต่ปี 2008 ถึง 2017 จากเคร่ืองเอกซเรยค์อมพิวเตอร์ยี่ห้อ GE จาํนวน 3 รุ่น 

ไดแ้ก่ Lightspeed VCT 64 slices , Discovery 750 HD 64 slices และ Revolution REV 256 slices ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัปริมาณรังสีไดแ้ก่ 

ค่าดชันีรังสีซีทีเชิงปริมาตร (CTDIvol), ค่าผลคูณปริมาณรังสีกบัความยาวสแกน (DLP) และความหนาส่วนช่องทอ้ง จากผูป่้วยจาํนวน 

1000 คน แบ่งเป็น 10 กลุ่มตามโปรโตคอล ไดแ้ก่ ช่องทอ้งส่วนบน, ช่องทอ้งส่วนล่าง, ช่องทอ้งทั้งหมด, ตบั 2 เฟส, ตบั 3 เฟส, ต่อม

หมวกไต, ลาํไส,้ ไต, ถุงนํ้ าดี และระบบทางเดินปัสสาวะ นอกจากน้ียงัไดป้ระมาณค่าปริมาณรังสียงัผล (Deff) และค่าประมาณรังสีจาํเพาะ

ขนาด (SSDE) อีกดว้ย ค่า CTDIvol, DLP, Deff และ SSDE ท่ีตาํแหน่งเปอร์เซ็นตไ์ทลท่ี์ 75 ถูกนาํไปประเมินปริมาณรังสี  

ผลการทดลอง ค่า CTDIvol, DLP และ Deff ของโปรโตคอลส่วนใหญ่ตํ่ากวา่ระดบัรังสีอา้งอิงท่ีแนะนาํ ยกเวน้ การตรวจลาํไสแ้บบใชส้าร

ทึบรังสี การตรวจระบบทางเดินปัสสาวะแบบไม่ใชส้ารทึบรังสี การตรวจตบั 3 เฟส และการตรวจช่องทอ้งทั้งหมด การศึกษาน้ียงัพบวา่

ไม่มีขอ้มูลเชิงเปรียบเทียบสาํหรับค่า SSDE  

สรุป ผลการเปรียบเทียบปริมาณรังสีกบัระดบัรังสีอา้งอิงแสดงใหเ้ห็นวา่ควรมีการทบทวนในบางโปรโตคอล  

คาํสําคญั ค่าดชันีรังสีซีทีเชิงปริมาตร, ค่าผลคูณปริมาณรังสีกบัความยาวสแกน, ค่าปริมาณรังสียงัผล 

 

8 | การประเมินปริมาณรังสีท่ีผูป่้วยวยัผูใ้หญ่ไดรั้บ 
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บทนํา 

การถ่ายภา พทาง รัง สี ด้วย เค ร่ือง เอกซเรย์

คอมพิวเตอร์ เป็นวิธีการตรวจวินิจฉัยรอยโรคท่ีได้รับ

ความนิยมอย่างแพร่หลาย ปัจจุบนัพบว่าอตัราการส่ง

ตรวจดว้ยเคร่ืองเอกซเรยค์อมพิวเตอร์ตามโรงพยาบาล

ทั้ งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดมีแนวโน้มสูงข้ึน 

เน่ืองจากใช้ระยะเวลาในการตรวจท่ีรวดเร็วกว่าการ

ตรวจด้วยเคร่ืองสนามแม่เหล็กหรือเอ็มอาร์ไอ และ

ให้ผลการวินิจฉยัท่ีถูกตอ้งแม่นยาํในระดบัปานกลางไป

จนถึงระดบัสูง อยา่งไรก็ตาม ปริมาณรังสีท่ีผูป่้วยไดรั้บ

จากการตรวจด้วยเคร่ืองเอกซเรย์คอมพิวเตอร์อยู่ใน

ระดบัท่ีสูงกว่าการตรวจดว้ยเคร่ืองเอกซเรยท์ัว่ไป และ

ยงัคงเป็นเคร่ืองถ่ายภาพทางรังสีท่ีตอ้งเฝ้าระวงัดา้นการ

กาํหนดเทคนิคการให้ปริมาณรังสีแก่ผูป่้วยท่ีไม่ควรเกิน

ระดับรังสีอ้างอิงทางวินิจฉัย (Diagnostic Reference 

Levels; DRLs) ตามคาํแนะนาํของทบวงการพลงังาน

ปรมาณูระหวา่งประเทศ (International Atomic Energy 

Agency; IAEA) 

 โรงพยาบาลศิริราชในฐานะท่ีเป็นโรงพยาบาล

ขนาดใหญ่ของประเทศมีนโยบายในการเฝ้าระวงัการ

กาํหนดเทคนิคการให้ปริมาณรังสีแก่ผูป่้วยไม่ให้เกินค่า 

DRLs ท่ีองค์การสากลและงานวิจยัอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง

แนะนาํมาโดยตลอด แต่ทว่า ยงัไม่มีขอ้มูลเชิงประจกัษ์

ดา้นการประเมินปริมาณรังสีท่ีผูป่้วยไดรั้บจากการตรวจ

เอก ซ เรย์ค อม พิ ว เตอ ร์ ส่ วนช่ อง ท้อ ง จํา แนก ตา ม

โปรโตคอล อีกทั้งยงัไม่พบงานวิจยัดา้นการศึกษาหาค่า 

DRLs ในภาพรวมของประเทศไทย จึงมุ่งหวงัท่ีจะศึกษา

เพื่อให้เป็นหน่ึงในงานวิจัยท่ีผู ้สนใจสามารถนําไป

อา้งอิงได ้จึงเป็นท่ีมาของการศึกษาคร้ังน้ี 

 

วตัถุประสงค์ 

1. เพื่อประเมินปริมาณรังสีท่ีผูป่้วยได้รับจาก

การตรวจดว้ยเคร่ืองเอกซเรยค์อมพิวเตอร์ส่วนช่องทอ้ง 

ณ โรงพยาบาลศิริราช 

2. เพื่อเปรียบเทียบปริมาณรังสีท่ีผูป่้วยได้รับ

กบัระดบัรังสีอา้งอิงตามคาํแนะนาํของหน่วยงานสากล

และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

ปริมาณรังสีท่ีผูป่้วยไดรั้บจากตรวจดว้ยเคร่ืองเอกซเรย์

คอมพิวเตอร์[1] 

ตวัช้ีวดัเชิงปริมาณของการประเมินปริมาณรังสี

ท่ี ผู ้ป่ วย ไ ด้ รับ จา ก ก า รตรวจด้วย เค ร่ือง เอก ซ เร ย์

คอมพิวเตอร์ในปัจจุบนั ได้แก่ 1) ค่าดัชนีรังสีซีทีเชิง

ปริมาตร 2) ผลคูณปริมาณรังสีกับความยาวสแกน 3) 

ปริมาณรังสียงัผล และ 4) ค่าประมาณรังสีจาํเพาะขนาด 

 

ค่าดชันีรังสีซีทีเชิงปริมาตร 

 ค่ า ดัช นี รั ง สี ซี ที เ ชิ ง ป ริ ม า ต ร  ( Volumetric 

Computed Tomography Dose Index; CTDIvol) คือ 

ปริมาณรังสีดูดกลืนในเน้ือเยื่อผู ้ป่วยต่อหน่ึงหน่วย

ปริมาตรมีหน่วยเป็น มิลลิ-เกรย ์(mGy) เป็นผลรวมของ

ปริมาณรังสีดูดกลืนในแต่ละสไลด์การตรวจท่ีหาไดจ้าก

การวดัปริมาณรังสีดูดกลืนในหุ่นจาํลองตดัขวาง (Cross-

sectional phantom) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 16 

เ ซ น ติ เ ม ต ร  สํ า ห รั บ ก า ร ต ร ว จ ศี ร ษ ะ  แ ล ะ ข น า ด

เส้นผ่าศูนยก์ลาง 32  เซนติเมตร สําหรับการตรวจส่วน

อ่ืน ๆ ท่ีมีขนาดใหญ่ เช่น ศีรษะวยัผูใ้หญ่, ทรวงอก, ช่อง

ทอ้ง เป็นต้นดว้ยตวัจบัรังสีชนิดเทอร์โมลูมิเนสเซนต ์

(Thermoluminescent dosimeter; TLD) จาํนวน 5 ช้ิน

จุฬาลกัษณ์ บุญมา 9 
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โดยใส่ตรงตาํแหน่งก่ึงกลางหุ่นจาํลอง 1 ช้ิน และรอบ

นอกบริเวณใตพ้ื้นผวิหุ่นจาํลอง 10 เซนติเมตรอีก 4 ช้ิน  

 ปริมาณรังสีดูดกลืนในแต่ละสไลด์ มีช่ือเรียก

อีกอย่างว่า  ค่าดัชนีรังสี ซีทีถ่วงนํ้ าหนัก (Weighted 

CTDI; CTDIw) เกิดจากแนวคิดท่ีวา่ ปริมาณรังสีดูดกลืน

รอบนอกมีค่าไม่เท่ากับปริมาณรังสีดูดกลืนตรงกลาง

หุ่นจาํลอง สามารถหาไดจ้ากสมการท่ี (1) 

 

 .......(1) 

 

ดงัท่ีได้กล่าวไปแล้วว่า ค่า CTDIvol เกิดจากการรวมกนั

ของค่า  CTDIwในแนวแกนตามความยาวลําตัว (Z-

direction) ในทางทฤษฎีจะเป็นการหาพื้นท่ีใตก้ราฟของ

ฟังกช์นั CTDIw ตามแนวแกน Z ดว้ยเทคนิคอินทิกรัลซ่ึง

ไม่สะดวกในทางปฏิบติั จึงได้มีการศึกษาหาสัมพนัธ์

แบบใหม่ โดยจะแตกต่างกนัตามโหมดการสแกน  

สําหรับการสแกนดว้ยโหมด Axial ค่า CTDIvol 

สามารถหาไดจ้ากสมการท่ี (2) 

 

                  ......(2) 

 โดย N คือ จาํนวนสไลด์ต่อการหมุนของหลอด

เอกซเรยค์รบรอบ, T คือ ความหนาสไลด์ในหน่วย 

เซนติเมตร,  I คือระยะการเล่ือนของเตียงต่อการหมุน

ครบรอบของหลอดเอกซเรย ์ 

 สําหรับการสแกนด้วยโหมด Helical ค่า 

CTDIvol สามารถหาไดจ้ากสมการท่ี (3)  

 

                ..........(3) 

 โดยพิชต ์(Pitch) คือ ระยะการเล่ือนของเตียงต่อ

การหมุนครบรอบของหลอดเอกซเรย ์ 

 ผลคูณปริมาณรังสีกับความยาวสแกน 

 ผลคูณปริมาณรังสีกับความยาวสแกน (Dose 

Length Product; DLP) คือ ปริมาณรังสีดูดกลืนใน

เน้ือเยื่อผูป่้วยตลอดช่วงความยาวสแกน สามารถหาได้

จากสมการท่ี (4) 

 

                ..........(4) 

 โดย  คือ ความยาวสแกนทั้ งหมด หน่วยเป็น

เซนติเมตร ดังนั้นค่า DLP จึงมีหน่วยเป็นมิลลิเกรย์

เซนติเมตร (mGy.cm) 

 ปริมาณรังสียงัผล 

 ปริมาณรังสียงัผล (Effective dose; Deff) คือ 

ผลรวมปริมาณรังสีท่ีอวยัวะไวต่อรังสีสามารถดูดกลืน

พลงังานรังสีไวไ้ด ้สามารถหาไดจ้ากสมการท่ี (5) 

                 ..........(5) 

 โดย  คือปัจจัยเ น้ือเยื่อถ่วงนํ้ าหนัก (Tissue 

weighting factor) และ 𝐻𝑇  คือรังสีสมมูลเน้ือเยื่อเฉพาะ 

(Tissue-specific equivalent dose) 

 

จากสมการท่ี (5) จะเห็นวา่ การคาํนวณค่าปริมาณรังสียงั

ผลค่อนขา้งยุ่งยากในทางปฏิบติั ทางสมาคมนักฟิสิกส์

แห่งอเมริกา (American Association of Physicists in 

Medicine; AAPM) ได้ออกเอกสารฉบบัท่ี 96 เพื่อ

แนะนาํวิธีคาํนวณอย่างง่ายสําหรับค่าน้ี โดยให้คาํนวณ

จากผลคูณระหวา่งค่าแกปั้จจยัเค (k-factor) และค่า DLP 

โดยค่า k-factor มีหน่วยมิลลิซีเวิร์ตต่อมิลลิเกรย์-

เซนติเมตร สามารถจาํแนกได้ตามช่วงอายุผูป่้วยและ

ส่วนการตรวจ ดงัแสดงในตารางท่ี 1 

10 การประเมินปริมาณรังสีท่ีผูป่้วยวยัผูใ้หญ่ไดรั้บ 
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ตาราง 1   ค่าแก้ปัจจัยเคทีแ่นะนําโดย AAPM ฉบับที ่96[2] 

 

ส่วนท่ีตรวจ 
ค่าแกปั้จจยัเค (mSv mGy-1 cm-1) 

0-1 ปี 1-5 ปี 5-10 ปี 10-15 ปี >15 ปีข้ึนไป 

ศีรษะและคอ 0.013 0.0085 0.0057 0.0042 0.0031 

ศีรษะ 0.011 0.0067 0.0040 0.0032 0.0021 

คอ 0.017 0.012 0.011 0.0079 0.0059 

ทรวงอก 0.039 0.026 0.018 0.013 0.014 

ช่องทอ้ง 0.049 0.030 0.020 0.015 0.015 

 

ตาราง 2   ตารางแสดงระดับปริมาณรังสีอ้างองิของแต่ละประเทศในการถ่ายเอกซเรย์บริเวณช่อง  

      ท้องแบบไม่ใช้สารทบึรังสี[5-15] 

 

Without 

contrast 

ACR 

DIR 
2016 

ACR-

AAPM 
2013 

NC

RP 
2012 

JP 
2015 

EU 
2014 

UK 
2014 

IE 
2012 

AU 
2011 

CA 
2016 

NL 
2012  

GR 
2014 

CTDIvol 16 25 25 20 25 15 12 15 18 15 16 

DLP 781   1000 800 745 600 700 874 700 760 

 

 

 
รูป 1 การวดัความยาวดา้น AP  และดา้น LAT ของภาพตดัขวางเพ่ือนาํมาคาํนวณขนาดเสน้ผา่นศูนยก์ลางยงัผล 
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ค่าประมาณรังสีจาํเพาะขนาด 

ค่าประมาณรังสีจาํเพาะขนาด (Size Specific 

Dose Estimate; SSDE) คือปริมาณรังสีดูดกลืนท่ีผูป่้วย

แต่ละคนได้รับจากการตรวจด้วย เค ร่ืองเอกซเรย์

คอมพิวเตอร์เป็นปริมาณรังสีตวัใหม่ท่ี AAPM กลุ่มท่ี 

204 แนะนํา สามารถหาได้จากผลคูณระหว่างค่าแก้

ปัจจยัเอฟ (f-factor) และค่า CTDIvol สําหรับค่า f-factor

ไดม้าจากการเปิดตารางเทียบขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลางยงั

ผล (Effective diameter;  ∅𝑒𝑓𝑓  ) [3] ซ่ึงคาํนวณไดจ้าก

สมการท่ี (6) 

 

    ..........(6) 

  

โดย  𝐿𝐴𝑃  คือ ความยาวท่ีวดัในภาพตดัขวาง

ดา้นหน้า- หลงั (Anterior-Posterior; AP) และ 𝐿𝐴𝑃 คือ 

ความยาวท่ีวดัในภาพตดัขวางดา้นขา้ง (Lateral; LAT) 

การวดัความยาวในภาพตดัขวางทั้งสองแนวควรเลือก

ภาพท่ีบริเวณก่ึงกลางชุดสไลด์ของส่วนท่ีตรวจ และควร

ใช้ Digital calipers ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือวดัความยาวใน

ระบบแพคจะมีความแม่นยาํกว่าการวดัจากตัวผูป่้วย 

โดยทัว่ไป การวดัความยาวในภาพทั้งสองแนวจะวดัใน

ส่วนท่ีตรวจอ่ืนๆ ทัว่ร่างกาย ยกเวน้ศีรษะ ดงัแสดงใน

รูปท่ี 1 

 

ปัจจัยทีม่ีผลต่อปริมาณรังสีทีผู้่ป่วยได้รับ [1] 

1.  ค่าความต่างศกัยข์องหลอดเอกซเรย ์(Tube 

voltage) คือ ค่าท่ีบ่งบอกถึงพลงังานเอกซเรย ์มีหน่วย

เป็น กิโลโวลต์ (kVp) ซ่ึงเป็นสัดส่วนโดยตรงกับ

ปริมาณรังสีท่ีผูป่้วยไดรั้บ 

2. ค่ากระแสหลอดของหลอดเอกซเรย ์(Tube 

current) คือ ค่าท่ีบ่งบอกถึงจาํนวน 

โฟตอนท่ีออกมาจากหลอดเอกซเรย์ มีหน่วย

เป็นมิลลิแอมแปร์ (mA) ซ่ึงเป็นสัดส่วนโดยตรงกับ

ปริมาณรังสีท่ีผูป่้วยไดรั้บ  

3. เวลาในการหมุน (Rotation time) คือ เวลาท่ี

ใ ช้ ใ น ก า ร ส แ ก นค รบ  1 ร อ บ  มี ห น่ วย เ ป็ น วิน า ที 

(s)โดยทัว่ไป เวลาในการหมุนจะนาํไปคูณกบัค่ากระแส

หลอดทาํให้ได้ค่า mAS มีหน่วยเป็น มิลลิแอมแปร์-

วินาทีซ่ึงเป็นสัดส่วนโดยตรงกับปริมาณรังสีท่ีผูป่้วย

ไดรั้บ ในทางปฏิบติั ควรเลือกใชค้่ากระแสหลอดท่ีมาก

และเวลาในการหมุนท่ีนอ้ยลง ทาํให้คุณภาพของภาพดี

ข้ึนเน่ืองจากสัญญาณรบกวน (Noise) ลดลง 

4. ความยาวสแกนทั้งหมด (Total scan length) 

คือ ความยาวในการเก็บขอ้มูลเพื่อ นํ า ไ ป ส ร้ า ง ภ า พ

ทั้งหมดจะเป็นสัดส่วนโดยตรงกบัปริมาณรังสีท่ีผูป่้วย

ไดรั้บ 

5. ความหนาสไลด์ (Slice thickness) คือความ

หนาของช้ินภาพ ซ่ึงจะถูกจํากัดโดยความหนาของ

ตวัรับรังสี (Detector element) และจะเป็นสัดส่วนแบบ

ผกผนักบัปริมาณรังสีท่ีผูป่้วยไดรั้บ กล่าวคือถา้ลดความ

หนาสไลด์ลง จะทาํให้คุณภาพของภาพไม่ดีเน่ืองจากมี

อตัราส่วนสัญญาณภาพต่อสัญญาณรบกวน (Signal-to-

noise ratio; SNR) ท่ีต ํ่า หรือสัญญาณรบกวนสูงข้ึน จึง

จาํเป็นตอ้งเพิ่มการตั้งค่าของปัจจยัอ่ืน ๆ มากข้ึน ส่งผล

ใหป้ริมาณรังสีท่ีผูป่้วยไดรั้บสูงข้ึนตามไปดว้ย 

6. พิชต์ (Pitch) คือ อตัราส่วนระยะการเล่ือน

ของเตียงเม่ือหลอดเอกซเรย์หมุนครบต่อความหนา

สไลด์ท่ีเก็บข้อมูลจะใช้เฉพาะการตรวจโหมด Helical

เท่านั้น โดยค่าพิชตจ์ะแปรผกผนักบัปริมาณรังสีท่ีผูป่้วย

12 การประเมินปริมาณรังสีท่ีผูป่้วยวยัผูใ้หญ่ไดรั้บ 
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ได้รับ กล่าวคือ ถ้าตั้งค่าพิชต์มาก (>1) จะช่วยลดส่ิง

แปลกปลอมเน่ืองจากการเคล่ือนไหวของตัวผู ้ป่วย 

(Motion artifact) และลดปริมาณรังสีท่ีผูป่้วยไดรั้บอีก

ดว้ย แต่ถา้ตั้งค่าพิชตน์อ้ย (<1) จะช่วยเพิ่มสัญญาณภาพ

เน่ืองจากมีการซ้อนทบักนัของขอ้มูล แต่จะทาํให้ผูป่้วย

ไดรั้บปริมาณรังสีสูงตามไปดว้ย 

 

ระดับรังสีอ้างองิทางรังสีวนิิจฉัย[4] 

ระดับรังสีอ้างอิงทางรังสีวินิจฉัย (Diagnostic 

Reference Levels; DRLs) คือ การบอกระดบัปริมาณ

รังสีดว้ยหลกัสถิติเพื่อให้คาํแนะนาํการตั้งค่าทางเทคนิค

การให้ปริมาณรังสีสําหรับการตรวจทางรังสีวินิจฉัย

ให้กับผูป่้วยอย่างเหมาะสมและยืดหยุ่นได้ ทั้ งน้ียงัคง

คาํนึงถึงคุณภาพของภาพท่ีเพียงพอต่อการวินิจฉัยด้วย 

สําหรับในการศึกษาคร้ังน้ีได้รวบรวมระดับ DRL ท่ี

งานวจิยัต่าง ๆ แนะนาํ ดงัน้ี 

 

วสัดุอุปกรณ์ 

1. ข้อมูลปริมาณรังสีท่ีผู ้ป่วยได้รับจากการ

ตรวจส่วนช่องทอ้งดว้ยเคร่ืองเอกซเรยค์อมพิวเตอร์ยี่ห้อ 

GE จาํนวน 3 รุ่น ไดแ้ก่ รุ่น Lightspeed VCT 64 Slices 

จาํนวน 1 เคร่ือง, Discovery 750 HD จาํนวน 2 เคร่ือง, 

GE รุ่น Revolution REV 256 slices จาํนวน 1 เคร่ืองของ

โรงพยาบาลศิริราช 

2. โปรแกรม Microsoft Excel สําหรับบนัทึก

และวเิคราะห์ขอ้มูล 

 

วธีิการทดลอง 

1. เก็บขอ้มูลผูป่้วยวยัผูใ้หญ่ (อายุ 15 ปีข้ึนไป) 

ท่ีได้รับการตรวจส่วนช่องท้องด้วยเคร่ืองเอกซเรย์

คอมพิวเตอร์จาํนวน 1,000 ราย บนหนา้รายงานปริมาณ

รังสี (dose report) ตั้งแต่เดือนมกราคม ปี 2008 ถึงเดือน

พฤศจิกายน ปี 2017โดยเก็บตามโปรโตคอลท่ีสนใจ

จาํนวน 10 โปรโตคอลไดแ้ก่ ช่องทอ้งส่วนบน, ช่องทอ้ง

ส่วนล่าง, ช่องทอ้งทั้งหมด, ตบั 2 เฟส, ตบั 3 เฟส, ต่อม

หมวกไต, ไต, ลาํไส้, ทางเดินปัสสาวะ, และถุงนํ้ าดี ทาํ

การเก็บขอ้มูลในแต่ละโปรโตคอลเท่ากบั100 ราย ซ่ึงมี

ขั้นตอนในการเขา้ถึงหนา้รายงานปริมาณรังสีดงัน้ี 

• เขา้สู่ระบบ PACS ของโรงพยาบาลโดย

การกดเลือกท่ีโปรแกรม Synaps 

• กดเลือก All Studies   

• เลือกชนิดเคร่ืองมือทางรังสีวิทยาในช่อง 

Modality ในท่ีน้ีเลือกเป็น “CT”  

• เลือกโปรโตคอลท่ีตอ้งการในช่อง Proc 

description 

• เปิดหน้ารายงานปริมาณรังสี โดยเลือก 

Series Thumbnails 

• กดเลือกหน้า Dose report จะปรากฏ

ขอ้มูลดงัตวัอยา่งในรูปท่ี 2 

2. บันทึกข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับปริมาณรังสีท่ี

ผูป่้วยไดรั้บ ท่ีปรากฏบนหน้ารายงานปริมาณรังสีลงใน

โปรแกรม Microsoft Excel ไดแ้ก่ ความต่างศกัยห์ลอด

สูงสุด (kVp),  ผลคูณกระแสหลอดกบัเวลา (mAS), 

ระยะสแกน (Scan range) ในหน่วยมิลลิเมตร, ค่าดชันี

รังสีซีทีเชิงปริมาตร (Volumetric Computed Tomogra- 

phy Dose Index; CTDIvol) ในหน่วยมิลลิเกรย,์ ค่าผลคูณ

ปริมาณรังสีกบัระยะสแกน (Dose Length Product; 

DLP) ในหน่วยมิลลิเกรย-์เซนติเมตร 

 

 

จุฬาลกัษณ์ บุญมา 13 

 



JOURNAL  OF SIRIRAJ  RADIOLOGY [VOL.5 NO.1 JANUARY-JUNE 2018] 

 

ตาราง 3 ตารางแสดงระดับปริมาณรังสีอ้างอิงของแต่ละประเทศในการถ่ายเอกซเรย์บริเวณช่องท้องแบบใช้สารทึบรังสี 

[5-15] 

With 

contrast 

ACR 

DIR 
2016 

ACR-

AAPM 
2013 

NC 

RP 
2012 

JP 
2015 

EU 
2014 

UK 
2014 

IE 
2012 

AU 
2011 

CA 
2016 

NL 
2012  

GR 
2014 

CTDIvol 16 25 25 20 25 15 12 15 18 15 16 

DLP 781   1000 800 745 600 700 874 700 760 

 

ตาราง 4   ตารางแสดงระดับปริมาณรังสียงัผลในระดับสากลสําหรับการถ่ายเอกซเรย์บริเวณช่องท้อง[16-18] 

 Effective Dose (mSv) 

Rebecca Smith-Bindman (2008) 31 

Five University of California Medical Centers (2015) 32 

American College of Radiology  (2017) 20 

 

 
รูป 2   ตวัอยา่งหนา้รายงานปริมาณรังสี  

 
รูป 3 การวดัขนาดช่องทอ้งในแนวหนา้-หลงั และแนวขา้งลาํตวั 

14 การประเมินปริมาณรังสีท่ีผูป่้วยวยัผูใ้หญ่ไดรั้บ 
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3. นาํค่า DLP มาคาํนวณปริมาณรังสียงัผล 

(Effective Dose; Deff) โดยใชค้่าแกปั้จจยัเท่ากบั 0.0015 

มาคูณกบัค่า DLP 

4. ทาํการวดัขนาดช่องท้องทั้ งในแนวหน้า-

หลงั (AP) และแนวขา้งลาํตวั (LAT) ดงัแสดงในรูปท่ี 3  

เพื่อนําไปใช้คาํนวณหาค่าประมาณรังสีเฉพาะขนาด 

(Size-Specific Dose Estimate; SSDE)โดยมีขั้นตอนใน

การหาค่า SSDE ดงัน้ี 

• เลือกภาพก่ึงกลางของชุดการตรวจ ทาํ

การวดัขนาดช่องทอ้งทั้งสองแนวเป็นจาํนวน 2 คร้ัง เพื่อ

หาค่าเฉล่ีย ดงัแสดงในรูปท่ี 3 

• นาํขนาดช่องทอ้งทั้งสองแนว (แนว AP 

และ LAT) มาคาํนวณขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลางยงัผล 

(Effective Diameter; ∅𝑒𝑓𝑓 ) ดงัสมการท่ี 7 

 

    ..........(7) 

• นําค่า ∅𝑒𝑓𝑓 ไปเปิดภาพท่ี 2.1 และ 2.2 

เพื่อไดค้่าแกปั้จจยั 

• นาํค่าแกปั้จจยัคูณกบัค่า CTDIvolท่ีเก็บได้

จากขอ้ 2 จะไดค้่า SSD 

5. นาํค่า CTDIvol และ DLP จากขอ้ 2, ค่า Deff 

จากขอ้ 3. และ SSDE จากขอ้ 4. ไปหาค่าตรงตาํแหน่ง

เปอร์เซน์ไทล์ท่ี 75 เพื่อนาํไปเปรียบเทียบกบัระดบัรังสี

อา้งอิงทางรังสีวินิจฉัย (Diagnostic Reference Levels; 

DRLs) ของหน่วยงานสากลและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

ผลการศึกษา 

การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการประเมินปริมาณรังสีท่ี

ผูป่้วยได้รับจากการตรวจช่องทอ้งด้วยเคร่ืองเอกซเรย์

คอมพิวเตอร์ ตามโปรโตคอลการตรวจทั้ งหมด 10 

โปรโตคอล ไดแ้ก่ ช่องทอ้งส่วนบน (Upper), ช่องทอ้ง

ส่วนล่าง (Lower), ช่องทอ้งทั้งหมด (Whole), ตบั 2 เฟส 

(Dual), ตบั 3 เฟส (3 Phase), ต่อมหมวกไต (Adrenal), 

ไต (Kidney), ลาํไส้ใหญ่ (Colono), ทางเดินปัสสาวะ 

(Uro) และถุงนํ้ าดี (Stone) โดยมีเทคนิคการสแกนท่ี

แตกต่างกนัในแต่ละโปรโตคอล ดงัตารางท่ี 5 

การเปรียบเทียบปริมาณรังสีท่ีผูป่้วยไดรั้บ 

1. ค่าดชันีรังสีซีทีเชิงปริมาตร (CTDIvol) 

เม่ือทําการหาค่า CTDIvol ตรงตําแหน่ง

เปอร์เซ็นต์ไทล์ท่ี 75 พบว่า เม่ือไม่ใช้สารทึบรังสีจะอยู่

ในช่วง 9.1-11.6 mGy และเม่ือใช้สารทึบรังสีจะอยู่

ในช่วง 11.6-15.4 mGy ดงัตารางท่ี 6 

ค่ า ดั ช นี รั ง สี ซี ที เ ชิ ง ป ริ ม า ต ร ถู ก นํ า ม า

เปรียบเทียบกบัระดบัรังสีอา้งอิงทางรังสีวินิจฉยั (DRL) 

ท่ีแนะนาํโดยหน่วยงานสากลและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง

ทั้งหมด 11 แหล่งอา้งอิงสําหรับการตรวจช่องทอ้งแบบ

ไม่ฉีดสารทึบรังสี พบวา่ ไม่มีโปรโตคอลใดท่ีมีค่า เ กิ น

ค่าระดบัรังสีอ้างอิง (DRLs) ดังแสดงในรูปท่ี 5 แต่

สําหรับการตรวจช่องทอ้งแบบฉีดสารทึบรังสี พบว่า มี

เพียงโปรโตคอลการตรวจลาํไส้ใหญ่เท่านั้นท่ีมีค่าเกิน

ระดบัรังสีอา้งอิงของACR DIR, UK, Ireland, Australia 

และ The Netherland ดงัแสดงในรูปท่ี 6 

 

ค่าผลคูณปริมาณรังสีกบัความยาวสแกน (DLP) 

เม่ือทาํการหาค่า DLP ตรงตาํแหน่งเปอร์เซ็นต์

ไทล์ท่ี 75 พบว่า เม่ือไม่ใช้สารทึบรังสีจะอยู่ในช่วง 

376.17-618.55 mGy-cm และเม่ือใชส้ารทึบรังสีจะอยู่

ในช่วง  376.21- 707.22 mGy-cm ดงัตารางท่ี 7 
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ตาราง 5  รายละเอยีดในแต่ละโปรโตคอลการตรวจ 

จาํนวนชุด ความหนาสไลด ์

(มิลลิเมตร) 

พิชต ์ เวลาในการหมุน 1 รอบ 

(วนิาที) 

kVp mAs 

โปรโตคอล: ช่องทอ้งส่วนบน, ช่องทอ้งส่วนล่าง, ช่องทอ้งทั้งหมด, ตบั 2 เฟส, ต่อมหมวกไต, ไต, ลาํไส้ใหญ่ และ

ทางเดินปัสสาวะ 

3 1.25 1.375:1 0.5 120 400 

โปรโตคอล: ตบั 3 เฟส 

4 1.25 1.375:1 0.5 120 400 

โปรโตคอล: ถุงนํ้าดี 

1 5 1.375:1 0.7 80-140 400 

 

ตาราง 6 ค่าดัชนีรังสีซีทเีชิงปริมาตรของโปรโตคอลต่าง ๆ เมื่อใช้และไม่ใช้สารทบึรังสี 

 

โปรโตคอล 
ค่าดชันีรังสีเชิงปริมาตร (mGy) 

ไม่ใชส้ารทึบรังสี ใชส้ารทึบรังสี 

ช่องทอ้งส่วนบน 11.1 11.1 

ช่องทอ้งส่วนล่าง 11.6 11.6 

ช่องทอ้งทั้งหมด 11.6 11.6 

ตบั 2 เฟส 11.1 11.6 

ตบั 3 เฟส 11.6 11.6 

ต่อมหมวกไต 11.6 11.6 

ไต 11.6 11.6 

ลาํไส้ใหญ่ 9.1 15.4 

ทางเดินปัสสาวะ 11.6 11.6 

ถุงนํ้าดี 10.8 - 

 

 

 

 

 

16 การประเมินปริมาณรังสีท่ีผูป่้วยวยัผูใ้หญ่ไดรั้บ 
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รูป 5  การเปรียบเทียบค่าดชันีรังสีซีทีเชิงปริมาตรกบังานวจิยัอ่ืน ๆ ทั้งหมด 11 แหล่งอา้งอิงตามโปรโตคอลแบบไม่ฉีดสารทึบรังสี 

 

 

 
รูป 6  การเปรียบเทียบค่าดชันีรังสีซีทีเชิงปริมาตรกบังานวจิยัอ่ืน ๆ ทั้งหมด 11แหล่งอา้งอิงตามโปรโตคอลแบบฉีดสารทึบรังสี 
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ตาราง 7  ค่าผลคูณปริมาณรังสีกบัความยาวสแกนของโปรโตคอลต่าง ๆ เมื่อใช้และไม่ใช้สารทบึรังสี 

 

โปรโตคอล 
ค่าผลคูณปริมาณรังสีกบัความยาวสแกน (mGy-cm) 

ไม่ใชส้ารทึบรังสี ใชส้ารทึบรังสี 

ช่องทอ้งส่วนบน 378.08 380.45 

ช่องทอ้งส่วนล่าง 482.50 506.85 

ช่องทอ้งทั้งหมด 597.16 601.21 

ตบั 2 เฟส 376.17 376.21 

ตบั 3 เฟส 386.73 393.99 

ต่อมหมวกไต 397.83 402.53 

ไต 423.70 426.88 

ลาํไส้ใหญ่ 423.80 707.22 

ทางเดินปัสสาวะ 618.55 620.38 

ถุงนํ้าดี 526.48 - 

 

ตาราง 8   ค่าปริมาณรังสียงัผลของโปรโตคอลต่าง ๆ เมื่อใช้และไม่ใช้สารทบึรังสี 

 

โปรโตคอล ปริมาณรังสียงัผล (mSv) 

ช่องทอ้งส่วนบน 17.18 

ช่องทอ้งส่วนล่าง 18.91 

ช่องทอ้งทั้งหมด 21.21 

ตบั 2 เฟส 16.94 

ตบั 3 เฟส 23.26 

ต่อมหมวกไต 18.08 

ไต 19.33 

ลาํไส้ใหญ่ 15.59 

ทางเดินปัสสาวะ 27.95 

ถุงนํ้าดี 7.90 
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รูป 7  การเปรียบเทียบค่าผลคูณปริมาณรังสีกบัความยาวสแกนกบังานวจิยัอ่ืน ๆทั้งหมด 11 แหล่งอา้งอิงตามโปรโตคอลแบบไม่ฉีดสารทึบ

รังสี 

 

 
รูป 8 การเปรียบเทียบค่าผลคูณปริมาณรังสีกบัความยาวสแกนกบังานวิจยัอ่ืน ๆ ทั้งหมด 11 แหล่งอา้งอิงตามโปรโตคอลแบบฉีดสารทึบ

รังสี 
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ตาราง 9   ค่าประมาณรังสีจําเพาะขนาดของโปรโตคอลต่าง ๆ เมื่อใช้และไม่ใช้สารทบึรังสี 

 

โปรโตคอล ค่าประมาณรังสีจาํเพาะขนาด (SSDE) 

แบบไม่ใชส้ารทึบรังสี แบบใชส้ารทึบรังสี 

ช่องทอ้งส่วนบน 18.1 18.1 

ช่องทอ้งส่วนล่าง 17.1 17.7 

ช่องทอ้งทั้งหมด 17.1 17.1 

ตบั 2 เฟส 16.9 17.0 

ตบั 3 เฟส 16.5 17.1 

ต่อมหมวกไต 13.0 16.8 

ไต 18.1 18.2 

ลาํไส้ใหญ่ 13.0 22.3 

ทางเดินปัสสาวะ 16.6 16.7 

ถุงนํ้าดี 16.46 - 

 

 
รูป 9  การเปรียบเทียบค่าปริมาณรังสียงัผลกบังานวจิยัอ่ืน ๆ ทั้งหมด 11 แหล่งอา้งอิงตามโปรโตคอลแบบฉีดสารทึบรังสี 
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ค่าผลคูณปริมาณรังสีกับความยาวสแกนถูก

นาํมาเปรียบเทียบกบัระดบัรังสีอา้งอิงทางรังสีวินิจฉัย 

(DRLs) ท่ีแนะนาํโดยหน่วยงานสากลและงานวิจยัท่ี

เก่ียวขอ้งทั้งหมด 11 แหล่งอา้งอิงสําหรับการตรวจช่อง

ทอ้งแบบไม่ฉีดสารทึบรังสี พบว่า มีเพียงโปรโตคอล

ทางเดินปัสสาวะเท่านั้นท่ีมีค่าเกินค่าระดบัรังสีอ้างอิง

ของ Ireland ดงัแสดงในรูปท่ี 7 แต่สําหรับการตรวจช่อง

ทอ้งแบบฉีดสารทึบรังสี พบว่า มี 3 โปรโตคอลท่ีมีค่า

เกินระดับรังสีอ้างอิง ได้แก่ 1) โปรโตคอลช่องท้อง

ทั้งหมด 2) โปรโตคอลทางเดินปัสสาวะ มีค่าเกินค่า

ระดบัรังสีอา้งอิงของ Ireland และ 3) โปรโตคอลลาํไส้

ใหญ่มีค่าเกินค่าระดบัรังสีอา้งอิงของIreland, Australia 

และ The Netherland ดงัแสดงในรูปท่ี 8 

 

ค่าปริมาณรังสียงัผล (Deff) 

เม่ือทาํการหาค่า Deff ตรงตาํแหน่งเปอร์เซ็นต์

ไทล์ท่ี 75 อยูใ่นช่วง 7.90-23.26 mSv ดงัแสดงในตาราง

ท่ี 8 

ค่าปริมาณรังสียงัผลถูกนํามาเปรียบเทียบกับ

ระดบัรังสีอา้งอิงทางรังสีวินิจฉยั(DRLs) ท่ีแนะนาํโดย

หน่วยงานสากลและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมด 3 แหล่ง

อา้งอิง พบวา่มี 3 โปรโตคอลท่ีมีค่าเกินกวา่ระดบั DRL 

ไดแ้ก่ ตบั 3 เฟส, ช่องทอ้งทั้งหมด และทางเดินปัสสาวะ 

มีค่าเกินค่าระดบัรังสีอา้งอิงของ ACR ปี 2017 ดงัแสดง

ในรูปท่ี 9 

 

ค่าประมาณรังสีจาํเพาะขนาด (SSDE) 

เม่ือทาํการหาค่า SSDE ตรงตาํแหน่งเปอร์เซ็นต์

ไทลท่ี์ 75 พบวา่ เม่ือไม่ใชส้ารทึบรังสีจะอยูใ่นช่วง 13.0-

18.1 mGy และเม่ือใชส้ารทึบรังสีจะอยูใ่นช่วง 16.7-22.3 

mGy ดังตารางท่ี 9 สําหรับค่า SSDE ไม่ได้นําไป

เปรียบเทียบกบังานวจิยัใด 

 

วจิารณ์ผลการทดลอง 

วตัถุประสงค์ของการศึกษาคร้ังน้ีเพื่อประเมิน

ปริมาณรังสี ท่ีผู ้ป่ วยว ัยผู ้ใหญ่ได้รับจากการตรวจ

เอกซเรยค์อมพิวเตอร์ส่วนช่องทอ้งตามโปรโตคอลของ

โรงพยาบาลศิริราช  โดยปริมาณรังสีท่ีผูป่้วยไดรั้บต่างๆ 

ไดแ้ก่ ค่าดชันีรังสีซีทีเชิงปริมาตร (CTDIvol), ค่าผลคูณ

ปริมาณรังสีกบัความยาวสแกน (DLP), ค่าปริมาณรังสี

ยงัผล (Deff) และค่าประมาณรังสีจาํเพาะขนาด (SSDE) 

ทั้งฉีดและไม่ฉีดสารทึบรังสีจะถูกประเมินตรงตาํแหน่ง

เปอร์เซ็นต์ไทล์ท่ี 75 และถูกเปรียบเทียบกบัระดบัรังสี

อา้งอิงทางวนิิจฉยั (DRLs) ท่ีแนะนาํจากงานวิจยัอ่ืน ๆ ท่ี

เก่ียวขอ้ง 

การประเมินค่า CTDIvol 

จากการศึกษาไม่พบโปรโตคอลการตรวจใดใน

โหมดไม่ฉีดสารทึบรังสีให้ค่า CTDIvol ท่ีสูงกว่าระดับ 

DRLs แนะนํา แต่ในโหมดฉีดสารทึบรังสีพบว่า 

โปรโตคอลการตรวจลาํไส้ใหญ่เท่านั้นท่ีให้ค่า CTDIvol 

สูงกว่าระดบัรังสีอา้งอิงของ ACR DIR, UK, Ireland, 

Australia และ Netherland ทั้งน้ีเกิดจากการตั้งค่ากระแส

หลอดท่ีสูง (500 mA) เพื่อให้เห็นรายละเอียดรอยโรค

ภายในลาํไส้ใหญ่นอกเหนือจากการเห็นลมในลาํไส้ 

การประเมินค่า DLP 

จากการศึกษาพบว่า  โปรโตคอลการตรวจ

ทางเดินปัสสาวะในโหมดไม่ฉีดสารทึบรังสี ให้ค่า DLP 

ท่ีสูงกวา่ระดบัรังสีอา้งอิงของ Ireland ในทาํนองเดียวกนั 

ในโหมดฉีดสารทึบรังสีพบ 3 โปรโตคอลท่ีให้ปริมาณ

รังสีสูงกว่าระดบั DRLs ได้แก่ 1) การตรวจช่องทอ้ง
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ทั้งหมดให้ปริมาณรังสีสูงกว่า Ireland, 2) การตรวจ

ทางเดินปัสสาวะให้ปริมาณรังสีสูงกวา่ Ireland, และ 3) 

การตรวจลําไส้ใหญ่ให้ปริมาณรังสีสูงกว่า  Ireland, 

Australia และ Netherland ทั้งน้ีเกิดจากการเพิ่มระยะ

สแกนท่ีมากข้ึนเป็น 602.35, 620.48 และ 707.22

มิลลิเมตร ตามลาํดบั ครอบคลุมระดบัตบัลงมาแนวทาง

ในการแกไ้ขปัญหาน้ีคือ การเปล่ียนมาใช้กระแสหลอด

แบบอตัโนมติั (Automatic mA) แทนการใช้กระแส

หลอดแบบคงท่ี  (Fixed mA) 

การประเมินค่า Deff 

จากการศึกษาพบ 3 โปรโตคอลได้แก่ ตับ 3 

เฟส, ช่องทอ้งทั้งหมด, และทางเดินปัสสาวะ ท่ีให้

ปริมาณรังสียงัผลท่ีสูงกว่าระดบั DRL ของ ACR ปี 

2017 [18] แนะนาํ เน่ืองจากการศึกษาคร้ังน้ีเป็นการเก็บ

ข้อ มู ล ย ้อ น ห ลัง ตั้ ง แ ต่ ปี  2 0 0 8  ใ น ข ณ ะ นั้ น  ท า ง

โรงพยาบาลศิริราชได้ตั้ งค่ากระแสหลอดเท่ากับ 500 

mA  จนกระทัง่ในปี 2012 ได้มีการปรับลดการตั้ง

ค่ากระแสหลอดเป็น 400 mA และใช้มาจนถึงปัจจุบนั 

ทาํใหค้่า Deff ตรงตาํแหน่งเปอร์เซ็นตไ์ทล์ท่ี 75 มีค่าตํ่า

กวา่ระดบั DRLs ท่ีทีมวิจยัของ Smith-Bindman แนะนาํ

ในปี 2009[16] และปี2015[17] ตามลาํดบั อยา่งไรก็ตาม 

จากผลการศึกษาดังกล่าว ทาํให้โรงพยาบาลศิริราชมี

แนวทางท่ีจะปรับลดการตั้งค่ากระแสหลอดลงอีก 30 

เปอร์เซ็นต ์จึงเช่ือวา่ค่า Deff ตรงตาํแหน่งเปอร์เซ็นตไ์ทล์

ท่ี 75 น่าจะมีค่าตํ่ากวา่ระดบั DRL ของ ACR ปี  2017 

ทั้ ง น้ี ย ัง ค ง ต้อ ง ศึ ก ษ า ผ ล ก ร ะ ท บ ต่ อ คุ ณ ภ า พ ข อ ง

ภาพประกอบกนัต่อไป 

สาเหตุท่ีทาํให้โปรโตคอลการตรวจตบั 3 เฟสมี

ค่าสูงกวา่ระดบั DRL เน่ืองจากมีการตดัภาพในหลาย ๆ 

เฟส เพราะรังสีแพทยต์อ้งการวินิจฉัยและจาํแนกก้อน

เน้ืองอกของแต่ละชนิดท่ีมีความเด่นชดัในเฟสท่ีแตกต่าง

กนั จึงทาํให้ Total DLP มีค่าสูง ส่งผลให้ค่า Deff สูงตาม

ไปดว้ย 

การประเมินค่า SSDE 

จากการศึกษาพบวา่ ค่า SSDE ยงัไม่มีการศึกษา

อย่างแพร่หลาย จึงยงัไม่ไดน้าํมาเปรียบเทียบกบัผลการ

ทดลอง 

 

สรุปผลการทดลอง 

 ผลการเปรียบเทียบปริมาณรังสีกับระดับรังสี

อ้าง อิงแสดงให้ เ ห็นว่า ควรมีกา รท บทวนในบา ง

โปรโตคอล เพื่อจะทาํใหผู้ป่้วยไดรั้บปริมาณรังสีท่ีลดลง 

แต่ยงัคงคุณภาพของภาพเอกซเรยค์อมพิวเตอร์เพื่อการ

วนิิจฉยัโรคได ้ 
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