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บทความปริทรรศน์ 

บทคัดย่อ 
การเอกซเรยก์ระดูก Bone age มีประโยชน์ช่วยในการวินิจฉยัดูอายกุระดูกเทียบกบัอายจุริง ซ่ึงจะช่วยประเมิน

การเจริญเติบโตในเด็กได ้โดยสาขาวิชารังสีวินิจฉัย ภาควิชารังสีวิทยาจะถ่ายภาพ Bone age 3 รูป ได้แก่ Lt. Hand 
include wrist PA, Lt. Elbow AP และ Lt. Elbow lateral โดยการถ่ายภาพเอกซเรยจ์ะตอ้งให้ไดภ้าพท่ีมีคุณภาพและยงั
ตอ้งค านึงถึงหลกัการป้องกนัอนัตรายจากรังสีใหแ้ก่ผปู่วยเดก็ท่ีมารับบริการดว้ย  

ค าส าคญั Bone age , อายกุระดูก , การประเมินการเจริญเติบโตในเดก็ 
 

Abstract 
  Bone age X- rays are useful in diagnosing bone age versus actual age.  This will help assess the growth in 
children.  The division of Diagnostic Radiology, The Department of Radiology will protocol to take three Bone age 
images: Lt. Hand include wrist PA, Lt. Elbow AP, and Lt. Elbow lateral, and must also take into account the principle 
of radiation protection for the pediatrics patient who is served with bone age imaging. 

Keywords: Bone age, bone age, pediatric growth assessment. 
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บทน า 
ความผิดปกติในการ เจ ริญ เ ติบโตใน เด็ก 

หมายถึง เดก็ท่ีมีความสูงต ่าหรือสูงกวา่ค่าเฉล่ียของเด็กท่ี
เพศและอายุเดียวกันมากกว่า 2 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(Standard deviation ; SD) (1) ซ่ึงสามารถทราบไดโ้ดยดู
จากกราฟแสดงการเจริญเติบโต (Growth chart) ร่วมกบั
การวินิจฉยัจากการเอกซเรยก์ระดูก (Bone age) 

ส าหรับการเอกซเรยก์ระดูก จะท าโดยเอกซเรย์
มือ ข้อมือ และข้อศอก เพื่อใช้ในการวินิจฉัยดูอายุ
กระดูกว่าอายุกระดูกใกลเ้คียงกบัอายุจริงหรือไม่  อาจ
เจริญชา้กว่าหรือเร็วกว่าอายจุริงก็ได ้ซ่ึงจะช่วยประเมิน
การเจริญเติบโตในเด็กได ้โดยการเจริญเติบโตในเดก็แต่
ละวยัแตกต่างกนั สามารถจ าแนกออกเป็น 3 ช่วงอายคืุอ  

- วัยทารก (Infancy) หมายถึงอายุตั้ งแต่
แรกเกิดถึงอาย ุ2 ปี  

- วยัเด็ก (Childhood) หมายถึงอายุ 2 ถึง 8 
ปีในเดก็หญิงและอาย ุ2 ถึง 10 ปีในเดก็ชาย  

- วยัรุ่น (Puberty) หมายถึงอายุมากกว่า 8 
ปีในเดก็หญิงและอายมุากกวา่ 10 ปีในเดก็ชาย (2) 
 
การประเมินการเจริญเติบโตและพฒันาการในเด็ก 

ในการประเมินการเจริญเติบโตและพฒันาการ
ตรวจหาความผิดปกติหรือความบกพร่องเพื่อจะไดใ้ห้
การวินิจฉยัและการแกไ้ขปัญหาแต่เน่ินๆในรายท่ีเติบโต
ชา้หรือมีพฒันาการชา้ ส่วนในกรณีท่ีมีการเจริญเติบโต
และพฒันาการปกติหรือเร็ว ท าให้บิดามารดาของเด็ก
ทราบและแนะน าวิธีท่ีปฏิบัติท่ี เหมาะสมต่อไป โดย
เกณฑก์ารประเมินการเจริญเติบโตและพฒันาการ ไดแ้ก่ 
น ้ าหนกั ความสูง และเสน้รอบวงของศีรษะ 

จากการส ารวจภาวะสุขภาพ พฒันาการ และการ
เจริญเติบโตของเด็กไทยใน พ.ศ. 2562 โดยส านัก
ส่ง เสริมสุขภาพ กรมอนามัย  พบว่า เด็กปฐมวัยมี
พัฒนาการรวมปกติทุกด้านร้อยละ 92.19 และสงสัย
พฒันาการล่าชา้ร้อยละ 7.81(3) 
 
การตรวจวินิจฉัยโรค 

เ ม่ือมีผู ้ป่วยมาพบแพทย์และสงสัยว่าจะมี
โครงสร้างของกระดูกผิดปกติ การซักประวติั ตรวจ
ร่างกายอย่างละเอียดและภาพถ่ายรังสี มีความส าคญั
อย่างยิ่งต่อการท่ีจะไดม้าซ่ึงการวินิจฉัยโรค แมว้่าการ
ตรวจสอบทางชีวเคมี (Biochemical test) และอณูพนัธุ
ศาสตร์ (Molecular test) จะใชใ้นการยืนยนัการวินิจฉัย 
แต่ก็มีขอ้จ ากดัท่ีไม่สามารถตรวจไดทุ้กท่ี ในทางปฎิบติั
นั้นขอ้มูลจากลกัษณะทางคลินิกและภาพถ่ายรังสี มกัจะ
เพียงพอท่ีจะช่วยช้ีแนะในการใหก้ารวินิจฉยัแยกโรคได ้
ส่วนการตรวจเพิ่มเติมทางอณูพนัธุศาสตร์ (Molecular 
test) นั้นจะช่วยกรณีท่ีไม่แน่ใจหรือใชเ้พื่อเป็นการยนืยนั
การวินิจฉยัเท่านั้น (4) 

ภาพถ่ายทางรังสีท่ีไดจ้ะตอ้งมีรายละเอียดของ
กระดูกท่ีครบถว้น เพื่อให้เพียงพอต่อการวินิจฉัยของ
แพทย ์โดยภาพเอกซเรยท่ี์ไดน้ั้นรังสีแพทยจ์ะอ่านผล
อ้า ง อิ งจ ากหนัง สือ  Radiographic Atlas of Skeletal 
Development of the Hand and Wrist 
 
การถ่ายภาพเอกซเรย์ทั่วไป 

การถ่ายภาพเอกซเรยก์ระดูกส าหรับผูป่้วยท่ีมี
โครงสร้างของกระดูกผิดปกติน้ี เป็นการถ่ายภาพทาง
รังสีของมือ ขอ้มือ และขอ้ศอกดา้นซ้าย หรือดา้นท่ีไม่
ถนดั เพื่อบอกอายพุฒันาการกระดูก สามารถน ามาใช ้
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รูปท่ี 1 ภาพแสดงส่วนสูงตามเกณฑอ์ายขุองเพศหญิงส าหรับพอ่แม่ใชติ้ดตามความสูงลูก 
ท่ีมา http://nutrition.anamai.moph.go.th/ewtadmin/ewt/nutrition/images/file/ความยาว_ส่วนสูง_หญิง.pdf 

 

 
รูปท่ี 2 ภาพแสดงส่วนสูงตามเกณฑอายขุองเพศชายส าหรับพอ่แม่ใชติ้ดตามความสูงของลูก 
ท่ีมา http://nutrition.anamai.moph.go.th/ewtadmin/ewt/nutrition/images/file/ความยาว_ส่วนสูง_ชาย.pdf 
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ตารางท่ี 1  แสดงเกณฑก์ารประเมินการเจริญเติบโตและพฒันาการในเดก็ตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอาย ุ10 ปี 
 

อายุ น า้หนัก ความสูง เส้นรอบวงศีรษะ 

แรกเกิด 3 50 35 

4 เดือน 6 

(2 เท่าของแรกเกิด) 
60 

(2.5 ซม./เดือน) 
40 

(1.5ซม./เดือน) 
1 ปี 9-10 

(3 เท่าของแรกเกิด) 

75 

(1.5 ซม./เดือน) 
45 

(0.5 ซม./เดือน) 

2 ปี 12 

(4 เท่าของแรกเกิด) 
88 

(13 ซม./ปี) 
47 

(2 ซม./ปี) 
4 ปี 15-16 

(5 เท่าของแรกเกิด) 
103-105 

(6 ซม./ปี) 

50 

(1 ซม./ปี) 

9-10 ปี 30-32 

(10 เท่าของแรกเกิด) 

135 

(5 ซม./ปี) 
55 

(0.5 ซม./ปี) 

 
ประเมินการเจริญเติบโตในเด็กไดโ้ดยเปรียบเทียบกบั
อายุจ ริ งของ เด็ก ท่ี มี ปัญหาด้านการ เจ ริญเ ติบโต 
ความสัมพนัธ์ของอายกุระดูกและอายจุริงสามารถน ามา
พิจารณาเพื่ อวิ นิจฉัย ปัญหาด้านการเจ ริญเ ติบโต 
นอกจากน้ีอายุกระดูกยงัสามารถน ามาใช้ติดตามการ
รักษาหลงัไดรั้บฮอร์โมนส าหรับภาวะการเจริญเติบโตท่ี
ผดิปกติ 

ส าหรับสาขาวิชารังสีวินิจฉยั ภาควิชารังสีวิทยา 
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลนั้ นได้ก าหนดการ
ถ่ายภาพเอกซเรย ์Bone age เอาไว ้2 ต าแหน่ง 3 รูป ไดแ้ก่ 
Left hand include wrist PA ( Postero- anterior)  , left 
elbow AP (Antero-posterior) , และ left elbow lateral   
 
การป้องกนัอนัตรายจากรังสีแก่ผู้ป่วยเด็กทีม่ารับบริการ 

 รังสีเอกซ์ หรือ X-ray คือรังสีชนิดหน่ึงท่ีอยู่ใน
รูปของคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า (Electromagnetic radiation) 
โดยจดัเป็นรังสีประเภทท่ีท าใหเ้กิดการแตกตวั (Ionizing 
radiation) โดยผลของรังสีมีผลต่อมนุษย์ โดยเฉพาะ
อยา่งยิง่ในเดก็จะมีความอนัตรายมากกวา่ผูใ้หญ่เพราะวา่
เด็กมีเน้ือเยือ่บางชนิดจะมีความไวมากกว่าผูใ้หญ่ อีกทั้ง
ยงัมีช่วงชีวิตท่ีเหลืออีกยาวนาน จึงตอ้งค านึงถึงหลกัการ
ป้องกนัอนัตรายทางรังสี โดยการใชรั้งสีทุกคร้ังจะตอ้ง
ค านึงทั้งประโยชน์และอนัตรายจากรังสี โดยตอ้งมัน่ใจ
ว่าตอ้งไดรั้บประโยชน์มากกว่าโทษ และตอ้งใชป้ริมาณ
รังสีท่ีนอ้ยทีสุดเท่าท่ีสมควรจะไดรั้บโดยท่ีคุณภาพของ
ภาพยงัสามารถใช้ในการวินิจฉัยได้ โดยมีแนวทาง
ปฏิบติัดงัน้ี
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รูปท่ี 3 ภาพเอกซเรยข์องกระดูกมือและขอ้มือท่า PA (Posrtero-anterior) 

 
 

 
รูปท่ี 4 ภาพเอกซเรยข์องกระดูกขอ้ศอก (A) ท่า AP (Antero-posterior) , (B) ท่า Lateral 
 

A B 
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ตารางท่ี 2 แสดงตวัอยา่งค่า Exposure estimation chart ของ Bone age ท่ีใชป้ระจ าหอ้งถ่ายภาพอกซเรยท์ัว่ไปใน  
                 หน่วยงานรังสีวินิจฉยั ตึกผูป่้วยนอก โรงพยาบาลศิริราช 
 

Examination Position 
Age 

(year) 

Exposure chart 

SID 

(inches) Exposure technique Grid 

kV mA mAS No Yes 

Lt. Hand include 
wrist 

PA 

0-2 45 100 2   40 

2-10 45 100 2.2   40 

มากกวา่ 10  50 125 4.5   40 

Lt. Elbow AP 

0-2 45 100 2.5   40 

2-10 45 100 2.5   40 

มากกวา่ 
10  

52 140 5.6   40 

Lt. Elbow Lateral 

0-2 45 100 25   40 

2-10 45 100 2.5   40 

มากกวา่ 
10 

52 140 5.6   40 
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ตารางท่ี 3 แสดงความถูกตอ้งของการจดัท่า (Position) และ Central ray 
 

ภาพ การจัดท่า (Position) Central ray 

Lt. Hand include wrist PA 
 
 
 

ผูป่้วยนัง่เกา้อ้ีปลายเตียง งอศอก 90 

องศา คว  ่ามือวางแขนและมือบนกลาง
ฟิลม์ใหชิ้ดฟิลม์ จดัท่าใหน้ิ้วเหยยีดตรง
และกางน้ิวออกพอประมาณ 

Third metacarpophalangeal joint 

Lt. Elbow AP 
 

ผูป่้วยนัง่บนเกา้อ้ีปลายเตียง เหยยีด
ขอ้ศอก หงายมือวางบนกลางฟิลม์ ให้
หวัไหล่ ตน้แขนและขอ้ศอกอยูใ่น
ระนาบเดียวกนัใหแ้นวยาวของแขน
ขนานกบัแนวยาวของฟิลม์ 

Elbow joint between epicondyles 

Lt. Elbow lateral 
 
 
 
 

ผูป่้วยนัง่บนเกา้อ้ีปลายเตียง งอศอก 90 

องศา วางบนกลางฟิลม์และตั้งมือข้ึน 
กดหวัไหล่และแขนลงใหอ้ยูร่ะนาบ
เดียวกบัฟิลม์ จดัท่าใหเ้ป็น True lateral 

Mid elbow joint 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 5 ภาพการจดัท่า Lt. Hand include wrist PA 
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รูปท่ี 6 ภาพการจดัท่า Lt. Elbow AP 
 

รูปท่ี 7 ภาพการจดัท่า Lt. Elbow lateral 
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1. ก่อนท าการตรวจเอกซเรย์ ต้อง เตรียม
เคร่ืองเอกซเรยใ์ห้พร้อม เพื่อหลีกเล่ียงการ
ใชรั้งสีท่ีไม่แน่นอนหรือการตรวจท่ีลม้เหลว
ท าใหต้อ้งตรวจซ ้า 

2. ให้เด็กสวมเส้ือตะกั่วกันรังสี (Lead apron) 
และแผ่นตะกั่วกันรังสีบริเวณไทรอยด์ 
(Thyroid shield)  ถ้า เ ป็น เด็ก เล็กห รือไม่
สามารถส่ือสารให้เด็กอยู่ในท่าท่ีต้องการ
หรือน่ิงได ้ตอ้งใหพ้่อแม่หรือผูป้กครองท่ีมา
กบัเด็กช่วยจบั ซ่ึงตอ้งป้องกนัอนัตรายจาก
รังสีโดยใส่เส้ือตะกั่วกันรังสี (Lead apron) 
และแผ่นตะกั่วกันรังสีบริเวณไทรอยด์ 
(Thyroid shield) เช่นกนั 

3. จัดท่าเด็กให้ถูกต้องและรวดเร็ว อีกทั้ งยงั
ต้ อ ง ก า ห น ด ข อ บ เ ข ต ข อ ง ล า รั ง สี  
(Collimator) ให้พอดีเหมาะสมกบัอวยัวะท่ี
ท าการตรวจ เพื่อช่วยลดปริมาณรังสีท่ีผูป่้วย
จะได้รับและช่วยลดรังสีกระเจิง (Scatter 
ray) ท าใหคุ้ณภาพของภาพดียิง่ข้ึน 

4. ใชเ้ทคนิคใหเ้หมาะสม โดยใชป้ริมาณรังสีท่ี
เ หม า ะสม  ต ามต า ร า ง ท่ี  2 พ ร้ อมกับ
ตรวจสอบคุณภาพของภาพท่ีได ้

 
สรุป 
  การถ่ายภาพเอกซเรย ์Bone age เป็นการถ่ายภาพ
กระดูกมือ ขอ้มือ และขอ้ศอกด้านซ้ายหรือด้านท่ีไม่
ถนดั เพื่อประเมินการเจริญเติบโตในเดก็ เป็นการตรวจท่ี
มีประสิทธิภาพ การจดัท่าไม่ยุง่ยาก กระบวนการไดภ้าพ
เอกซเรยมี์ความรวดเร็วทนัต่อการวินิฉัย วางแผนการ
รักษา และติดตามการรักษาได ้

 
รูปท่ี 8 ภาพการใส่เส้ือตะกั่วกันรังสี (Lead apron) และแผ่น
ตะกัว่กนัรังสีบริเวณไทรอยด ์(Thyroid shield) 

 
อย่ างไรก็ตามภาพเอกซเรย์ ท่ี ได้  จะต้อง

ประกอบดว้ยคุณสมบติัตามมาตรฐาน คือภาพมีคุณภาพ
และให้รายละเอียดของกระดูกได้จริง ดังนั้ นนักรังสี
การแพทยจ์ะตอ้งมีความรู้ในกระบวนการจดัท่าและการ
ถ่ายภาพเอกซเรยท่ี์ครบถว้น สามารถพิจารณาคุณภาพ
ของภาพท่ีได ้รวมถึงตอ้งพิจารณาตั้งค่าปริมาณรังสีท่ี
เหมาะสมและการป้องกนัอนัตรายจากรังสีให้แก่ผูป่้วย
เด็ก  ซ่ึงสมรรถนะทางวิชา ชีพน้ี เ ป็น ส่ิง ท่ีนัก รัง สี
การแพทย์ต้องฝึกฝนและทบทวนการปฏิบัติอย่าง
สม ่าเสมอ เพื่อคุณภาพในการบริการทางรังสีวิทยาทัว่ไป 
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