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บทคัดย่อ 
การวิเคราะห์เปรียบเทียบคุณสมบติัเคร่ืองเอกซเรยเ์คล่ือนท่ีและคุณภาพของภาพรังสีท่ีไดข้องเคร่ืองเอกซเรย์

เคล่ือนท่ี 3 กลุ่ม ไดแ้ก่ extremity CR portable, extremity DR portable และ full size DR portable เพื่อให้รู้ขอ้มูลพื้นฐาน
และในการเปรียบเทียบนั้นจะตอ้งเปรียบเทียบในประเภทเคร่ือง ชนิดของระบบ และปัจจยัในการใชง้าน ไดแ้ก่ น ้ าหนกั
ของเคร่ือง ระบบการเคล่ือนท่ี ระยะเวลาในการไดรั้บภาพรังสี ปริมาณรังสีท่ีผูป่้วยไดรั้บ พื้นท่ีจดัเก็บตวัรับภาพ การ
แสดงของภาพรังสี เป็นส่วนหน่ึงของการเตรียมความพร้อมใชข้องเคร่ืองมือทางรังสีระดบัหน่วยงาน 

ค าส าคญั ดิจิทลั ภาพรังสี เอกซเรยเ์คล่ือนท่ี 
 
Abstract 
  Comparative analysis of portable x-ray and image quality of the 3 groups of X-ray machines: extremity CR 
portable, extremity DR portable and full size DR portable, in order to obtain basic information and for comparison it 
must be compared in type, the system and its factors include weight of the machine, portability, duration of 
radiographic archiving, the amount of radiation dose to the patient, Image receiver/detector storage area, radiography 
presenting. These are the part of the availability of the radiological equipment in the unit level. 
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บทน า 
การเอกซเรยเ์คล่ือนท่ีคือ การใหบ้ริการเอกซเรย์

แก่ผูป่้วยในหอผูป่้วยภายในโรงพยาบาล  จึงท าใหห้น่วย
เอกซเรยเ์คล่ือนท่ี มีจ านวนเคร่ืองเอกซเรยเ์คล่ือนท่ีหลาย
เค ร่ืองและหลายยี่ห้ อ  จึงท าให้ภาพ เอกซเรย์ของ
เคร่ืองเอกซเรยเ์คล่ือนท่ีแต่ละยี่ห้อมีลกัษณะค่อนขา้ง
แตกต่างกนั  
  ประเภทของเค ร่ืองเอกซเรย์เค ล่ือน ท่ีนั้ น 
สามารถจ าแนกได ้2 แบบ ไดแ้ก่ 

1. รูปแบบของเคร่ือง (type of machine) เป็น
การจ าแนกตามการออกแบบเพื่อใช้งาน 
แบ่งเป็น 
1.1 extremity portables เค ร่ื อ ง เอ กซ เร ย์

เคล่ือนท่ีประเภทน้ีจะถูกออกแบบให้มี
ขนาดเล็ก น ้ าหนักเบา เคล่ือนท่ีบนลอ้
ห มุ น ได้ ง่ า ย  ส าม ารถ เข็ น ไป ยัง
ป ล ายท าง ไ ด้ ส ะ ด ว ก  ( facility-to-
facility movement) มีก้านแขนหลอด
เอกซเรยท่ี์ยาว ปรับหักมุมองศาไดง่้าย 
ข น า ด  generator เล็ ก  เพี ย ง  5kW 
สามารถสร้างภาพเอกซเรยไ์ดใ้นระดบั
คุณ ภ าพ ดี  (sufficient image quality) 
สามารถใช้ถ่ายเอกซเรย์ในผูป่้วยท่ีมี
น ้ าหนกัไม่เกิน 135 กก. 

1.2 full size portables เค ร่ื อ ง เอ ก ซ เร ย์
เคล่ือนท่ีชนิดเคร่ืองใหญ่ มีอุปกรณ์
ครบถว้น จึงมีน ้ าหนักมาก แต่สามารถ
ขับ เค ล่ือนได้ ง่าย  (portability) ด้วย
ระบบ motor-assisted functions มีก้าน
แขนหลอดเอกซเรยท่ี์สามารถยืดยาว 

หรือหักงอไดต้ามมุมองศาท่ีตอ้งการ มี 
large generator ท่ี ให้ ก าลั งได้  15-40 
kW สามารถสร้างภาพรังสีท่ีมีคุณภาพ
ดี  ( powerful imaging)  แ ม้ ใ น ก า ร
ถ่ายภาพ cross-table abdomen x-ray ใน
ผูป่้วยท่ีมีรูปร่างใหญ่ ในเคร่ืองประเภท
น้ีอาจมีปัญหาในการเข็นไปบนทางไม่
เรียบ จึงมกัใชง้านเฉพาะชั้นหรือเฉพาะ
ตึกเดียว  

2. ชนิดระบบของเคร่ือง (system of machine)  
2.1 computed radiography เคร่ืองเอกซเรย์

เคล่ือนท่ีท่ีใช้ระบบท่ีสามารถแปลง
สัญญาณภาพเอกซเรยแ์บบอะนาล็อค
เป็นภาพดิจิทลั โดยใช ้Image plate ซ่ึง
ใช้เค ร่ืองอ่านภาพ (CR reader) เพื่ อ
แสดงภาพถ่ายทางรังสีของผูป่้วยผ่าน
ทางหน้าจอคอมพิวเตอร์ได้ในเวลาท่ี
รวดเร็ว และสามารถเก็บข้อมูลผ่าน
ทางระบบ PACS ได ้

2.2 digital radiography เค ร่ื อ ง เอ กซ เร ย์

เคล่ือนท่ีท่ีใชร้ะบบภาพเป็นภาพดิจิทลั 

โดยใช้ตวัรับภาพ (detector) ซ่ึงแสดง

ภาพถ่ายทางรังสีของผูป่้วยผ่านทาง

หน้า จอคอมพิวเตอร์ได้ทันที  และ

สามารถเก็บข้อ มูลผ่านทางระบบ 

PACS ได ้[1] 

เม่ื อ มี ด า เนิ นการจัดห าและพัฒน าระบบ
เคร่ืองเอกซเรยเ์คล่ือนท่ีมาใชห้ลายรุ่น จึงมีความจ าเป็น 
ท่ีจะตอ้งวิเคราะห์เปรียบเทียบคุณสมบติัของแต่ละ- 
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ชนิดเคร่ืองเอกซเรย์เคลือ่นทีท่ีใ่ช้งานในปัจจุบัน 
 

 
รูปท่ี 1 เคร่ืองเอกซเรย ์extremity CR portable (ยีห่อ้ SRI) และตวัรับภาพชนิด Image plate   
 

 
รูปท่ี 2 เคร่ืองเอกซเรย ์extremity DR portable (ยีห่อ้ NANO) และตวัรับภาพชนิด Detector 
 

 
รูปท่ี 3 เคร่ืองเอกซเรย ์full size DR portable (ยีห่อ้ Samsung) และตวัรับภาพชนิด Detector 
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ตารางท่ี 1 การเปรียบเทียบคุณสมบติัของเคร่ืองเอกซเรยเ์คล่ือนท่ี extremity CR portable, extremity DR portable    และ 
full size DR portable   

 

ประเภท extremity CR portable extremity DR portable   full size DR portable   

ตวัรับภาพ ระบบ CR (Image plate) ระบบ DR (Detector) ระบบ DR (Detector) 

ราคาของเคร่ืองเอกซเรย์

และตวัรับภาพ 
ถูก แพง แพง 

ระบบการเคล่ือนท่ี เคล่ือนท่ี 2ลอ้ เคล่ือนท่ีไดท้ั้ง 2 และ 4 ลอ้ เคล่ือนท่ี 2 ลอ้ 

ระยะเวลาในการไดรั้บ

ภาพรังสี 
ชา้ เร็ว เร็ว 

ปริมาณรังสีท่ีผูป่้วยไดรั้บ มาก นอ้ย นอ้ย 

พื้นท่ีจดัเกบ็ตวัรับภาพ มาก นอ้ย นอ้ย 

การแสดงของภาพ

เอกซเรย ์

แปลงสญัญาณดว้ยการ

อ่านขอ้มูลจาก Reader 
เห็น ณ เวลานั้น เห็น ณ เวลานั้น 

คุณภาพของภาพเอกซเรย ์ ดี ดีข้ึน ดีข้ึน 

Battery ของเคร่ือง ใชก้ารเสียบปลัก๊ไฟ มีแบตเตอร่ีในตวั มีแบตเตอร่ีในตวั 

การขบัเคล่ือน ใชแ้รง ใชแ้รง Motor drive 

น ้าหนกัของ

เคร่ืองเอกซเรยเ์คล่ือนท่ี 
50 กก. 90 กก. 200 กก. 

น ้าหนกัของตวัรับภาพ 1 กก. 2.6 กก. 3 กก. 
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ผลิตภณัฑ ์ไดแ้ก่ คุณสมบติัของเคร่ือง (ตารางท่ี 1)  และ
คุณภาพภาพรังสีท่ีได ้(ภาพท่ี 4,5,6) จึงจะเป็นท่ีเช่ือมัน่
ในประสิทธิภาพและคุณภาพของเคร่ืองเอกซเรย์
เคล่ือนท่ีในดา้นความพร้อมใชข้องอุปกรณ์เคร่ืองมือทาง
รังสีระดบัหน่วยงาน 

 
การเปรียบเทยีบคุณสมบัติของเคร่ือง 

1. Extremity CR portable เค ร่ื อ ง เอ ก ซ เร ย์
เคล่ือนท่ีระบบถ่ายภาพรังสีคอมพิวเตอร์ยี่ห้อ 
SRI 
1.1 คุณลกัษณะทัว่ไป 

1.1.1. เ ค ร่ื อ ง เอ ก ซ เร ย์ ช นิ ด  High 

frequency พร้อมชุดควบคุม 

1.1.2. ชุดรับรังสีเอกซ์ระบบถ่ายภาพรังสี

คอมพิวเตอร์ 

1.2 คุณลกัษณะเฉพาะทางเทคนิค 

1.2.1 เป็นเคร่ืองเอกซเรยช์นิดความถ่ีสูงท่ี

ค ว า ม ถ่ี อ ย่ า ง น้ อ ย  5 0  Hz ใ ห้

ก าลงัไฟฟ้าสูงสุดไม่ต ่ากวา่ 35 kW 

1.2.2 ให้กระแสไฟฟ้าสูงสุดไม่ต ่ ากว่า 

400 mA ในช่วงความต่างศกัย ์40-

125 kVp 

1.2.3 มีชุด Hand switch ส าหรับควบคุม

การถ่ายภาพเอกซเรยแ์บบมีสาย 

1.2.4 เป็นหลอดชนิด Rotating anode x-

ray tube 

1.2.5 มีระบบควบคุมการเปิด-ปิดล ารังสี

และมีไฟ Collimator 

1.2.6 ชุดแขนยึดหลอดเอกซเรยแ์บบพบั

เกบ็ได ้

1.2.7 ควบคุมการเคล่ือนท่ีแบบใช้แรง 

ขบัเคล่ือนไดท้ั้ง 2 ลอ้ 

 
2. Extremity DR portable  เค ร่ื อ ง เอ ก ซ เร ย์

เคล่ือนท่ีระบบดิจิทัลยี่ห้อ Fujifilm รุ่น FDR 
Nano 
1.1 คุณลกัษณะทัว่ไป 

1.1.1 เ ค ร่ื อ ง เอ ก ซ เร ย์ ช นิ ด  High 
frequency พร้อมชุดควบคุมและจอ
แสดงภาพ 

1.1.2 ชุดรับรังสีเอกซ์และแปลงสัญญาณ
ภาพรังสีเป็นระบบดิจิทัลชนิดไร้
สาย 

1.1.3 ชุดคอมพิวเตอร์ความเร็วสูงเพื่อใช้
ส าหรับควบคุมกระบวนการท างาน
และการบริหารจดัการขอ้มูลผูป่้วย
พร้อมซอฟต์แวร์และการเช่ือมต่อ
กบัระบบ PACS และ RIS 

1.2 คุณลกัษณะเฉพาะทางเทคนิค 
1.2.1 เป็นเคร่ืองเอกซเรยช์นิดความถ่ีสูงท่ี

ค ว า ม ถ่ี อ ย่ า ง น้ อ ย  50 Hz ใ ห้
ก าลงัไฟฟ้าสูงสุดไม่ต ่ากวา่ 35 kW 

1.2.2 ให้กระแสไฟฟ้าสูงสุดไม่ต ่ ากว่า 
400 mA ในช่วงความต่างศักย์ 40-
125 kVp 

1.2.3 มีชุด Hand switch ส าหรับควบคุม
การถ่ายภาพเอกซเรยแ์บบมีสาย 
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1.2.4 เป็นหลอดชนิด Rotating anode x-
ray tube 

1.2.5 ค่าความจุความร้อนไม่ต ่ากว่า 300 
kHU 

1.2.6 มีระบบกรองรังสีพลังงานต ่าและ
รังสีกระเจิง 

1.2.7 มีระบบควบคุมการเปิด-ปิดล ารังสี
และมีไฟ Collimator3 

1.2.8 มีชุดวดัรังสีชนิด Dose area product 
(DAP) ติดตั้งบริเวณทางออกบนชุด
ควบคุม Collimator 

1.2.9 ชุดแขนยึดหลอดเอกซเรยแ์บบพบั
เกบ็ได ้

1.2.10 ควบคุมการเคล่ือนท่ีแบบใช้แรง 
ขบัเคล่ือนไดท้ั้ง 2 ลอ้และ 4 ลอ้ 
 

3. Full size DR portable  เคร่ืองเอกซเรยเ์คล่ือนท่ี
ระบบดิจิทลัยีห่อ้Samsung รุ่น GM85 
1.1 คุณลกัษณะทัว่ไป 

1.1.1 เ ค ร่ื อ ง เอ ก ซ เร ย์ ช นิ ด  High 
frequency พร้อมชุดควบคุมและจอ
แสดงภาพ 

1.1.2 ชุดรับรังสีเอกซ์และแปลงสัญญาณ
ภาพรังสีเป็นระบบดิจิทัลชนิดไร้
สาย 

1.1.3 ชุดคอมพิวเตอร์ความเร็วสูงเพื่อใช้
ส าหรับควบคุมกระบวนการท างาน
และการบริหารจดัการขอ้มูลผูป่้วย
พร้อมซอฟต์แวร์และการเช่ือมต่อ
กบัระบบ PACS และ RIS 

1.2 คุณลกัษณะเฉพาะทางเทคนิค 
1.2.1 เป็นเคร่ืองเอกซเรยช์นิดความถ่ีสูงท่ี

ค ว าม ถ่ี อ ย่ า ง น้ อ ย  5 0  Hz ใ ห้
ก าลงัไฟฟ้าสูงสุดไม่ต ่ากวา่ 35 kW 

1.2.2 ให้กระแสไฟฟ้าสูงสุดไม่ต ่ ากว่า 
400 mA ในช่วงความต่างศกัย ์40-
125 kVp 

1.2.3 มีชุด Hand switch ส าหรับควบคุม
การถ่ายภาพเอกซเรยแ์บบมีสายและ 
ไร้สาย 

1.2.4 เป็นหลอดชนิด Rotating anode x-
ray tube 

1.2.5 ค่าความจุความร้อนไม่ต ่ากว่า 300 
kHU 

1.2.6 มีระบบกรองรังสีพลังงานต ่าและ
รังสีกระเจิง 

1.2.7 มีระบบควบคุมการเปิด-ปิดล ารังสี
และมีไฟ Collimator3 

1.2.8 มีชุดวดัรังสีชนิด Dose area product 
(DAP) ติดตั้งบริเวณทางออกบนชุด
ควบคุม Collimator 

 
ผลการเปรียบเทียบคุณภาพภาพเอกซเรย์ 

ภาพการเอกซเรยเ์คล่ือนท่ีส่วนใหญ่จะเป็นการ
เอกซเรยท์รวงของผูป่้วย โดยประโยชน์ของการเอกซเรย์
ทรวงอกประกอบดว้ย 

1. เพื่อยืนยนัความเป็นปกติของอวยัวะส าคญั
ภายในช่องอก ได้แก่ หัวใจ ปอด ช่องทาง
หายใจ กระดูกซ่ีโครง เส้นเลือดใหญ่ และ
อวยัวะอ่ืนๆภายในช่องอก 
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2. เป็นการตรวจท่ีช่วยให้เห็นร่องรอยความ
ผดิปกติ เช่น อาการไอ, อาการหายใจล าบาก
หรือติดขดัอาการปวดภายในช่องอก (Chest 
pain), อาการบาดเจ็บภายในช่องอก (Chest 
injury)  

3. เป็นการตรวจเพื่อเตรียมก่อนผ่าตัด (Pre-
operative) 

4. เป็นการตรวจโรคส าคญัเก่ียวกบัปอด หัวใจ 
ซ่ึงอาจช่วยให้ผูป่้วยรู้ตัวและหาทางรักษา
ตั้งแต่แรกได ้ซ่ึงโรคส าคญัเหล่าน้ีไดแ้ก่ 
1) โรคหรืออาการเก่ียวกบัหัวใจ เช่น เพื่อ

ตรวจสอบรูปร่างท่ีผิดปกติของหัวใจ 
ตรวจต าแหน่งหรือรูปร่างท่ีผิดปกติ
ของหลอดเลือดด าและหลอดเลือดแดง 

2) โรคหรืออาการเก่ียวกับปอด เช่น วณั
โรคปอด อาการน ้าท่วมปอด ถุงลมโป่ง
พอง ภาวะปอดบวม  อาการปอดแฟบ 
เน้ืองอกในปอด, ภาวะปอดมีฝุ่ นจับ
มาก (Pnemoconiosis) และโรคมะเร็ง
ปอดระยะเร่ิมแรก 

3) โรคหรืออาการเก่ียวกับกระดูก เช่น 
การแตกร้าวของกระดูกซ่ีโครงหรือ
กระดูกสันหลงั ความผดิปกติใด ๆ ของ
กระดูกซ่ีโครง  กระดูกสันหลังหรือ
กระดูกไหปลาร้า โรคกระดูกพรุน   

ดงันั้น ในการเปรียบเทียบคุณภาพของภาพจึง
ไดใ้ชภ้าพเอกซเรยท์รวงอก จากตวัอยา่งเพศชาย อาย ุ27 
ปี ท่า Chest PA  ก าหนดค่าพารามิเตอร์  ดังน้ี 85 kVp 
1.6 mAS  ระยะ 180 cm.  [2] ได้ภาพดังรูปท่ี 4-6 จาก
ภาพเอกซเรยท์รวงอก ทั้ งสามภาพมีความแตกต่างกัน

ของคุณภาพของภาพเอกซเรย์ [3] ทั้ ง resolution และ 
contrast ซ่ึงมีผลต่อการน าไปวินิจฉัยรอยโรค อย่างไรก็
ตาม ระดับคุณภาพของภาพนั้ นเป็นดุลพินิจของรังสี
แพทยท่ี์จะยอมรับได้หรือไม่ ซ่ึงเป็นอีกปัจจัยในการ
จดัซ้ือเคร่ืองเอกซเรยเ์คล่ือนท่ีเช่นกนั 

 
รูป ท่ี  4  ภาพเอกซเรย์ทรวงอกจากเคร่ืองเอกซเรย ์
extremity CR portable  

 
รูป ท่ี  5  ภาพเอกซเรย์ทรวงอกจากเคร่ืองเอกซเรย ์
extremity DR portable   
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รูปท่ี 6 ภาพเอกซเรยท์รวงอกจากเคร่ืองเอกซเรย์ full 
size DR portable   

 
สรุป 
 การเปรียบเทียบคุณสมบติัของเคร่ืองเอกซเรย์
เคล่ือนท่ีนั้นเป็นความจ าเป็นของหน่วยงานและหลกัการ
ในการเปรียบเทียบนั้นจะตอ้งเปรียบเทียบในประเภท
เคร่ือง ชนิดของระบบ และปัจจยัในการใช้งาน ได้แก่ 
น ้ าหนกัของเคร่ือง ระบบการเคล่ือนท่ี ระยะเวลาในการ
ไดรั้บภาพรังสี ปริมาณรังสีท่ีผูป่้วยไดรั้บ พื้นท่ีจดัเก็บ
ตวัรับภาพ การแสดงของภาพรังสี ซ่ึงภาพจาก  full size 
DR portable  ย่อมมี resolution และ contrast image ท่ีดี 
กวา่ประเภทและชนิดอ่ืน   

ทั้ งน้ี  การถ่ายภาพเอกซเรย์ ระบบ CR จะมี
ป ริ ม าณ รั ง สี ม าก ก ว่ าร ะบ บ  DR [4]   ทั้ ง น้ี  ก าร
เปรียบเทียบระยะเวลาในการบริการและการช่วยลดเวลา
ในการบริการเชิงระบบ [5] เป็นส่วนงานพฒันาคุณภาพ
ท่ีจะตอ้งด าเนินการต่อไป 
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