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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) 
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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

รังสีวิทยา ตึก 72 ปี ชั้นใตดิ้น โรงพยาบาลศิริราช เลขท่ี 2 

ถนนพรานนก บางกอกนอ้ย กรุงเทพฯ 10700 

- ส่งทาง E-mail : siradiology@mahidol.ac.th 

- ส่งทางช่องทางเวบ็ไซต ์http//si.mahidol.ac.th/ 

department/radiolology/SJR 
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คาํนํา 

วารสารรังสีวิทยาศิริราช ปีท่ี 5 ฉบบัท่ี 5 ประจาํเดือน มกราคม – มิถุนายน 2561  คณะบรรณาธิการ ขอตอ้นรับท่าน

ผูอ่้านทุกท่าน เขา้สู่เน้ือหาวชิาความรู้ทางรังสีวทิยาของวารสารรังสีวทิยาศิริราชท่ีไดรั้บบทความวจิยัท่ีทนัสมยัทางวิชาการ ใน

ฉบบัน้ีมีเน้ือหาสาระท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวจิยัดา้นการแพส้ารทึบรังสี การประเมินปริมาณรังสีท่ีผูป่้วยไดรั้บจากการตรวจ ระดบั

รังสีอา้งอิงในการตรวจเอกซเรยท์ัว่ไป  นอกจากน้ียงัมีบทความทางวิชาการท่ีน่าสนใจ สําหรับนกัรังสีการแพทยแ์ละผูป้ฎิบติั

งานทางรังสีวิทยาในการถ่ายเอกซเรยท์ัว่ไป การเปรียบเทียบขอ้แตกต่างระหวา่งเทคโนโลยีเคร่ืองเอกซเรยท์ัว่ไป และการใช้

โปรแกรม GSI ในการตรวจเอกซเรยค์อมพิวเตอร์ ผูนิ้พนธ์ไดศึ้กษาและเรียบเรียงขอ้มูลอยา่งน่าสนใจยิง่ 

ดงัท่ีไดเ้รียนท่านผูอ่้านขา้งตน้ถึงเน้ือหาท่ีมีอยูใ่นวารสารฉบบัน้ีท่ีทนัต่อความกา้วหนา้เทคโนโลยี คณะบรรณาธิการ
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ทาํใหท้่านผูอ่้านไดรั้บความรู้เพิ่มเติมและนาํไปประยกุตใ์ชใ้หเ้หมาะสมกบับริบทดา้นงานบริการของท่านต่อไป ซ่ึงจะนาํพาสู่

ความกา้วหนา้ในวงการแพทยข์องรังสีวทิยาต่อไป 
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งานวจิัย 

บทคัดย่อ 

วตัถุประสงค์:  การตรวจเอกซเรยค์อมพิวเตอร์เป็นท่ีนิยมเพ่ิมข้ึนเป็นอยา่งมากในปัจจุบนัซ่ึงมีผลใหมี้การใชส้ารไอโอดีนทึบรังสีชนิดฉีด

เขา้หลอดเลือดดาํเพ่ิมข้ึน สารไอโอดีนทึบรังสีชนิดฉีดเขา้หลอดเลือดดาํท่ีมีใชใ้นขณะน้ีมีหลากหลายชนิดและหลายเคร่ืองหมายการคา้ซ่ึง

มีคุณสมบติัหลกัไม่แตกต่างกนัแต่มีความแตกต่างในขอ้ปลีกยอ่ยบา้ง ท่ีโรงพยาบาลมหาวทิยาลยับูรพาเราใชส้ารไอโอดีนทึบรังสีชนิดฉีด

เขา้หลอดเลือดดาํ 2 ชนิด 3 เคร่ืองหมายการคา้ การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือเปรียบเทียบภาวะไม่พึงประสงคช์นิดเฉียบพลนัของการใช้

สารไอโอดีนทึบรังสีชนิดฉีดเขา้หลอดเลือดดาํ 3 ชนิดในผูป่้วยท่ีเขา้รับการตรวจเอกซเรยค์อมพิวเตอร์ท่ีโรงพยาบาลมหาวทิยาลยับูรพา 

วธีิการ:  เป็นการศึกษายอ้นหลงัในผูป่้วยท่ีเขา้รับการตรวจเอกซเรยค์อมพิวเตอร์และไดรั้บการฉีดสารทึบรังสีท่ีโรงพยาบาลมหาวิทยาลยั

บูรพาตั้งแต่วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2558 ถึง 30 มิถุนายน 2560 เก็บขอ้มูลทัว่ไปของผูป่้วย ชนิดและปริมาณของสารทึบรังสี และภาวะไม่พึง

ประสงค์ชนิดเฉียบพลนัท่ีเกิดข้ึนภายใน 1 ชั่วโมงหลงัการฉีด เปรียบเทียบความรุนแรงและอตัราการเกิดภาวะไม่พึงประสงค์ชนิด

เฉียบพลนัระหวา่งสารทึบรังสี 3 ชนิด 

ผลการศึกษา: มีผูป่้วย 704 ราย อายเุฉล่ีย 58.9 ปี (SD 17.1) ชาย:หญิง = 51:49 ปริมาณของสารทึบรังสีท่ีใชเ้ฉล่ีย 81.2 มิลลิลิตร โดยท่ี 655 

ราย (93%) เป็นการฉีดท่ีขอ้ศอกหรือเหนือกวา่ ส่วนใหญ่เป็นการตรวจท่ีทรวงอกและช่องทอ้ง (79.3%) สารทึบรังสีท่ีใชเ้ป็นชนิดท่ีไม่

แตกตวัเป็นประจุ (non-ionic) ทั้ งส้ินโดยเป็น สารทึบรังสีท่ีมีความเขม้ขน้ตํ่า 2 เคร่ืองหมายการคา้และสารทึบรังสีท่ีมีความเขม้ขน้

ใกลเ้คียงเลือด 1 เคร่ืองหมายการคา้ มีภาวะไม่พึงประสงค์ชนิดเฉียบพลนัเกิดข้ึน 590 รายโดยทั้งหมดเป็นชนิดเล็กนอ้ย (mild) และ

ส่วนมากเป็นความรู้สึกร้อน (burning sensation 80.8%) คล่ืนไส้อาเจียน (1%) และอ่ืนๆ (1.4%) เม่ือเปรียบเทียบระหวา่งสารทึบรังสี 3 

เคร่ืองหมายการคา้ สารทึบรังสีท่ีมีความเขม้ขน้ใกลเ้คียงเลือดมีอตัราการเกิดภาวะไม่พึงประสงคช์นิดเฉียบพลนันอ้ยท่ีสุดอยา่งมีนยัสาํคญั 

เม่ือเปรียบเทียบระหวา่งสารทึบรังสีท่ีมีความเขม้ขน้ตํ่า 2 เคร่ืองหมายการคา้อตัราการเกิดภาวะไม่พึงประสงคช์นิดเฉียบพลนัไม่แตกต่าง

อย่างมีนยัสําคญั นอกจากน้ีสารทึบรังสีท่ีมีความเขม้ขน้ใกลเ้คียงเลือดมีอตัราการไม่เกิดภาวะไม่พึงประสงคช์นิดเฉียบพลนัมากท่ีสุด 

การศึกษาน้ีไม่พบภาวะไม่พึงประสงคช์นิดเฉียบพลนัชนิดปานกลางหรือรุนแรง 
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บทคัดย่อ (ต่อ) 

สรุปผลการศึกษา: ปัจจุบนัเป็นท่ีทราบกนัดีวา่สารทึบรังสีท่ีมีความเขม้ขน้ใกลเ้คียงเลือดมีอตัราการเกิดภาวะไม่พึงประสงคน์อ้ยแต่มีราคา

แพงท่ีสุด ระหวา่งสารทึบรังสีท่ีมีความเขม้ขน้ตํ่า 2 เคร่ืองหมายการคา้ อตัราการเกิดภาวะไม่พึงประสงคช์นิดเฉียบพลนัไม่แตกต่างอยา่งมี

นยัสาํคญั  

คาํสําคญั: สารทึบรังสี ภาวะไม่พึงประสงค ์เอกซเรยค์อมพิวเตอร์ 

 

Abstract 

Objective: There has been increasingly used of computed tomography (CT). The increase of contrast media using is resulted. There 

are various commercial iodinated contrast media in the market which are somewhat different in properties. At CT unit of Burapha 

University hospital, we used three kinds of non-ionic contrast media. We aimed to compare the acute adverse reactions from those 

three different contrast media.  

Materials and Methods: We retrospectively reviewed the patients who underwent CT with contrast from 1st November 2015 to 30th 

June 2017. Demographic data, type, and volume of contrast media, and adverse reactions within 1 hour after contrast media injection 

were collected. Severity and rate of adverse reaction among three contrast media were compared.  

Results: A total of 704 patients were included, mean age 58.9 (SD 17.1) years, M: F = 51:49. Average volume of contrast media is 

81.2 ml. Of these, 655 patients (93%) were injected at the elbow or above. Most of the CT was chest and abdomen (79.3%). The 

contrast media were two brands of low osmolar contrast media (LOCM) and an iso-osmolar contrast media (IOLM). Adverse reactions 

occurred in 590 patients. All are mild reactions included burning sensation (80.8%), nausea and vomiting (1%), and others (1.4%). 

When compared all three contrast media, the IOCM showed less adverse reactions significantly. When compared between the two 

brands of LOCM, there was no significant difference in adverse reactions. In addition, IOCM showed the highest percentage of 

patients who had no adverse reaction. No severe or moderate acute adverse reactions were present in our study. 

Conclusion: The IOCM contrast media is well known for the very low incidence of adverse reactions but it is the most expensive. 

Among LOCM contrast media, there was no significant difference in acute adverse reactions.  

Keywords:  

 Keywords: contrast media, adverse reaction, computed tomography 
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Introduction 

There has been increasingly used of computed 

tomography (CT) because of its diagnostic accuracy 

and timely management.1 The use of iodinated contrast 

media (CM) has been growing accordingly. The CM 

used in CT is categorized according to the osmolality 

into three types; high-osmolar contrast media 

(HOCM), low-osmolar contrast media (LOCM), and 

iso-osmolar contrast media (IOCM).2 It is well 

accepted that there are adverse reactions (AR) from 

CM. The osmolality of the HOCM is 7-8 times greater 

than that of blood resulting in a high rate of AR and is 

not popularly used nowadays.2 The most popularly 

used CM is the LOCM which has osmolality more than 

3 times of blood and has a lower rate of AR.3 There 

are several brands of LOCM, for example, iobitridol 

(XENETIX, Guerbet, France), iohexal (OMNIPAQUE, 

GE Healthcare, USA), iopamidol (IOPAMIRO, Bracco 

Diagnostics, USA). The latest CM which has 

osmolality equal to the blood is the IOCM. The only 

agent available in the market is iodixanol (Visipaquue, 

GE HealthCare, USA).4 AR are classified according to 

the time of occurrence to acute (within 1 hour after CM 

administration) and delayed (after 1 hour of contrast 

administration).5 The AR is also categorized by their 

severity to as mild, moderate or severe according to 

American College of Radiology Guidelines.6 

However, the incidence of significant AR that requires 

treatment is very low.5,7 IOCM have been shown to 

have a significantly lower incidence of AR than the 

LOCM in the literature.3 Nevertheless, the price of 

IOCM is almost 2 times the LOCM. Among the 

LOCM, there has been no report of the difference in 

the AR2 but their prices are different. 

This study aimed 1) to evaluate the incidence 

and type of contrast-induced acute AR in the patients 

underwent CT at Burapha University hospital, 2) to 

compare the acute AR between the two brands of 

LOCM, and 3) to compare the acute AR between the 

LOCM and the IOCM. 

 

Methods 

This study is a retrospective design. We 

reviewed the CT database of patients who underwent 

CT with contrast at Burapha University hospital from 

1st November 2015 to 30th June 2018. The patients’ 

demographic data, types, and volume of contrast 

media, sites of administration, glomerular filtration rate 

(GFR) and the acute AR that occurred 1 hour after 

contrast administration were collected. AR was 

classified into three groups according to severity as 

mild, moderate or severe following ACR guidelines.6 

The most severe class of reaction was classified if the 

patient reported more than one class of reaction. 

Descriptive statistics were used for patients’ 

demographics. T-test and Chi-square were used to 

compare the AR among different contrast media. The 

p-value of less than 0.05 was considered significant. 

We used the SPSS for Windows version 18.0 software 

package (SPSS Inc, Chicago, IL). 
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Results 

   A total of 704 patients were included, mean 

age 58.9 (SD 17.1) years, M: F = 51:49. There was no 

significant difference in patients’ demographics. 

Average volume of contrast media is 81.2 ml. Of these, 

655 patients (93%) were injected at the elbow or 

above. Most of the CT examinations were chest and 

abdomen (79.3%). The contrast media were two brands 

of LOCM (Iohexal and Iopamidol) and an IOCM 

(Iodixanol). Acute AR occurred in 590 patients. All are 

mild reactions and 80.8% of them were burning 

sensation. If the burning sensation was excluded 

because it was considered as a physiologic AR6, the 

incidence of acute AR was 2.4%. Male and female 

showed no significant difference in acute AR. The 

GFR either below 60 mg/dL or above also showed no 

significant difference. When compared all three 

contrast media, the IOCM showed less acute AR 

significantly. There was no urticaria or nausea 

occurring in the patients used the IOCM. When 

compared between the two brands of LOCM, there was 

no significant difference in acute AR. In addition, 

IOCM showed the highest percentage of patients who 

had no acute AR. The moderate or severe reaction was 

not present in this study. 

 

Discussion 

With the development of new generation CM, 

the occurrence of AR has decreased apparently. The 

acute AR that was found in our study was only mild 

reactions. The incidence of acute AR in the current 

study was 2.4% which is lower than in the large study 

population by Mansouri et al8  which was 10.3%. This 

may be resulted from the relatively small size of our 

study and we collected only acute AR. In even 

Thailand study by Nueaithong K9 showed a higher rate 

of mild AR (8.9%). However, the CM used in that 

study were HOCM and LOCM whereas the CM in our 

study were LOCM and IOCM. The occurrence of 

contrast media-induced acute AR in our study was at 

the same rate as the other study that used LOCM. 

Chand et al10 found 4.01% of mild AR in the patients 

underwent CT with contrast. In that study, Optiray 

caused AR in 94% of the patients who experienced 

AR. In contrast to the finding in our study that no 

difference in AR among LOCM. This could be from 

Optiray was used more frequently (92.2%) in that 

study. We found no significant difference in gender in 

developing acute AR similar to other studies.5,10-11 

Impaired renal function as defined by GFR below 60 

mg/dL in our study did not show a significant 

difference in acute AR in agreement with the study by 

Cutroneo et al5 that reported the predisposing factors 

for the development of AR to CM were a 

cardiovascular risk, allergy, and history of prior 

reaction to CM. 

Our study has several limitations. First, the 

sample size is small. Second, the patients who 

underwent CT were not randomized. These factors 

affect the statistic results. Third, there are several 
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brands of non-ionic monomer, we compared only two 

brands. Further study included all brands of non-ionic 

monomer should be investigated. We studied only 

acute AR whereas the AR from CM occurs both in the 

acute and delayed phases especially CIN which is the 

most concerning AR from CM.4,12 CIN is a 

deterioration of kidney function 48-72 hours after CM 

administration12 and thus out of the scope of our 

study. We did not stratify the patients according to age, 

risks (except renal function by GFR) or underlying 

diseases. These factors might influence the incidence 

of AR. The speed of contrast injection or volume was 

also not collected. Nevertheless, the study results about 

the speed of CM injection are controversial.10,13 

Literature concluded that volume and route of CM 

administration increased the likelihood of physiologic 

AR.13 

In conclusion, the results of our study 

demonstrated that there is no significant difference in 

acute AR between two brands of non-ionic monomer, 

and the incidence of acute AR in LOCM is very low 

and only mild reactions. The ionic-dimer CM has 

significant lower acute AR rate than the non-ionic 

monomer. 

 

Table 1 Patients’ characteristics 

 N = 704 % 

Gender   

- Male  359 51 

- Female  345 49 

Examination   

- Brain&neck 123 17.5 

- Body 558 79.3 

- Upper extremity 9 1.3 

- Lower extremity 12 1.7 

- Mixed 2 0.3 

GFR   

- < 60 mg/dL 192 27.3 

- > 60 mg/dL 512 72.7 

Vein used for injection   

- Large vein above MCV 655 93 

- Small vein 49 7 

   

   

 

 

  

 N = 704 % 

Contrast media   

- Iopamiro 300 17 2.4 

- Iopamiro 370 169 24 

- Omnipaque 300 34 4.8 

- Omnipaque 350 355 50.4 

- Visipaque 320 129 18.3 

Reaction   

- No 114 16.2 

- Urticarial rash 5 0.7 

- Limited nausea&vomiting 7 1 

- Chest discomfort 0 0 

- Leak 5 0.7 

- Burning sensation 569 80.8 

- Local irritation 4 0.6 
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Table 2  Comparison of gender 

 Male (SD) Female (SD) p 

Age (years) 59.6 (16.9) 58.2 (17.4) 0.28 

GFR < 60 mg/dL 102 90 0.499 

Volume (mL) 82.7 (32) 79.7 (37.5) 0.25 

Reaction (n) 296 294 0.357 

Contrast  

- Iopamiro 

- Omnipaque 

- Visipaque 

 

96 

195 

68 

 

90 

194 

61 

0.862 

 

Table 3 Comparison between GFR 

Reaction GFR < 60 mg/dL (%) GFR >/= 60 mg/dL (%) p 

No reaction 38 (19.8) 76 (14.8) 0.135 

Reaction 154 (80.2) 436 (85.2)  

 

Table 4 Comparison among three contrast media 

Reaction Iopamiro (%) Omnipaque (%) Visipaque (%) p 

No 35 (18.8) 51 (13.1) 28 (21.7) 0.016* 

Urticarial rash 1 (0.5) 4 (1.0) 0  

Limited nausea and vomiting 3 (1.6) 4 (1.0) 0  

Leak 1 (0.5) 1 (0.3) 3 (2.3)  

Burning sensation 144 (77.4) 329 (84.6) 96 (74.4)  

Local irritation 2 (1.1) 0 2 (1.6)  

* = statistical significance 

Table 5 Comparison between two LOCM 

Reactions Iopamiro (%) Omnipaque (%) p 

No 35 (18.8) 61 (13.1) 0.081 

Mild 151 (81.2) 338 (86.9)  
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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 
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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 
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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 

 



[VOL.5 NO.1 JANUARY-JUNE 2018] วารสารรังสีวิทยาศิริราช 

 

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 

 

 

18 การประเมินปริมาณรังสีท่ีผูป่้วยวยัผูใ้หญ่ไดรั้บ 
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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 

 

 

20 การประเมินปริมาณรังสีท่ีผูป่้วยวยัผูใ้หญ่ไดรั้บ 
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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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ภาควชิารังสีวทิยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  

มหาวทิยาลยัมหิดล 

บทความวจิัย 

บทคัดย่อ 

วตัถุประสงค์ การศึกษาและเปรียบเทียบระดบัรังสีอา้งอิงของการถ่ายภาพรังสีดิจิทลั ณ โรงพยาบาลศิริราชกบัค่าแนะนาํ

ของหน่วยงานสากล โดยศึกษาเฉพาะปริมาณรังสีท่ีผิว (ESD)และผลคูณปริมาณรังสีกบัพื้นท่ี (DAP) วสัดุอุปกรณ์: 

ขอ้มูลภาพถ่ายรังสียอ้นหลงัดว้ยเคร่ืองถ่ายภาพรังสีดิจิทลั 3 ยีห่อ้ ตั้งแต่เดือน มกราคม 2559 - ตุลาคม 2560  

วธีิการทดลอง จากขอ้มูลท่ีรวบรวมทั้งหมด ทาํการศึกษาขอ้มูลเฉพาะภาพถ่ายรังสีในผูใ้หญ่ท่ีขนาดลาํตวัมาตรฐาน ดว้ย

การจดัท่าถ่ายภาพรังสีท่าประจาํ 8 ท่า ไดแ้ก่ Skull AP, Skull LAT, Chest PA, Chest LAT, Abdomen AP, L-S AP, L-S 

LAT, และ Pelvis AP ค่า DAP จะถูกเก็บค่าจากภาพถ่ายท่ีผา่นการตรวจสอบคุณภาพแลว้นาํไปคาํนวณค่า ESD  

ผลการทดลอง ค่า DAP และ ESD ท่ีคาํนวณได ้ท่ีตาํแหน่งเปอร์เซ็นตไ์ทล์ 75 ในการจดัท่าถ่ายภาพรังสีท่าประจาํทั้ง 8  

ท่า มีค่าตํ่ากวา่ค่าแนะนาํของหน่วยงานสากลอ่ืนทั้งหมด  

สรุปผล เทคนิคการตั้งค่าปริมาณรังสีท่ีนกัรังสีเทคนิคของโรงพยาบาลศิริราชใชอ้ยูใ่นปัจจุบนัมีความเหมาะสม  

คําสําคัญ เอกซเรยท์ัว่ไป ดิจิทลั ระดบัรังสีอา้งอิง 

ไพรัตน์ มุนี 25 
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บทนํา 

ปัจจุบนัการถ่ายภาพทางรังสีดว้ยเคร่ืองเอกซเรย์

ระ บ บ ดิ จิต อล มี บ ท บ า ท สํ า คัญ ม า ก ยิ่ ง ข้ึ น ต่ อก า ร

วินิจฉัยโรคทางการแพทย ์การจะได้มาซ่ึงภาพถ่ายทาง

รังสีท่ีมีคุณภาพเพียงพอต่อการวินิจฉยั ในขณะเดียวกนั

ปริมาณรังสีท่ีผู ้ป่วยได้รับจะต้องน้อยท่ีสุดเท่าท่ีจะ

เป็นไปได ้เป็นส่ิงท่ีนกัรังสีการแพทยทุ์กคนพึงตระหนกั

ในการเลือกใช้เทคนิคการให้ปริมาณรังสี ดังนั้นเพื่อ

ไม่ใหผู้ป่้วยไดรั้บปริมาณรังสีท่ีมากเกินความจาํเป็น นกั

รังสีการแพทยจ์ะตอ้งเลือกใช้เทคนิคในการให้ปริมาณ

รังสี ท่ีเหมาะสม และไม่ให้เ กินระดับรังสีอ้างอิงท่ี

หน่วยงานสากลแนะนํา การหาระดับรังสีอ้างอิงท่ี

เหมาะสมกบัประชากรในแต่ละภูมิภาคยงัคงเป็นเร่ืองท่ี

นิยมศึกษากันในปัจจุบัน แต่ทว่า สําหรับระดับรังสี

อ้า ง อิง ท่ี เหม าะ ส ม กับ ป ระ ชา ก รคนไ ท ย  ย ัง ไ ม่ มี

หน่วยงานใดท่ีเขา้มาทาํการสาํรวจและศึกษาอยา่งจริงจงั 

ทาํให้การศึกษาคร้ังน้ีเป็นจุดเร่ิมตน้ท่ีจะศึกษาหาระดบั

รังสีอา้งอิงท่ีเหมาะสมกบัประชากรคนไทย ดงันั้น จึงได้

ศึกษาขอ้มูลจากโรงพยาบาลท่ีมีขอ้มูลขนาดใหญ่ เช่น

โรงพยาบาลศิริราช เพื่อให้ไดร้ะดบัรังสีอา้งอิง  อยา่งไร

ก็ตาม การศึกษาระดบัรังสีอา้งอิงนิยมพิจารณาเฉพาะ

ส่วนแกนกลางลาํตวั เพราะกระดูกส่วนรยางคมี์ความทน

ต่อรังสีมากกวา่ส่วนแกนกลาง  

มาตรฐานการจดัท่าและภาพรังสีส่วนแกนกลาง

ลาํตวัไดแ้ก่  

1. Skull AP เทคนิคการจดัท่า ผูป่้วยนอนหงาย

บนเตียงหรือยืนหนัหลงัให้ Wall Bulky Stand จดัศีรษะ

ของผูป่้วยให้อยูใ่นลกัษณะสมมาตรทั้งซ้ายขวา กม้หน้า

ลงเล็กนอ้ยจนเส้นท่ีลากจากหางตาไปรูหู (Orbitomeatal 

line) ตั้งฉากกบัแผน่รับภาพ ให้จุดก่ึงกลางแสงลงท่ีดั้ง

จมูก 

 

 
รูป1 ภาพถ่ายเอกซเรยจ์ากการจดัท่า Skull AP 

 

2. Skull Lateral เทคนิคการจดัท่า ผูป่้วยนอน

ตะแคงบนเตียงหรือยืนหนัขา้งให้ Wall Bulky Standจดั

ให้แนวระนาบแบ่งซ้ายขวาเท่ากนั (Midsagittal plane) 

ขนานไปกบัระนาบของแผน่รับภาพ กม้หนา้ลงเล็กนอ้ย 

ใหจุ้ดก่ึงกลางแสงลงท่ี 2 น้ิวเหนือรูหูดา้นนอก (External 

auditory meatus) หรือ กลางกะโหลกศีรษะ 

 

 
รูป 2 ภาพถ่ายเอกซเรยท่์า Skull Lateral 
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3. Chest PA เทคนิคการจดัท่า ผูป่้วยยืนหัน

หนา้ให้ Wall Bulky Stand เงยหนา้ข้ึน ใชห้ลงัมือแตะ

สะโพกแลว้โน้มไหล่ไปขา้งหนา้ ให้ไหล่ทั้งสองขา้งชิด

แผ่นรับภาพ  จดัให้ขอบบนของแผ่นรับภาพอยู่เหนือ

หัวไหล่ประมาณ 1 น้ิวคร่ึง ให้จุดก่ึงกลางแสงลงท่ี

กระดูกสันหลังท่ี  7 ซ่ึงตรงกับตาํแหน่งมุมล่างของ

กระดูกสะบกั (Inferior angle of scapula) เปิดลาํรังสีให้

ครอบคลุมทรวงอกทั้งหมด ให้ผูป่้วยหายใจเขา้ให้เต็มท่ี

และกลั้นใจขณะเอกซเรย ์โดยอาจแนะนาํให้ผูป่้วยซ้อม

หายใจเขา้ก่อนทาํการถ่ายเอกซเรยจ์ริง 

 

 
รูป 3 ภาพถ่ายเอกซเรยจ์ากการจดัท่า Chest PA 

 

4. Chest Lateral   เทคนิคการจดัท่า ผูป่้วยยืน

หนัขา้งให้ Wall Bulky Stand ลาํตวัตรงไม่เอียงไปขา้ง

ใดขา้งหน่ึง ชูแขนทั้งสองขา้งข้ึน ระดบัของไหล่ทั้งสอง

ข้างเท่ากัน จัดให้ขอบบนของแผ่นรับภาพอยู่เหนือ

หัวไหล่ประมาณ 1 น้ิวคร่ึง ให้จุดก่ึงกลางแสงลงท่ี

กระดูกสันหลังท่ี  7 ซ่ึงตรงกับตาํแหน่งมุมล่างของ

กระดูกสะบกั (Inferior angle of scapula) เปิดลาํรังสีให้

ครอบคลุมทรวงอกทั้งหมด ให้ผูป่้วยหายใจเขา้ให้เต็มท่ี

และกลั้นใจ ขณะเอกซเรย ์โดยอาจแนะนาํให้ผูป่้วยซ้อม

หายใจเขา้ก่อนทาํการถ่ายเอกซเรยจ์ริง 

 

 
รูป 4 ภาพถ่ายเอกซเรยจ์ากการจดัท่า Chest lateral 

 

5. Abdomen AP เทคนิคการจดัท่า ผูป่้วยนอน

หงายบนเตียง ไหล่ทั้งสองขา้งอยู่ระดบัเดียวกนั มือวาง

บนหน้าอก จดัก่ึงกลางแผ่นรับภาพให้อยู่ต ํ่ากว่าระดับ 

Iliac crest ใหจุ้ดก่ึงกลางแสงลงท่ีก่ึงกลางลาํตวั ระดบัตํ่า

กวา่ Illiac crest ประมาณคร่ึงน้ิว หายใจออกแลว้กลั้นใจ

น่ิงขณะถ่ายภาพเอกซเรย ์

6.  L-S spine AP เทคนิคการจดัท่า ให้ผูป่้วยยืน

หนัหนา้เขา้ Wall Bulky Stand หรือนอนหงายบนเตียง

เอกซเรย ์ตวัตรง ถ้าเป็นท่านอนควรให้ผูป่้วยงอเข่าข้ึน 

ให้จุดก่ึงกลางแสงลงก่ึงกลางลาํตวัระดบั Iliac crest จดั

ขอบเขตลํารังสีให้ครอบคลุมตั้ งแต่กระดูกสันหลัง

ส่วนล่างท่ี 1 จนสุดกระดูกกน้กบ (Coccyx) หายใจออก

แลว้กลั้นใจขณะเอกซเรย ์
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รูป 5  ภาพถ่ายเอกซเรยท่์า Abdomen AP 

 

 
รูป 6 ภาพถ่ายเอกซเรยจ์ากการจดัท่า L-S spine AP 

 

 

7. L-S spine Lateral เทคนิคการจดัท่า ใหผู้ป่้วย

ยืนหันขา้งให้ Wall Bulky Stand หรือนอนตะแคงบน

เตียงเอกซเรย ์ตวัตรง ถา้เป็นท่านอนควรให้ผูป่้วยงอเข่า 

ให้จุดก่ึงกลางแสงลงดา้นขา้งลาํตวัระดบั Iliac crest จดั

ขอบเขตลํารังสีให้ครอบคลุมตั้ งแต่กระดูกสันหลัง

ส่วนล่างท่ี 1 จนสุดกระดูกกน้กบ (Coccyx) หายใจออก

แลว้กลั้นใจขณะเอกซเรย ์

 

 
รูป 7 ภาพถ่ายเอกซเรยท่์าL-S spine lateral 

 

8. Pelvis AP เทคนิคการจดัท่า ให้ผูป่้วยนอน

หงายบนเตียงเอกซเรย ์จดัให้ Anterosuperior iliac spine 

(ASIS) ทั้งสองขา้งอยู่ในระดบัเดียวกนั แลว้ให้ผูป่้วย

หมุนขาเขา้ดา้นใน (Internal rotation)ประมาณ 15 องศา

เพื่อให้หัวของกระดูกต้นขากางออก  จดัขอบบนของ

แผน่รับภาพใหอ้ยูเ่หนือ Iliac crest ประมาณ 1 น้ิว ให้จุด
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ก่ึงกลางแสงลงท่ีก่ึงกลางลาํตวั ระดบัก่ึงกลางเส้นสมมติ

ท่ีลากจาก ASIS ถึง  Pubic symphysis   

       

 
รูป 8 ภาพถ่ายเอกซเรยท่์าPelvis AP 

 

ทั้ ง น้ี  ระดับ รัง สีอ้าง อิงในท่ ามาตรฐานย ัง

สามารถสะท้อนถึงความเหมาะสมในการเลือกใช้

เทคนิคการใหป้ริมาณรังสีของนกัรังสีการแพทยอี์กดว้ย 

 

วตัถุประสงค์ 

1.  เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบระดบัรังสีอา้งอิง

ของโรงพยาบาลศิริราชกบัหน่วยงานสากล                          

2. เพื่อเป็นแนวทางเลือกใช้เทคนิคการให้

ปริมาณรังสีท่ีเหมาะสมในวิธีปฏิบติังานของนักรังสี

การแพทย ์   

 

วธีิการทดลอง 

การศึกษาคร้ังน้ี เป็นการศึกษาขอ้มูลยอ้นหลัง

ระหวา่งมกราคม 2559-ตุลาคม 2560 โดยขอ้มูลทั้งหมด

เป็นขอ้มูลจากการถ่ายภาพทางรังสีดว้ยเคร่ืองเอกซเรย์

ระบบดิจิตอลจาํนวน 3 ยี่ห้อ ในโรงพยาบาลศิริราช 

ไดแ้ก่ 1) ยี่ห้อ Philips รุ่น Digital Diagnost จาํนวน 2 

เคร่ือง 2) ยี่ห้อ Samsung รุ่นXGEO GC80 จาํนวน 1 

เคร่ือง และ 3) ยี่ห้อ Fuji รุ่น FDR AcSelerate จาํนวน 1 

เคร่ือง  

การคดัเลือกขอ้มูลพิจารณาเฉพาะภาพทางรังสี

ส่วนแกนกลางลาํตวัเท่านั้น  และเลือกเฉพาะท่ีนิยมได้

ทั้งหมด 8 ท่า ไดแ้ก่ Skull AP, Skull lateral, Chest PA, 

Chest lateral, Abdomen supine, L-S spine AP, L-S 

spine lateral, Pelvis AP นอกจากน้ี ยงัไดก้าํหนดเกณฑ์

คัดเลือกข้อมูลเพิ่มเติม  ดังน้ี 1) ข้อมูลท่ีถูกคัดเลือก

จะตอ้งเป็นภาพท่ีมีคุณภาพดีผ่านการตรวจสอบคุณภาพ

โดยนักรังสีการแพทยช์ํานาญการ และ 2) ข้อมูลท่ีถูก

คดัเลือกจะเป็นภาพถ่ายทางรังสีจากผูป่้วยวยัผูใ้หญ่ท่ีมี

อายุมากกว่า 15 ปีข้ึนไป จากเกณฑ์ดงักล่าว จึงคดัเลือก

ขอ้มูลได ้41,208 ขอ้มูล 

การแปลงค่า Dose area product (DAP) จากแต่

ละเคร่ืองเอกซเรยใ์ห้มีหน่วยเหมือนกนั คือ Gy.cm2 และ

ไดค้ดักรองภาพรังสีท่ีมีค่า DAP อยูใ่นช่วง 1.96 เท่าของ

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานมาทาํการหาค่าปริมาณรังสีท่ีผิว 

(Entrance skine dose: ESD) และพิจารณาจากค่าตรง

ตาํแหน่งเปอร์เซ็นตไ์ทล์ท่ี 75 ของค่า DAP และค่าESD  

ท่ีเรียงขอ้มูลจากค่าน้อยไปหาค่ามากแลว้ของแต่ละการ

จดัท่าถ่ายภาพทางรังสีเพื่อหาค่าระดบัรังสีอา้งอิง (Dose 

reference level: DRL) 

 

สรุปผลการศึกษา 

 จากการศึกษาระดับรังสีอ้างอิงสําหรับการ

ถ่ายภาพทางรังสีแบบดิจิตอลของโรงพยาบาลศิริราช ซ่ึง

เม่ือเปรียบเทียบรังสีอ้างอิงในรูปของ Dose Area 

Product กบั Southwestern Nigeria และ Australian 

National พบว่ามีค่าน้อยกว่าเป็นส่วนใหญ่ ยกเวน้ท่า

Chest PAท่ีมีค่าเท่ากนักบั Australian National และเม่ือ 
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ผลการศึกษา 

ตาราง 1  ระดับรังสีอ้างองิทีไ่ด้จากการวเิคราะห์ข้อมูลภาพรังสีในแต่ละท่า 

Position DAP at 75 percentile 

(Gy.cm2) 

ESD at 75 percentile 

(mGy) 

Abdomen AP 2.97 4.37 

Chest PA 0.12 0.15 

Chest Lateral 0.35 0.45 

L-S spine AP 1.30 2.58 

L-S spine Lateral 2.98 6.95 

Skull AP 0.99 2.75 

Skull Lateral 0.39 0.83 

Pelvis AP 1.12 1.75 

 

ตาราง 2 การเปรียบเทยีบระดับรังสีอ้างองิในรูป Dose Area Product 

Position  DAP at 75 percentile 

(Gy.cm2) 

DRLs in  

Southwestern Nigeria 

(Gy.cm2) 

Australian National  

DRLs 

(Gy.cm2) 

Abdomen AP 2.97 28.59 3 

Chest PA  0.12 3.14 0.12 

Chest Lateral  0.35 - - 

L-S spine AP  1.30 3.2 1.6 

L-S spine Lateral  2.98 - 3 

Skull AP  0.99 5.06 - 

Skull Lateral  0.39 - - 

Pelvis AP  1.12 4.77 3 
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ตาราง 3  การเปรียบเทยีบระดับรังสีอ้างองิในรูป Entrance Surface Dose 

Position ESD at 75 

percentile 

(mGy) 

IPSM 

1992 

(mGy) 

IAEA1996 

(mGy) 

 

EC1990 

(mGy) 

 

NRPB1999 

(mGy) 

 

Australian 

Internatio-

nal (mGy) 

Abdomen AP 4.37 10 10 10 10 6 

Chest PA 0.15 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2 

Chest Lateral 0.45 1 1 1 1  

L-S spine AP 2.58 10 10 10 10 6 

L-S spine Lateral 6.95 30 30 30 30 14 

Skull AP 2.75 5 5 5 5 - 

Skull Lateral 0.83 3 3 3 3 - 

Pelvis AP 1.75 10 10 10 10 4 

 

เปรียบเทียบรังสีอ้างอิงในรูปของ Entrance Surface 

Dose กบัหน่วยงานสากลต่างๆคือ IPSM, IAEA, EC, 

NRPB และ Australian National  พบวา่ ระดบัปริมาณ

รังสีอา้งอิงของโรงพยาบาลศิริราชมีค่านอ้ยกว่าในทุกๆ

ท่าการตรวจ จึงสามารถสรุปอิงนัยได้ว่า  นัก รังสี

การแพทย์ของโรงพยาบาลศิริราชสามารถเลือกใช้

เทคนิคในการใหป้ริมาณรังสีแก่คนไขไ้ดอ้ยา่งเหมาะสม 
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ภาควชิารังสีวทิยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  

มหาวทิยาลยัมหิดล 

บทความปริทรรศน์ 

บทคัดย่อ 

Eagle Syndrome เป็นภาวะเจ็บปวดบริเวณใบหนา้และลาํคอท่ีหายากชนิดหน่ึง เน่ืองจาก styloid process บริเวณกระดูกขมบั

ของกะโหลกศีรษะ มีการยืดออกท่ีผิดปกติ มี  2 ประเภทคือ classic type ผูป่้วยท่ีมีอาการทัว่ไป เช่น ปวดคอ หูอ้ือ กลืนลาํบาก หรือมี

ความรู้สึกวา่มีบางอย่างติดอยู่บริเวณลาํคอ เป็นตน้ และ vascular type ผูป่้วยท่ีมีความผิดปกติเก่ียวกบัเส้นเลือดร่วมดว้ย การเอกซเรย์

ทัว่ไปเป็นวธีิการแรกท่ีแพทยพิ์จารณาในการใชว้นิิจฉยัภาวะ Classic Eagle Syndrome เบ้ืองตน้ เน่ืองจากเป็นวิธีท่ีไม่ยุง่ยาก ราคาไม่แพง 

ซ่ึงสามารถดูขนาดของ styloid process ไดจ้ากภาพเอกซเรยท์ัว่ไป ท่า PA, ท่า Semi-Towne ของกะโหลกศีรษะ และท่า Lateral ของ

กะโหลกศีรษะหรือลาํคอ ในขบวนการถ่ายภาพเอกซเรย ์มีการเตรียมตวัและการจดัท่าผูป่้วย รวมทั้งการตั้งค่าพารามิเตอร์ต่าง ๆ โดยตอ้ง

คาํนึงถึงขอ้จาํกดัของผูป่้วยเป็นสาํคญั สาํหรับผูป่้วย vascular type ควรไดรั้บการตรวจเสน้เลือดร่วมดว้ย 

 คาํสําคญั เอกซเรยท์ัว่ไป ใบหนา้และลาํคอ บาดเจ็บ  

 

Abstract 

  Eagle Syndrome is rare facial-neck pain condition which occurs due to elongation of styloid process of cranial temporal 

bone. There are 2 types: one is classic type which the patient has normal symptoms such as neck pain, tinnitus, dysphagia or foreign 

body sensation etc., and vascular type which patient also has vascular symptoms. General X-ray is the first method that physicians 

consider using for initial Classic Eagle Syndrome diagnosis because it is simple and cheap method. Elongated styloid process can be 

visible on a PA x-ray of the skull and lateral x-ray of the skull or neck. During x-ray procedure, there are preparations and positioning 

for the patient including parameters setting which the patient limitations need to be the first thing to be reminded. For vascular type, an 

angiographic examination is recommended.  

Keywords: general X-ray, Classic Eagle syndrome, styloid process 
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บทนํา 

Eagle Syndrome (หรือ Stylohyoid Syndrome) 

เป็นภาวะเจบ็ปวดบริเวณใบหนา้และลาํคอท่ีหายากชนิด

หน่ึง เน่ืองจาก styloid process บริเวณกระดูกขมบัของ

กะโหลกศีรษะ (ดงัรูป 1) มีการยืดออกท่ีผิดปกติ หรือ

การเกิดหินปูนบริเวณเส้นเอ็น stylohyoid ส่วนมากจะ

เป็นทั้งสองขา้ง ส่งผลใหเ้กิดการถูกกดทบัของเส้นเลือด, 

เส้นประสาทและอวยัวะรอบ ๆ การถูกกดทบัน้ีอาจทาํ

ให้เกิดความรู้สึกเจ็บปวดบริเวณขากรรไกร หู ใบหน้า 

ลาํคอ และโคนล้ิน ซ่ึงอาจรวมทั้งความรู้สึกท่ีมีบางอยา่ง

ติดอยูบ่ริเวณลาํคอ จากขอ้มูลของศูนยข์อ้มูลพนัธุกรรม

และโรคหายาก (Genetic and Rare Diseases 

Information Center  : GARD) พบวา่ประมาณ 4 % ของ

จาํนวนประชากรทั้งโลกท่ีมี styloid process ยืดผิดปกติ 

อย่างไรก็ตาม มีเพียงแค่ 4-10 % ของจาํนวนประชากร

เหล่าน้ีท่ีมีอาการเจ็บปวด มีโอกาสเกิดในผู ้หญิงได้

มากกว่าผูช้าย  Eagle Syndrome มี 2 ประเภท ได้แก่ 

Classic type ผูป่้วยท่ีมีอาการทัว่ไป เช่น ปวดคอ หูอ้ือ 

กลืนลาํบาก หรือมีความรู้สึกวา่มีบางอย่างติดอยู่บริเวณ

ลาํคอ เป็นต้น และ Vascular type ผูป่้วยท่ีมีอาการ

เก่ียวกบัเส้นเลือด โดยเฉพาะเส้นเลือด Internal carotid 

artery เช่น ภาวะการขาดเลือดเฉพาะท่ี (ischemia) ร่วม

ดว้ย 

Eagle Syndrome เกิดจากการยืดของ styloid 

Process หรือการเกิดเหินปูนบริเวณเส้นเอ็น stylohyoid 

ปกติ styloid Process จะมีความยาวประมาณ 2.5 

เซนติเมตร (ดงัรูป 2 ซ้าย) ถา้ styloid Process ยาวเกิน 3 

เซนติเมตร (ขวา) ถือวา่มีการยืดท่ีผิดปกติ ซ่ึงสาเหตุขาง

การยดืน้ียงัไม่สามารถสรุปไดอ้ยา่งแน่ชดั อาจจะเกิดข้ึน

เองเน่ืองจากการเปล่ียนแปลงของอายุหรือสามารถ

เป็นไดต้ั้งแต่เกิด หรืออาจเกิดจากการผา่ตดัต่อมทอนซิล 

(Tonsillectomy) 

 
รูป 1 Styloid process ของกะโหลกศีรษะ 

(ท่ีมา : วาดดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์โดย นพรัตน์ ขืนเขียว) 

 

 
รูป 2 Styloid process ความยาวปกติ (ซ้าย), Styloid process 

ความยาวผิดปกติ (ขวา) 

(ท่ีมา : หน่วยรังสีวนิิจฉยั โรงพยาบาลศิริราช) 

 

อาการแสดง 

• มีอาการเจ็บบริเวณใบหน้า, ขากรรไกร, หู, 

ลาํคอ หรือโคนล้ิน  

• กลืนลาํบาก (Dysphagia) 
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• รู้สึกเจ็บจากการเค้ียว, กลืน หรือการหัน

ศีรษะไปทางดา้นใดดา้นหน่ึง  

• มีเสียงกร่ิงหรือห่ึง ๆ ดงัในหูอยู่ตลอดเวลา 

หรือท่ีเรียกวา่หูอ้ือ (Tinnitus) 

• รู้สึกวา่มีบางอยา่งติดอยูบ่ริเวณลาํคอ 

 

การถ่ายเอกซเรย์ทัว่ไป 

การถ่ายเอกซเรยท์ัว่ไป (General X-ray) นิยมใช้

ในการวินิจฉัยเบ้ืองตน้ เพื่อดูขนาดของ styloid process 

ภาพท่ีไดเ้ป็น 2 มิติ เป็นวธีิการตรวจท่ีไม่ยุง่ยากและราคา

ไม่แพง ทาํให้ไดภ้าพการตรวจท่ีรวดเร็ว ในการวินิจฉัย

ผูป่้วย Classic Eagle Syndrome โดยทัว่ไปจะถ่ายภาพ

เอกซเรย์ในท่า AP (Anteroposterior) หรือท่า PA 

(Posteroanterior) ท่า Semi-Towne ของกะโหลกศีรษะ 

(skull)  และท่า lateral ของกะโหลกศีรษะหรือของลาํคอ 

(Neck) 

 

การเตรียมตัวผู้ป่วย 

ให้ผูป่้วยถอดเคร่ืองประดบับนศีรษะและลาํคอ 

เช่น ต่างหู สร้อยคอ ก๊ิบติดผม เป็นตน้ ออกให้หมด หาก

ผูป่้วยมีฟันปลอมท่ีสามารถถอดออกได้ ให้ผูป่้วยถอด

ออก เพื่อป้องกนัส่ิงแปลกปลอม (artifact) ท่ีจะแสดงบน

ภาพและเป็นปัญหาในการวนิิจฉยั 

 

การจัดท่าผู้ป่วยและภาพทีไ่ด้ 

1. ท่า PA ของกะโหลกศีรษะ ท่า AP และท่า 

PA มีการจดัท่าและภาพท่ีไดท่ี้ไม่ค่อยต่างกนัมาก แต่

โดยทัว่ไปจะนิยมถ่ายในท่า PA เน่ืองจากเป็นการลด

ปริมาณรังสีบริเวณตา และลดกาํลังขยายของกระดูก

ใบหนา้เม่ือเทียบกบัการถ่ายในท่า AP   

การจดัท่าผูป่้วย ให้ผูป่้วยนัง่หนัหนา้เขา้แผน่รับ

แสงเอกซเรย์ (X-ray detector) จัดให้ระยะจาก

แหล่งกาํเนิดเอกซเรย ์(หลอดเอกซเรย ์: X-ray tube) ถึง

ตวัรับภาพ (Source to image receptor : SID) เท่ากบั 40 

น้ิว จดัใบหน้าให้เส้นสมมุติท่ีลากผ่านระหว่างรูหูและ

หางตา (Orbitomeatal Line : OML) และเส้นท่ีลากแบ่ง

ก่ึงกลางระหวา่งซ้ายขวา (midsagittal plane) ตั้งฉากกบั

แผ่นรับแสงเอกซเรย์ ให้ จุดก่ึงกลางแสงเอกซเรย ์

(central ray) ลงบริเวณ Nasion (ดงัรูป 3) และภาพท่ีได ้ 

แสดงให้เห็น styloid process ทั้ง 2 ขา้ง ในมุมดา้นหนา้ 

(ดงัรูป 4)                

 
รูป 3 การจดัท่าผูป่้วยเอกซเรยก์ะโหลกศีรษะท่า PA 

ท่ีมา : วาดดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์โดย นพรัตน์ ขืนเขียว) 

 
รูป 4 ภาพเอกซเรยข์องกะโหลกศีรษะท่า PA, styloid process 

ปกติ (ซา้ย), styloid process ยดืผิดปกติ (ขวา) 

(ท่ีมา : หน่วยรังสีวนิิจฉยั โรงพยาบาลศิริราช) 
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2. ท่า Semi-Towne ของกะโหลกศีรษะ ในการ

ถ่ายเอกซเรยก์ะโหลกศีรษะท่า Standard Towne จะเอียง

หลอดเอกซเรย์ให้ทาํมุมกับเส้น OML ไปทางเท้า 

(caudad) 30 องศา แต่ท่า Semi-Towne จะเอียงหลอด

เอกซเรย์ประมาณ 15-20 องศา ซ่ึงทาํให้เห็น Styloid 

process ไดดี้กวา่ท่า Standard Towne 

การจดัท่าผูป่้วย ให้ผูป่้วยนัง่หนัหลงัให้แผ่นรับ

แสงเอกซเรย ์เอียงหลอดเอกซเรยใ์ห้ทาํมุมกบัเส้น OML 

ไปทางเทา้ 15 - 20 องศา จดัให้ระยะ SID เท่ากบั 40 น้ิว 

จดัใบหนา้ให้เส้น OML และ midsagittal plane ตั้งฉาก

กบัแผน่รับแสงเอกซเรย ์ให้จุดก่ึงกลางแสงเอกซเรย ์ลง

บริเวณ Glabella (ดงัรูป 5) และภาพท่ีได ้ แสดงให้เห็น 

styloid process ทั้ง 2 ขา้ง ในมุมดา้นหนา้ (ดงัรูป 6)  

 3. ท่า lateral ของกะโหลกศีรษะหรือของลาํคอ 

การเลือกถ่ายท่า lateral ของกะโหลกศีรษะหรือของ

ลาํคอน้ี ข้ึนอยู่กบัการพิจารณาของแพทย์ผูส่้งตรวจว่า

ต้องการเห็นอวยัวะบริเวณลาํคอหรือกะโหลกศีรษะ

มากกว่ากนั ซ่ึงทั้งสองท่าสามารถเห็น styloid process 

ไดเ้หมือนกนั ในการจดัท่า lateral ของกะโหลกศีรษะ 

สามารถทาํได้ 2 แบบ คือ การถ่ายแบบศีรษะแนบชิด

แผ่นรับแสงเอกซเรย ์ใชร้ะยะ SID 40 น้ิว และการถ่าย

แบบศีรษะห่างแผน่รับแสงเอกซเรย ์ใชร้ะยะ SID 72 น้ิว 

ซ่ึงเป็นระยะเดียวกนักบัการถ่ายท่า lateral ของลาํคอ 

การถ่ายในระยะ SID 40 น้ิว จะช่วยลดปริมาณรังสีใหแ้ก่

ผูป่้วย แต่ตอ้งอาศยัการหนัศีรษะไปทางดา้นใดดา้นหน่ึง

ค่อนขา้งมาก ซ่ึงสําหรับผูป่้วย Classic Eagle Syndrome 

บางคนอาจจะมีข้อจาํกัดในการหันศีรษะ จึงนิยมถ่าย

เอกซเรยท์่า lateral ของกะโหลกศีรษะในระ 72 น้ิว เพื่อ

ป้องกนัไม่ใหผู้ป่้วยมีความเจบ็ปวดมากยิง่ข้ึน         

   

รูป 5 การจดัท่าผูป่้วยเอกซเรยก์ะโหลกศีรษะท่า Semi-Towne 

(ท่ีมา : วาดดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์โดย นพรัตน์ ขืนเขียว) 

 
รูป 6 ภาพเอกซเรยข์องกะโหลกศีรษะท่า Semi-Towne, styloid 

process ปกติ (ซา้ย), styloid process ยดืผิดปกติ (ขวา) 

(ท่ีมา : หน่วยรังสีวนิิจฉยั โรงพยาบาลศิริราช) 

การจดัท่าผูป่้วย ในการจดัท่า lateral ของกะโหลกศีรษะ

ระยะ SID 72 น้ิวหรือของลาํคอ สามารถจดัท่าผูป่้วย

เหมือนกนั โดยใหน้ัง่หนัขา้งให้แผน่รับแสงเอกซเรย ์ให้

ไหล่ด้านท่ีเจ็บแนบชิดกับแผ่นรับแสง หากผูป่้วยไม่

สามารถนัง่ได ้ใหผู้ป่้วยนอนหงายบนเตียงเอกซเรย ์และ

วางแผน่รับแสงทางดา้นขา้งท่ีเจ็บของผูป่้วย สําหรับการ

ถ่ายกะโหลกศีรษะ : จดัให้เส้นสมมุติท่ีลากผ่านรูหูและ

ใตต้า (Infraorbitomeatal : IOML) และเส้น midsagittal 

plane ขนานกบัแผน่รับแสง ใหจุ้ดก่ึงกลางเอกซเรยล์งตั้ง

ฉากบริเวณ 2 น้ิว หนา้และเหนือรูหู (External acoustic 

meatus : EAM) สําหรับการถ่ายกะโหลกศีรษะ (ดงัรูป 
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7) สําหรับการถ่ายลาํคอ : จดัให้เส้นแนวตั้ง (vertical 

line) ลงตรงก่ึงกลางของ styloid process และเส้นแนว

นอน (horizontal line) ลงบริเวณก่ึงกลางกระดูกคอช้ินท่ี 

4 (C4) สําหรับการถ่ายลาํคอ (ดงัรูป 8)  และ ภาพท่ีได ้

แสดงให้เห็น Styloid process ของดา้นท่ีชิดกบัแผน่รับ

แสงในมุมดา้นขา้ง (ดงัรูป 9, 10) และภาพแสดงความ

ผดิปกติ (ดงัรูป 11) 

 

 

รูป 7 การจดัท่าผูป่้วยเอกซเรยก์ะโหลกศีรษะท่า lateral 

 (ท่ีมา : วาดดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์โดย นพรัตน ์ขืนเขียว) 

                  

รูปท่ี 8 การจดัท่าผูป่้วยเอกซเรยล์าํคอท่า lateral 

 (ท่ีมา : วาดดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์โดย นพรัตน์ ขืนเขียว) 

 
รูป 9 ภาพเอกซเรยข์องกะโหลกศีรษะท่า lateral, styloid process 

ปกติ (ซา้ย), styloid process ยดืผิดปกติ (ขวา) 

 (ท่ีมา : หน่วยรังสีวนิิจฉยั โรงพยาบาลศิริราช) 

รูป 10 ภาพเอกซเรยข์องลาํคอท่า lateral, styloid process ปกติ 

(ซา้ย), styloid process ยดืผิดปกติ (ขวา) 

 (ท่ีมา : หน่วยรังสีวนิิจฉยั โรงพยาบาลศิริราช) 

 

รูป 11 ภาพเอกซเรย ์spot ของ styloid process ท่ียดืผิดปกติ ท่า 

PA (ซา้ย), ท่า lateral (ขวา) 

 (ท่ีมา : หน่วยรังสีวนิิจฉยั โรงพยาบาลศิริราช) 
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การตั้งค่าพารามิเตอร์  

การประมาณการตั้งค่าพารามิเตอร์ต่างๆ สําหรับการถ่าย
เอกซเรยผ์ูป่้วยผูใ้หญ่ แสดงในตาราง 1 

 

ตาราง 1  แสดงการประมาณการตั้ งค่าพารามิเตอร์ 

สําหรับการถ่ายเอกซเรย์ผู้ป่วยผู้ใหญ่ โรงพยาบาลศิริ

ราช 

 

1kVp : กิโลโวลทสู์งสุด (kilovoltage peak) 
2mA : กระแสไฟฟ้า (milliampere)  
3mAs : กระแสไฟฟ้าคูณเวลา (milliampere * time(sec)) 

ข้อคํานึง 

 ในการถ่ายเอกซเรย์ทัว่ไปสําหรับผูป่้วยภาวะ 

Classic Eagle Syndrome นั้น มีส่ิงท่ีตอ้งระวงัเป็นสําคญั

คือ ขอ้จาํกดัของผูป่้วยในการจดัท่า เน่ืองจากผูป่้วยมกัมา

ดว้ยอาการเจบ็ปวดบริเวณใบหนา้และลาํคอ เช่น ในการ

จัดใบหน้าผูป่้วย ต้องระวงัในการขยบัใบหน้าผูป่้วย 

เน่ืองจากอาจจะทาํใหผู้ป่้วยมีอาการบาดเจ็บมากข้ึน หาก

ผูป่้วยไม่สามารถนัง่ได้มัน่คง ให้ยา้ยผูป่้วยไปนอนบน

เตียงเอกซเรย์ เพื่อป้องกนัอุบติัเหตุท่ีอาจจะเกิดข้ึนกับ

ผูป่้วยไดต้ลอดเวลา เป็นตน้  

ก า ร ถ่ า ย เ อ ก ซ เ ร ย์ ทั่ ว ไ ป น้ี เ ป็ น วิ ธี ท่ี มี

ประสิทธิภาพสําหรับการวินิจฉัยผูป่้วยท่ีมีอาการทัว่ไป 

หากผูป่้วยท่ีมีอาการเก่ียวกบัเส้นเลือด เช่น ภาวะการขาด

เลือดเฉพาะท่ี (ischemia) ควรไดรั้บการตรวจเส้นเลือด

ด้วยเคร่ืองเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT Angiography) 

หรือการตรวจเส้นเลือดด้วยการใส่ท่อตวันํา (Catheter 

Angiography) ร่วมด้วย เพื่อหาความผิดปกติของเส้น

เลือดและหาวธีิการรักษาท่ีเหมาะสมต่อไป 

สรุป  

 การถ่ายเอกซเรย์ทัว่ไปนั้น เป็นวิธีการแรกท่ี

แพทยพ์ิจารณาในการใช้วินิจฉัยภาวะ Classic Eagle 

Syndrome เพื่อดูขนาดของ styloid process เน่ืองจากเป็น

วิธีการตรวจท่ีไม่ยุ่งยากและราคาไม่แพง ทาํให้ได้ภาพ

การตรวจท่ีรวดเร็ว โดยปกติจะถ่ายเอกซเรยท์่า PA, ท่า 

Semi-Towne ของกะโหลกศีรษะ และท่า Lateral ของ

กะโหลกศีรษะหรือลําคอ ซ่ึงนักรังสีการแพทย์จึง

จาํเป็นตอ้งถ่ายภาพเอกซเรยท่ี์มีคุณภาพดี เพื่อให้แพทย์

ทาํการวินิจฉยัไดถู้กตอ้ง แม่นยาํ เร่ิมตั้งแต่การเตรียมตวั

ผูป่้วย การตั้งค่าพารามิเตอร์ต่าง ๆ ใหเ้หมาะสมกบัขนาด

ผูป่้วย การจดัท่าผูป่้วยให้ถูกตอ้งตามหลกัการโดยตอ้ง

คาํนึงถึงขอ้จาํกดัของผูป่้วยเป็นสําคญั เช่น หากผูป่้วยไม่

สามารถนั่งได้มั่นคง ให้ย ้ายผู ้ป่วยไปนอนบนเตียง

เอกซเรย ์เพื่อป้องกนัอุบติัเหตุท่ีอาจจะเกิดข้ึนกบัผูป่้วย

ไดต้ลอดเวลา หรับผูป่้วย vascular type จาํเป็นตอ้งไดรั้บ

การตรวจเส้นเลือดร่วมดว้ย 
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ภาควชิารังสีวทิยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  

มหาวทิยาลยัมหิดล 

บทความปริทรรศน์ 

บทคัดย่อ 

การถ่ายภาพเอกซเรยผ์ูป่้วยท่ีไดรั้บบาดเจ็บบริเวณกระดูกขากรรไกรล่าง ( mandible) มีประโยชน์อยา่งมากใน

การช่วยสนบัสนุนการวินิจฉยั  และการวางแผนการรักษาของแพทยท์าํให้ผูป่้วยไดรั้บการรักษาอยา่งถูกตอ้ง เพื่อการมี

ชีวิตรอดจากการบาดเจ็บและช่วยลดอตัราความพิการบริเวณใบหน้าอนัเน่ืองมาจากการบาดเจ็บของผูป่้วย  ในงาน   

Routine ของหน่วยตรวจโรคตึกอุบติัเหตุ โรงพยาบาลศิริราช  แพทยจ์ะส่งตรวจเอกซเรยข์องกระดูกขากรรไกรล่างใน 

position  ดงัน้ี   mandible A.P. , Lateral, Oblique ,  Townes  view และ mandible panoramic (OPG) 

 คําสําคัญ เอกซเรยท์ัว่ไป กระดูกขากรรไกรล่าง อุบติัเหตุ 
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[VOL.5 NO.1 JANUARY-JUNE 2018] วารสารรังสีวิทยาศิริราช 

 

บทนํา 

ในปัจจุบนัมีอตัราผูป่้วยท่ีไดรั้บบาดเจ็บบริเวณ

กระดูกขากรรไกรล่าง (mandible) มารับบริการการ

ตรวจท่ีหน่วยตรวจโรคตึกอุบติัเหตุ โรงพยาบาลศิริราช

มากข้ึน และการบาดเจ็บบริเวณกระดูกขากรรไกรล่าง 

เกิดมาจากการไดรั้บการกระแทกอย่างรุนแรง จนทาํให้

กระดูกบริเวณขากรรไกรล่างแตกหัก  (  mandible 

fracture)  ซ่ึงสาเหตุส่วนใหญ่ก็เน่ืองมาจากการใช้

ชีวิตประจาํวนับนทอ้งถนน การขบัข่ียานพาหนะ เช่น 

รถมอเตอร์ไซค ์ รวมถึงความเร่งรีบในการจราจร จนทาํ

ใหเ้กิดอุบติัเหตุได ้ นอกจากน้ีการบาดเจบ็บริเวณกระดูก

ขากรรไกรล่าง จนทาํให้เกิดการแตกหัก อาจเกิดมาจาก

สาเหตุอ่ืนๆ ไดอี้ก เช่น  การพลกัตกจากท่ีสูง  การถูกทาํ

ร้ายร่างกายโดยมนุษยด์ว้ยกนั  การทาํงาน  การถูกทาํร้าย

จากสัตว ์ และการเล่นกีฬา 

การถ่ายภาพเอกซเรย์กระดูกขากรรไกรล่าง   

(mandible X-ray)  มีส่วนสําคญัในการช่วยวินิจฉยั การ

วางแผนการรักษาและช่วยในการผ่าตดัไดอ้ย่างแม่นยาํ

ของแพทย ์ เพื่อให้ผูป่้วยไดรั้บการรักษาอยา่งทนัท่วงที  

ช่วยลดอตัราการเสียชีวิตและความพิการท่ีจะเกิดข้ึนกบั

ผูป่้วย 

นอกจากน้ีภาพเอกซเรยท่ี์ได ้ ยงัสามารถใชเ้ก็บ

เป็นขอ้มูลเก่ียวกบัการเกิดอุบติัเหตุและใช้เป็นหลกัฐาน

ซ่ึงสามารถพิสูจน์ไดท้างงานนิติเวชวทิยา  

ถึงแมว้า่ในปัจจุบนัน้ีจะมีการตรวจทางรังสีอ่ืนๆ 

ท่ีจะสามารถช่วยแพทยใ์นการวินิจฉัยและวางแผนการ

รักษาได้อย่างถูกต้องแม่นยาํ เช่น การตรวจเอกซเรย์

คอมพิวเตอร์   (Computerized  Tomography , CT scan) 

หรือ การตรวจดว้ยเคร่ืองสร้างภาพดว้ยสนามแม่เหล็ก

ไฟฟ้า(Magnetic Resonance Imaging , MRI)  แต่ก็มี

ข้อจาํกัดหลายอย่างในการส่งตรวจของแพทย์ ได้แก่  

ค่าใช้จ่ายในการตรวจท่ีมีอตัราค่าบริการท่ีสูงกว่าการ

ถ่ายภาพเอกซเรยท์ัว่ไป  และการไดรั้บปริมาณรังสีท่ีสูง

กวา่การถ่ายภาพเอกซเรยท์ัว่ไปในการทาํ  CT scan   

 

กายวภิาคศาสตร์กระดูกขากรรไกรล่าง  

(Anatomy of  mandible) 

ลักษณะของกระดูกขากรรไกรล่างมีรูปร่าง

ลักษณะเป็นรูปตัว U เป็นโครงสร้างของกระดูก

ขากรรไกรล่าง เช่นเดียวกนักบักระดูก maxilla   กระดูก

ขากรรไกรล่าง ประกอบด้วยโครงสร้างของ alveolar 

processes ซ่ึงเป็นส่วนท่ียึดเกาะกบัฟัน ใตต่้อ second 

premolar teeth เป็นรูเปิดของ mental foramen ซ่ึงเป็น

ทางผา่นออกของ mental nerve และ vessel  กระดูก

ขากรรไกรล่างมีเส้นประสาทมดัใหญ่มาหล่อเล้ียง เป็น

เส้นประสาทสมองคู่ท่ี 5   

โครงสร้างของกระดูกขากรรไกรล่างแบ่งเป็น

ส่วนต่างๆ ดงัน้ี 

- symphysis 

- para symphysis 

- body  

- angle 

- ramus 

- condyle 

- coronoid process 
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รูป 1 โครงสร้างของกระดูกขากรรไกรล่างท่า (mandible A.P. view) 

(ท่ีมา: หน่วยรังสีวนิิจฉยั โรงพยาบาลศิริราช) 

 

 
รูป 2 โครงสร้างของกระดูกขากรรไกรล่าง (mandible panoramic view, OPG) 

(ท่ีมา: หน่วยรังสีวนิิจฉยั โรงพยาบาลศิริราช) 

 

42 การถ่ายเอกซเรยก์ระดูกขากรรไกรล่าง 

 



[VOL.5 NO.1 JANUARY-JUNE 2018] วารสารรังสีวิทยาศิริราช 

 

การถ่ายภาพเอกซเรย์กระดูกขากรรไกรล่าง  

    การถ่ายภาพเอกซเรยก์ระดูกขากรรไกรล่าง 

ท่ีหน่วยตรวจโรคตึกอุบติัเหตุ โรงพยาบาลศิริราช ใน

ผูป่้วยไดรั้บบาดเจ็บบริเวณกระดูกขากรรไกรส่วนล่าง

แตกหัก ( mandible fracture)  มีท่า (position) ท่ีแพทย์

นิยมส่งตรวจทางเอกซเรย ์ 5 ท่า ไดแ้ก่  

1. Mandible AP 

2. Mandible Lateral  

3. Mandible Oblique  

4. Mandible Townes view   
5. Mandible panoramic  

 ความสําคัญในการส่งตรวจในแต่ละท่า มี

ประโยชน์ช่วยในการวนิิจฉยั และวางแผนการรักษาของ

แพทย ์ ดงัน้ี 

- mandible A.P. จะใช้ในการดู 

parasymphysis fracture 

-  mandible lateral จะใช้ในการดู body, 

ramus ,angle และ coronoid process fracture 

- mandible oblique จะใช้ในการดู  body, 

ramus ,angle และ coronoid process fracture 

- mandible townes view  จะใชใ้นการดู  

condyle fracture 

-  mandible panoramic  จะใช้ในการดู  

condyle fracture และ mandible fracture 

บริเวณท่ีพบ  mandible fracture แบ่งตาม

ตาํแหน่งของการแตกหกั ดงัน้ี 

- condyle  15-36% 

- body 15-25% 

- angle 20-33% 

- parasymphysis 14-15% 

- ramus 5% 

- coronoid process 1-3% 

- alveolar ridge 2% 

ความถูกต้องของการจัดท่าและค่าปริมาณรังสีที่

เหมาะสม (Accuracy of positioning and exposure) 

1. A.P. view (Antero Posterior)  

การจัดท่า ให้ผู ้ป่วยนั่งหันหลังเข้าหา bucky 

stand   จดัผูป่้วยในท่า true A.P.โดยจดัให้ผูป่้วย กม้หนา้

จน orbitomeatal line (เส้นสมมุติท่ีลากจากหางตาดา้น

นอกไปยงัจุดก่ึงกลางของบริเวณหนา้ต่อรูหู)  ตั้งฉากกบั 

bucky  จดัให้ medial sagittal plane ของศีรษะให้ตั้งฉาก

กบั bucky และ medial sagittal plane ของลาํตวัอยู่

ก่ึงกลาง bucky  เหยียดแขนวางขา้งลาํตวัในท่าท่ีสบาย 

จดัหวัไหล่ใหอ้ยูร่ะดบัเดียวกนั 

ในกรณีท่ีผูป่้วยนอนเปล ให้ถ่ายภาพผูป่้วยใน

ท่า A.P. บนเปลนอนเลยโดยใหผู้ป่้วยนอนหงาย จดัฟิล์ม

ใหอ้ยูด่า้นล่างศีรษะของผูป่้วย 

Central ray ก่ึงกลางระหวา่ง angle of  mandible 

Exposure 70 kVp 20 mAs SID 40 น้ิว ใช ้Grid 

 
รูป 3 AP position ผูป่้วยมี fracture ท่ี parasymphysis 
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(ท่ีมา: หน่วยรังสีวนิิจฉยั โรงพยาบาลศิริราช) 

 
รูป 4  AP position ผูป่้วยมี fracture ท่ี symphysis 

(ท่ีมา: หน่วยรังสีวนิิจฉยั โรงพยาบาลศิริราช) 

 

2. Mandible Lateral  view 

การจดัท่า ให้ผูป่้วยนัง่ จดัให้ดา้นขา้งของศีรษะ

ชิดฟิล์ม อยูใ่นท่า true lateral โดยให้  interpupillary line 

(เส้นสมมุติท่ีลากผา่นลูกตาดาํของลูกตา) ตั้งฉากกบัฟิล์ม 

ถา้สงสัยมี fracture  ดา้นไหน ก็ให้จดัดา้นท่ีตอ้งการดูชิด

ฟิลม์จะไดเ้ห็นชดัเจนข้ึน   

          ในกรณีท่ีผูป่้วยนอนเปล ให้ทาํการถ่ายภาพผูป่้วย

ในท่า lateral crosstable  โดยใหว้างฟิล์มอยูชิ่ดดา้นท่ี

ตอ้งการดู และลาํแสงยิงเขา้ดา้นขา้งฝ่ังตรงขา้มกบัดา้น

ชิดฟิลม์ 

Central ray angle of mandible  

  Exposure 70 kVp 18 mAs  SID 40 น้ิว ใช ้Grid 

 
รูป 5 mandible lateral position ผูป่้วยมี fracture ท่ี body 

(ท่ีมา: หน่วยรังสีวนิิจฉยั โรงพยาบาลศิริราช) 

 

3. Mandible Oblique view 

การจดัท่า  ใหผู้ป่้วยนัง่ จดัดา้นขา้งของศีรษะชิด

ฟิล์มให้อยูใ่นท่า lateral   ถา้สงสัย fracture ดา้นไหน ก็

ให้จดัด้านท่ีตอ้งการดูชิดฟิล์ม และให้ผูป่้วยเงยหน้ายืด

คอ เพื่อแยกกระดูกขากรรไกรล่างออกจากกระดูกคอ 

และจดัให ้body ของ mandible ชิดฟิลม์ 

          ในกรณีท่ีผู ้ป่วยนอนเปล   ให้ทําการถ่ายภาพ

ผูป่้วยในท่า lateral cross-tableโดยให้วางฟิล์มทาํมุม 45 

องศากบัศีรษะดา้นท่ีตอ้งการดู และลาํแสงยิงเขา้ดา้นขา้ง

ฝ่ังตรงขา้มกบัดา้นชิดฟิลม์ 

Central ray   เอียง tube  25 องศา ไปทางศีรษะ 

(cephalad) ลงตรงก่ึงกลางระหวา่ง angle of  mandible 

Exposure  70 kVp 18 mAs SID 40 น้ิว ใช ้Grid 
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รูป 6 mandible oblique position ผูป่้วยมี fracture ท่ี symphysis 

(ท่ีมา: หน่วยรังสีวนิิจฉยั โรงพยาบาลศิริราช) 

4. Townes view 

การจดัท่า ให้ ผูป่้วยนัง่หันหลงัพิง bucky จดั 

median sagittal plane ของลาํตวัอยู่กลาง bucky  วาง

แขนลงขา้งลาํตวัในท่าท่ีสบาย จดัหัวไหล่ให้อยู่ระดับ

เดียวกนั จดั median sagittal plane ของศีรษะให้ตั้งฉาก

กบัฟิล์ม กม้หนา้จน orbitomeatal line (เส้นสมมุติท่ีลาก

จากหางตาดา้นนอกไปยงัจุดก่ึงกลางของบริเวณหนา้ต่อ

รูหู) ตั้งฉากกบัฟิล์ม ในกรณีท่ีกลวัผูป่้วยขยบัศีรษะให้

นํา เทปกาวแปะติดบริเวณลูกคางและติดท่ีบริเวณ

ดา้นขา้งศีรษะทั้งสองขา้งติดกบั bucky เพื่อให้ผูป่้วยอยู่

น่ิง 

ในกรณีท่ีผูป่้วยนอนเปล   ให้ถ่ายภาพผูป่้วยใน

ท่า A.P. บนเปลนอนเลยโดยใหผู้ป่้วยนอนหงาย จดัฟิล์ม

ใหอ้ยูด่า้นล่างศีรษะของผูป่้วย 

Central ray 3 น้ิว เหนือ glabella (จุดบน

หนา้ผากท่ีอยูก่ึ่งกลางระหวา่งคิ้วทั้งสองขา้ง)  เอียง tube 

30-35 องศาไปทางเทา้ (caudad) 

Exposure 70 kVp 20 mAs SID 40 น้ิว ใช ้Grid 

 
รูป 7 Townes position ผูป่้วยมี fracture ท่ี symphysis 

(ท่ีมา: หน่วยรังสีวนิิจฉยั โรงพยาบาลศิริราช) 

 

5. Mandible panoramic view (OPG) 

การจดัท่า (position) จดัให้ผูป่้วยนั่งหรือยืน 

โดยแอ่นหลงัเล็กน้อยเพื่อยึดกระดูกสันหลงัส่วนคอให้

ตรง จดั median sagittal plane ของลาํตวัอยูก่ลางตวัรับ

ภาพโดยใช้แสง laser ช่วย ในการจดัท่า จดัศีรษะผูป่้วย

ใหต้ั้งตรง   

    ในแนว horizontal จดัให้  frankfort  plane 

(เส้นสมมุติท่ีลากจากขอบล่างของกระบอกตาไปยงัขอบ

บนของรูหูดา้นนอก) ขนานกบัแนวระนาบ ให้ผูป่้วยกดั

ฟันลงตรงร่องท่ี bite block  ใช ้head support หนีบท่ี

บริเวณดา้นขา้งศีรษะทั้งสองขา้ง เพื่อป้องกนัไม่ใหผู้ป่้วย

ขยบั และให้ผูป่้วยใช้ล้ินแตะเพดานปากก่อนทาํการ

เอกซเรย์ เพื่อให้ภาพท่ีได้มีความสมํ่าเสมอของส่วนท่ี
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ตอ้งการดูและลดรอยโปร่งรังสี (palatoglossal space)

บริเวณปลายรากฟันบน  แลว้ทาํการถ่ายภาพเอกซเรย ์

Exposure 70 kVp  16 mAs ใช ้Grid 

 

 
รูป 8 panoramic position ผูป่้วยมี fracture ท่ี symphysis 

 (ท่ีมา: หน่วยรังสีวนิิจฉยั โรงพยาบาลศิริราช) 

 

ในกรณีท่ีผูป่้วยนอนเปลมา ถา้ผูป่้วยไม่สามารถ

ลุกข้ึนได้ ก็จะไม่สามารถทาํการถ่ายภาพ panoramic 

view ได ้นกัรังสีการแพทยจึ์งควรแจง้ให้แพทยเ์จา้ของ

ไขท้ราบ เพื่อหาวธีิการตรวจทางดา้นอ่ืนแทน 

 

สรุป  

การถ่ายภาพเอกซเรยก์ระดูกขากรรไกรล่างใน

ผูป่้วยท่ีไดรั้บอุบติัเหตุมีความสําคญัในการช่วยวินิจฉัย

และวางแผนการรักษาของแพทย์ เพื่อให้ผูป่้วยมีชีวิต

รอดและลดอตัราความพิการท่ีจะเกิดกบัผูป่้วย ช่วยให้

ผูป่้วยสามารถดํารงชีวิตได้แบบคนปกติทั่วไป ภาพ

เอกซเรยท่ี์ไดค้วรมีคุณภาพ สามารถแสดงรายละเอียด

ของภาพท่ีมีกระดูกหกัอยา่งชดัเจน ลดอตัราการถ่ายภาพ

เอกซเรย์ซํ้ า การให้ค่าปริมาณรังสีท่ีถูกต้องเหมาะสม   

เพื่อป้องกันการรับปริมาณรังสีท่ีเกินความจําเป็นใน

ผูป่้วย และนักรังสีการแพทยต์อ้งคาํนึงถึงความถูกตอ้ง

ของการจดัท่า รวมถึงความระมดัระวงัในการจดัท่าเพื่อ

ป้องกนัไม่ให้เกิดพยาธิสภาพในผูป่้วยเพิ่มข้ึน โดยให้

ผูป่้วยขยบัอวยัวะท่ีตอ้งการตรวจใหน้อ้ยท่ีสุด 
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ภาควชิารังสีวทิยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  

มหาวทิยาลยัมหิดล 

บทความปริทรรศน์ 

บทคัดย่อ 

ในปัจจุบนัเทคโนโลยไีดเ้จริญกา้วหนา้ไปอยา่งรวดเร็วและไดเ้ขา้มามีบทบาททางดา้นการแพทยม์ากข้ึนรวมถึง

ดา้นรังสีวนิิจฉยัอีกดว้ย ซ่ึงภาพเอกซเรยถื์อเป็นตวัช่วยท่ีสาํคญัในการวินิจฉยัรอยโรคและติดตามผลการรักษาของผูป่้วย 

เพราะฉะนั้นเคร่ืองเอกซเรยใ์นปัจจุบนัจึงพฒันาเทคโนโลยต่ีางๆอยา่งมากมายทั้งในดา้นซอฟแวร์และฮาร์ดแวร์  

คําสําคัญ เอกซเรยท์ัว่ไป ถ่ายภาพดิจิทลั ถ่ายภาพรังสีคอมพิวเตอร์ 

 

Abstract 

Nowadays, technology has advanced and a role in more medical includes diagnostic radiology. X-ray images 

aid diagnosing lesions and following up on patient-results. Therefore x-ray machine currently develops a lot of 

technology, both in software and hardware. 

 Key words: General X-ray, Digital radiography, Computed radiography 
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บทนํา 

ก า รพัฒนา ข อง เท ค โน โล ยี ใ นปั จ จุ บันไ ด้

กา้วหนา้ไปอยา่งรวดเร็ว สอดคลอ้งกบัทางการแพทยท่ี์มี

การพฒันามาจากอดีตอย่างมาก รวมถึงทางด้านรังสีท่ี

ประกอบด้วย รังสีวินิจฉัย รังสีรักษาและเวชศาสตร์

นิวเคลียร์ก็ต่างมีการพฒันาจากอดีตท่ีมากเช่นกนั  

รังสีวนิิจฉยัเป็นสาขาท่ีบริการเอกซเรยท์ัว่ไปทัว่

ทั้งร่างกาย หลกัการทาํงานของเคร่ืองเอกซเรยย์งัคงไม่

เปล่ียนแปลง เคร่ืองเอกซเรย์จะเร่งอนุภาคอิเล็กตรอน

จากไส้หลอดท่ีถูกเผาให้ร้อน โดยอนุภาคอิเล็กตรอนท่ี

ถูกเร่งจะวิง่ชนเป้าโลหะท่ีมีเลขอะตอมสูง ทาํให้เกิดการ

เปล่ียนแปลงของค่าพลงังานและคายพลงังานออกมาใน

รูปของรังสีเอกซ์ โดยค่าความต่างศกัยสู์งสุดท่ีป้อนให้

หลอดเอกซเรยท่ี์ใชค้วบคุมพลงังานของรังสีเอกซ์คือ ค่า 

kVp (Kilovoltage Peak) ปริมาณกระแสไฟฟ้าท่ีไหล

ผา่นหลอดเอกซเรย ์ในช่วงเวลาท่ีมีการผลิตเอกซเรยคื์อ 

ค่า mA (Milliamperage)  และระยะเวลาท่ีใชใ้นการผลิต

เอกซเรยคื์อ ค่า Time (Milliseconds) 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นปัจจุบนัของรังสีวินิจฉยัมีความ

ซับซ้อนมากข้ึนในส่วนของกระบวนการสร้างภาพ

เอกซเรย ์หลกัการใชง้านของเคร่ืองเอกซเรยก์็ต่างไปจาก

เดิมเช่นกนั  

เคร่ืองเอกซเรยท่ี์ใช้เทคโนโลยีดิจิทลัท่ีนิยมใช้

กนัในปัจจุบนัมี 2 ระบบคือ 

1. เคร่ืองเอกซเรย์ระบบถ่ายภาพรังสีคอมพิวเตอร์ 

(Computed Radiography) 

หลักการทาํงาน เม่ือรังสีเอกซ์ออกจากหลอด

เอกซเรยก์ระทบกบัตวัผูป่้วย รังสีเอกซ์ท่ีผ่านตวัผูป่้วย 

ตกกระทบบนแผน่รับภาพ (Imaging plate) เม่ือนาํแผน่

รับภาพเขา้เคร่ืองอ่าน (Imaging reader) สัญญาณภาพใน

แผ่นรับภาพจะปรากฏภาพเอกซเรยบ์นจอคอมพิวเตอร์

และถูกส่งเขา้ระบบ (รูป 1) 

ส่วนประกอบเคร่ืองเอกซเรยร์ะบบถ่ายภาพรังสี

คอมพิวเตอร์ 

1. หลอดเอกซเรย ์ประกอบด้วยอุปกรณ์ต่างๆ

ดงัต่อไปน้ี 

1.1 ขั้วแอโนด (Anode) หรือขั้วบวก ทาํ

หน้าท่ีให้อิเล็กตรอนท่ีวิ่งด้วยความเร็วสูงสุดจากไส้

หลอดท่ีเป็นขั้วลบในหลอดเอกซเรยว์ิ่งช้าลงหรือหยุด 

เพื่อกระจายความร้อนและลดโอกาสการเกดความ

เสียหายท่ีเกิดจากความร้อนท่ีสูงเกินไป 

1.2 ขั้วแคโทด (Cathode) หรือขั้วลบ ทาํ

หน้า ท่ีผลิตอิ เล็กตรอน ประกอบด้วยไส้หลอดท่ีมี

ลกัษณะเหมือนขดลวดท่ีติดตั้งอยูใ่น Focusing Cup  

1.3 ไ ส้ ห ล อ ด  ( Filament) เ ป็ น

ส่วนประกอบส่วนหน่ึงของขั้วแคโทด มีลักษณะเป็น

ขดลวดทงัสเตน เม่ือกระแสไฟฟ้าวิ่งผา่นทาํให้ขดลวดน้ี

ร้อนข้ึนจนถึงจุดท่ีสามารถปล่อยอิเล็กตรอนออกมา 

1.4 Focusing Cup เป็นส่วนประกอบส่วน

หลงัของขั้วแคโทด มีลกัษณะเหมือนถ้วยล้อมรอบไส้

หลอ ทาํหน้าท่ีผลกัอิเล็กตรอนท่ีเกิดจากไส้หลอดให้วิ่ง

ไปดา้นหนา้ 

1.5 Focal Track เป็นพื้นท่ีบนขั้วแอโนดท่ี

ถูกอิเล็กตรอนวิง่ชน 

1.6 หลอดแกว้ (Glass Envelope) ภายในจะ

เป็นสุญญากาศทาํหนา้ท่ีไม่ใหอิ้เล็กตรอนเกิดการกระทาํ

กบัโมเลกุลอ่ืนๆและป้องกนัการเกิดออกซิไดซ์ของไส้

หลอดท่ีเกิดจากการรวมตวักบัออกซิเจน  
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1.7 แ ก น ห มุ น  เ ป็ น แ ก น โ ล ห ะ ท่ี ยึ ด

ขั้วแอโนด ทาํใหข้ั้วแอโนดสามารถหมุนได ้ขณะมีการ

ผลิตรังสีเอกซ์ 

1.8 Focal Spot หรือ Target (เป้าหมาย) 

เป็นพื้นท่ีเล็กๆบนขั้วแอโนดท่ีอิเล็กตรอนความเร็วสูง

พุ่งเขา้ชน ทาํให้อิเล็กตรอนวิ่งช้าลงหรือหยุด จึงทาํให้

เกิดความร้อน 99% และรังสีเอกซ์ 1% 

2. แผน่รับภาพ (Imaging Plate) มีลกัษณะเป็น

แผน่ประกอบดว้ยสารเรืองแสง Photostimulable storage 

phosphor (PSP) จําพวกสารประกอบ Barium 

Fluorohalide เช่น BaFBr, BaFI มีส่วนประกอบต่างๆ

ดงัต่อไปน้ี (รูป 2) 

2.1 Protective Layer ถูกผลิตจากพลาสติก 

ทาํหน้าท่ี ป้องกันไฟฟ้าสถิต ป้องกันชั้นฟอสฟอร์ถูก

เสียดสีและป้องกันไม่ให้ชั้ นฟอสฟอร์ถูกทาํลายจาก

สารละลาย  

2.2 Phosphor Layer ทาํหน้าท่ีช่วยให้

พ ล า ส ติ ก ส า ม า ร ถ โ ค้ง ง อ ไ ด้  ป ร ะ ก อ บ ด้ว ย ส า ร 

Photostimulable Phosphor 

2.3 Conductive Layer ทาํหน้าท่ีช่วยลด 

Electrostatic Problems และการดูดกลืนแสง ทาํให้เกิด

ความคมชดัมากข้ึน 

2.4 Support Layer เป็นส่วนพื้นของแผ่น

รับภาพ 

2.5 Light Shielding Layer ทาํหน้าท่ี

ป้องกนัแสงไม่ใหล้บขอ้มูลภาพบนแผน่รับภาพ 

2.6 Backing Layer ทาํหนา้ท่ีปกป้องแผ่น

รับภาพ 

2.7 Barcode Label ใช้กําหนด Serial 

Number และใช้แยกแผ่นรับภาพให้ตรงกับผูป่้วยท่ี

เอกซเรย ์

3. Imaging Reader มีส่วนประกอบต่างๆ

ดงัต่อไปน้ี 

3.1 Laser Beam ทาํหนา้ท่ีกระตุน้แผน่รับ

ภาพ ทาํให้แผ่นรับภาพปลดปล่อยพลังงานในรูปของ 

Visible Light เพื่อใหอิ้เล็กตรอนกลบัสู่สภาวะปกติ 

3.2 Photomultiplier Tube (PM Tube) ทาํ

หน้า ท่ี เปล่ียนแสงท่ีปล่อยมาท่ีแผ่นรับภาพให้เป็น 

Electronic Signal 

3.3 ADC Convertor ทาํหน้าท่ีเปล่ียน 

Electronic Signal ใหเ้ป็น Digital Signal 

4. Console จอแสดงผล ใช้สําหรับดูภาพ

เอกซเรยแ์ละควบคุมคุณภาพของภาพเอกซเรย ์  

 

2. เคร่ืองเอกซเรยร์ะบบดิจิทลั  (Digital Radiography) 

 หลักการทาํงานแบบ DR จะไม่ใช้ Imaging 

plate แต่ใช ้Detector หรือ Sensor ท่ีเรียกวา่ Flat panel 

detector เม่ือรังสีเอกซ์ท่ีออกจากหลอดเอกซเรยก์ระทบ

ตัวผู ้ป่ วย  รัง สี เอกซ์ ท่ีผ่านตัวผู ้ป่ วยจะตกกระทบ 

Detector เม่ือ Detector ไดรั้บรังสีเอกซ์แลว้ก็จะเปล่ียน

รูปแบบพลังงานจากพลังงานรังสีเป็นสัญญาณไฟฟ้า 

จากนั้นก็จะส่งสัญญาณไฟฟ้าเขา้เคร่ืองประมวลผลได้

ภาพเอกซเรยอ์อกมาทนัที โดยท่ีไม่ตอ้งผ่านเคร่ืองอ่าน 

ซ่ึงการเอกซเรยร์ะบบดิจิทลัแบบ DR มี 2 ชนิดคือ 

1. Indirect Digital Radiography (IDR) เป็น

ระบบดิจิทลัท่ีใช้ Detector แบบเรืองแสงประเภท CsI 

(Tl) เพื่อให้มีความไวในการรับรังสี โดยจะถูกนาํมาวาง

ก่อนชั้น TFT (Thin Film Transistors) โดยเม่ือรังสีเอกซ์ 

50 ขอ้แตกต่างระหวา่ง CR กบั DR 

 



[VOL.5 NO.1 JANUARY-JUNE 2018] วารสารรังสีวิทยาศิริราช 

 

 
รูป 1 หลกัการทาํงานการเอกซเรยร์ะบบถ่ายภาพคอมพิวเตอร์ 

 

 
รูป 2 ส่วนประกอบของ Imaging Plate 

 

 
รูป 3 การทาํงานของ CCD Detector 

 

 
รูป 4 การทาํงานของ Indirect flat panel detector 
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มาตกกระทบทาํให้ CsI เรืองแสงข้ึนและมี Photodiode 

รับความเข้มแสงท่ี เ กิดจากการเ รืองแสง จากนั้ น 

Photodiode จะส่งสัญญาณไฟฟ้าไปย ัง เค ร่ือง

คอมพิวเตอร์เพื่อประมวลผลต่อไป โดยสามารถแบ่งเป็น 

2 ชนิดดงัน้ี 

1.1  Charge coupled devices detector  

หลักการทาํงานอาศยั Fiber optic เป็นตัว 

Focused light photon เขา้สู่ CCD chip โดย CCD chip 

จะหนา้ท่ีเปล่ียนสัญญาณแสงให้เป็นสัญญาณไฟฟ้า (รูป 

3) โดย CCD detector ส่วนใหญ่มกัใชใ้น Fluoroscopy 

โดยภาพเอกซเรยท่ี์ไดมี้คุณภาพสูง 

1.2 Indirect flat panel detector 

หลกัการทาํงานคือ Scintillator screen ทาํการ

แปลงสัญญาณ โดยประกอบด้วย Intensifying screen 

(Gd2O2S หรือ CsI) และ Active matrix array (a-Si) 

โดย AMA เป็น matrix ท่ีมี pixel หลายลา้นอนัเรียกว่า 

Detector element ทาํให้สามารถเห็นภาพเอกซเรยไ์ด้

ในทนัที (รูป 4) 

2 Direct Digital Radiography (DDR) เป็น

ระบบดิจิทลัท่ีนิยมใช้ detector ท่ีเรียกว่า a-se TFT 

(Amorphous selenium thin film transistors)  ให้ความ

คมชดัของภาพเอกซเรยสู์ง อีกทั้งปริมาณรังสีท่ีใชใ้นการ

ถ่ายลดลงอีกดว้ย 

 

ผลการศึกษา 

 การ เป รีย บเ ทีย บข้อแตกต่าง ระ หว่าง กา ร

เอกซเรยร์ะบบ Computed Radiography  และ Digital 

Radiography แ ส ดง ใ น 1 1  ป ระ เ ด็น ไ ด้แ ก่  Capture 

Element, Coupling Element,  Charge Readout, การ

แสดงของภาพเอกซเรย,์ ความเร็วในการตรวจ, คุณภาพ

ของภาพเอกซเรย์, ปริมาณรังสีท่ีผู ้ป่วยได้รับ, พื้นท่ี

จดัเก็บตวัรับภาพ, ราคาของเคร่ืองเอกซเรยแ์ละตวัรับ

ภาพ, ปริมาณรังสีท่ีผูป่้วยได้รับเชิงเปรียบเทียบและ

กระบวนการเกิดภาพเอกซเรย ์ดงัตาราง 1  

 

สรุป 

เคร่ืองเอกซเรยใ์นปัจจุบนัถูกพฒันาไปอยา่งมาก 

การทราบถึงความแตกต่างระหว่างเคร่ืองเอกซเรยแ์บบ

ร ะ บ บ ถ่ า ย ภ า พ รั ง สี ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์  ( Computed 

Radiography: CR) กบัเคร่ืองเอกซเรยร์ะบบถ่ายภาพ

ดิจิทลั (Digital Radiography: DR) จะช่วยให้การปฏิบติั

ท่ีสะดวกและรวดเร็วข้ึนเพื่อไดภ้าพเอกซเรยท่ี์มีคุณภาพ

ต่อการวินิจฉัยของรอยโรคและติดตามการรักษา ดงันั้น 

ผู ้ปฏิบัติงานเม่ือทราบความแตกต่างของชนิดของ

เคร่ืองเอกซเรย์แต่ละประเภท ทาํให้การปฏิบติังานมี

ประสิทธิภาพ อยา่งไรก็ตาม แม่การตรวจเอกซเรยร์ะบบ

ดิจิทลันอกจากเคร่ืองมือท่ีทนัสมยัข้ึน นกัรังสีการแพทย์

ผูป้ฏิบติังานเป็นบุคคลท่ีสําคญัอย่างท่ีจะทาํให้ได้ภาพ

เอกซเรย์ท่ีมีคุณภาพและถูกต้อง เพื่อประโยชน์สูงสุด

ของผูป่้วย โดยนกัรังสีการแพทยผ์ูป้ฏิบติังานตอ้งอธิบาย

ขั้นตอนการถ่ายเอกซเรย ์การจดัท่าให้ผูป่้วยเขา้ใจก่อน

การเอกซเรยเ์สมอเพื่อได้รับความร่วมมือจากผูป่้วยใน

การเอกซเรยค์ร้ังนั้นๆ 
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ตาราง 1 การเปรียบเทียบขอ้แตกต่างระหวา่งการเอกซเรยร์ะบบ Computed Radiography  และ Digital Radiography  

 

รายการ ระบบ Computed Radiography  

(CR) 

ระบบ Digital Radiography (DR) 

Direct Conversion Indirect Conversion 

Capture Element BaFBr.EU2+ a-Se Csl หรือ Gd2O2S 

Coupling Element Photostimulated 

Luminescnnce (PSL)  

Light guide 

None Contact Layer 

Charge Readout Photomultiplier Tuber TFT Array a-Si Photodiodel 

TFT Array 

การแสดงของภาพ

เอกซเรย ์

ตอ้งผา่นกระบวนการอ่าน

ขอ้มูลจากเคร่ือง Reader 

เห็นภาพ ณ เวลานั้น 

ผูป่้วยไดรั้บการตรวจ

วนิิจฉยัจากแพทย ์

เร็ว เร็วข้ึน 

คุณภาพของภาพ

เอกซเรย ์

ดี ดีข้ึน 

ปริมาณรังสี  นอ้ย นอ้ยลง 

พื้นท่ีการจดัเก็บตวัรับ

ภาพ 

มาก นอ้ย 

ราคาของเคร่ืองเอกซเรย์

และตวัรับภาพ 

ถูก แพง 

ปริมาณรังสีท่ีผูป่้วย

ไดรั้บ 

มากกวา่ นอ้ยกวา่ 
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ตาราง 1  (ต่อ)   

รายการ ระบบ Computed Radiography  

(CR) 

ระบบ Digital Radiography (DR) 

  Direct Conversion 

กระบวนการเกิดภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

เอกซเรยก์ระทบแผน่รับภาพ 

 

 

แผน่รับภาพเก็บขอ้มูลท่ีเกิด

จาก light photon phosphor ไว้

ในแผน่รับภาพ 

 

นาํแผน่รับภาพเขา้เคร่ือง 

Reader 

 

แผน่รับภาพถูกสแกนดว้ย

เลเซอร์ 

 

ขอ้มูลภาพจะถูกอ่านพร้อมกบั

ลบขอ้มูลภาพเดิมออกไป 

 

ภาพแสดงบนหนา้จอท่ี work 

list 

เอกซเรยถู์กแปลงใหเ้ป็น electric signal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Electric signal เขา้สู่การประมวลผล 

 

 

 

ภาพแสดงบนหนา้จอท่ี work list 

 

54 ขอ้แตกต่างระหวา่ง CR กบั DR 
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การใช้โปรแกรม GSI ของเคร่ืองเอกซเรย์คอมพวิเตอร์ GE รุ่น Revolution  

ในการหารอยโรคเส้นเลอืดปอดอุดตัน 

Gemstone Spectral Imaging (GSI) Lesion Characterization  

in Pulmonary Embolism  

 

ไพฑูรย ์ฉายอรุณ วท.บ. รังสีเทคนิค 

กฤตญา สายศิวานนท ์   วท.บ. รังสีเทคนิค 

วนัพามี ผวิทอง      วท.บ. รังสีเทคนิค  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาควชิารังสีวทิยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  

มหาวทิยาลยัมหิดล 

บทความปริทรรศน์ 

บทคัดย่อ 

ปัจจุบนัภาพท่ีไดจ้ากเคร่ืองเอกซเรยค์อมพิวเตอร์ สามารถนาํมาใชต้รวจคดักรอง วินิจฉยั และใชใ้นการติดตาม

ผลการรักษาไดอ้ยา่งแม่นยาํและมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยงัมีโปรแกรมท่ีช่วยในการระบุตาํแหน่งรอยโรคให้ชดัเจนไดอี้ก

ดว้ย        ประโยชน์ท่ีสําคญัของ Gemstone Spectral Imaging (GSI) ซ่ึงจะช่วยให้สามารถนาํขอ้มูลมาประมวลผลตาม

พยาธิสภาพของรอยโรค โดยใชห้ลกัการของ ความหนาแน่นของiodine (water) ของภาพท่ีไดม้าพิจารณาการมีหรือไม่มี

อยู่ของไอโอดีนในเน้ือเยื่อ ซ่ึงในกรณีของเส้นเลือดปอดอุดตนั ในทางพยาธิสภาพจะไม่มีเลือดไปเล้ียงเส้นเลือดส่วน

ปลาย ภาพความหนาแน่นของ iodine (water)สามารถช่วยแพทย์ในการมองเห็นข้อบกพร่องดังกล่าว และด้วย

ความสามารถในการสร้างภาพโมโนโครมาติก (โมโนโครม)แบบเสมือนจริงของเทคโนโลยี GSI ทาํให้หารอยโรคได้

อยา่งถูกตอ้งแม่นยาํยิง่ข้ึน  

คําสําคัญ GSI เอกซเรยค์อมพิวเตอร์  เส้นเลือดปอดอุดตนั 
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บทนํา 

เทคโนโลยีการสร้างภาพของเคร่ืองเอกซเรยไ์ด้

พฒันาไปอย่างรวดเร็ว ทั้ งการสแกนท่ีใช้เวลาสั้ นลง 

ภาพท่ีไดมี้ประสิทธิภาพข้ึนแลว้ ยงัมีการพฒันาเทคนิค

การสร้างภาพท่ีเรียกว่า dual energy CT (DECT) 

Discovery Revolution is Gemstone Spectral Imaging 

(GSI) หรือรู้จกัในนามภาพสเปคตรัม เกิดจากหลอด

เอกซเรยป์ล่อยค่าพลงังาน 2ค่า (สูง-ตํ่า) คือ 80kVp และ 

140kVp โดยใชต้วัรับภาพท่ีมีความเร็วสูงมาสร้างภาพ 

โดยอาศยัความแตกต่างของค่าการดูดกลืนไอโอดีนมา

สร้างภาพ  โดยค่าพลังงานตํ่า (80kVp) จะมีค่าการ

ดูดกลืนไอโอดีนสูง ทาํให้ภาพท่ีเราเห็นเป็นสีขาว (ค่า 

HU สูง) ในขณะท่ีค่าพลงังานสูง (140kVp) จะมีค่าการ

ดูดกลืนไอโอดีนตํ่า ทาํให้ภาพท่ีเราเห็นเป็นสีขาวน้อย

กว่า (ค่า HU ตํ่ากว่า) ทาํให้สามารถดูทิศทางการไหล

ของเส้นเลือดได้ จึงนําหลักการดังกล่าวมาสร้างภาพ 

mapping ในปอดเพื่อดู perfusion ดูการไหลและทิศทาง

ของเส้นเลือดในปอดได้ อีกทั้งสามารถระบุและบอก

ตาํแหน่งของเส้นเลือดปอดอุดตนัไดช้ดัเจนยิง่ข้ึนอีกดว้ย 

เคร่ืองมือและวิธีการ 

เคร่ืองเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ GE รุ่น 

Revolution 

CTPA GSI protocol 

GSI viewer MD iodine (water) images 

ขัน้ตอนการตรวจ 

ทาํการ Scan CTPA ดว้ย  GSI protocol มี

ขั้นตอนดงัน้ี 

1. จดัท่าผูป่้วยนอนหงาย ปลายเท้าเข้าหา

เคร่ือง 

2. จดัใหล้าํตวัตรงกลางเตียง 

3. สแกนภาพ Scanogram ตั้ งแต่ Lung 

apices ถึง Lung bases แนว AP และ Lateral 

4. กาํหนดตาํแหน่ง smart prep ให้ตรงกบั 

Pulmonary artery (ใตต่้อ Carlinar) โดยดูจากภาพ 

scanogram 

5. สแกนภาพ CTA ในระหวา่งท่ีฉีดสีดว้ย

เทคนิค smart prep auto scan 

6.  การสร้าง MIP Coronal oblique ตาม

แนวของเส้นเลือด Pulmonary artery 

 

ขัน้ตอนการวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม GSI 

1. นําข้อมูลชุดท่ีเป็น GSI data เข้า

โปรแกรม reformat  

 

 
รูป 1 แสดงการนาํเขา้ชุดขอ้มูลบนหนา้จอ   
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ตาราง 1 CTPA GSI protocol for CTA Pulmonary embolism 

 

Intravenous contrast ฉีดแขน cm. < 50cc. flow rate 4cc./sec 

           Mix cm. 5-10cc. (cm50% : water50%) flow rate 5cc./sec 

           Water 40cc. flow rate 4cc./sec 

Scan delayed Smart prep at Pulmonary artery 

Scan type Helical GSI 

Scan sequences Scanogram (scout) LAT/AP 

 Axial ,arterial only phase use smart prep 

Coverage Lung apices through bases 

Scan Direction Inferior to superior 

Inspiration Quist breath in 

Thickness 1.25 mm. 

Rotation time 0.28 mm.  scan time < 1.6sec 

Pitch 0.992 

kVp GSI / 80-140kV /GE chest CTA /GSI Assist 

mA 240 mA. 

DFOV Coverage chest 

Reconstruction 1.GSI Pulmonary CTA 1.25 mm.(QC) no data file kVp like 120 

 2.GSI recon1.25 mm.   

           2.1GSI 50 keVstnd sr40 (data file on) for color map 

           2.2Vertual unenchment (VUE) 

           2.3Iodine (water) stnd AR40 

Algorithm (Recon type)  Chest ,bone plus (lung window 1.25 mm. pre contrast phase) 

WW /WL Bone windows (1500/300) ,Soft tissue windows (400/40) 

 Lung windows (1550/-700) 

Post processing 1.Coronal 2-D MIP (arterial only phase ) 

 2.Color map (arterial only phase ) on AW 4.6 -7.0 
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2. เปล่ียนเป็น axial plan ทั้ง 2 ช่องบน  

 
รูป 2 axial plane apply to image 

 

3. ช่องท่ี 1 ใหเ้ลือกท่ี GSI เปล่ียนเป็น Meterial Density เปล่ียน Iodine เปล่ียน water 

 
รูป 3 material density to iodine water density 
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4. ช่องท่ี 2 ใหเ้ลือกท่ี GSI เปล่ียนเป็น Monochromatic 

 
รูป 4 monochromatic color to image 

 

5. เลือกช่อง Monochromatic ไป drop ท่ีช่อง Iodine Water 

 
รูป 5 monochromatic color to Iodine water space 
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6. เลือก mapping color โดยเลือกท่ี type สี เลือก Referent Vol แลว้เลือกแทบสีเป็น Rainbow 

 

 
รูป 6 mapping color to image 

 

สรุป 

 จากขั้นตอนการใช้โปรแกรม GSI อย่างง่าย

เพียง 6 ขั้นตอนในการตรวจโรคเส้นเลือดปอดอุดตนั จะ

ไดภ้าพ อธิบาย Color mapping specto ของภาพ GSI ท่ี

เกิดจากการใช้ Material density Iodine (water) โดยดู

จากสีซ่ึงบอกถึงความหนาแน่นของ Iodine (รูป 7) บอก

ถึง ความหนาแน่นของ Iodine สูง ซ่ึงมีค่า HU สูง แปล

ผลอา้งอิงตามพยาธิสภาพว่า บริเวณดงักล่าว มีเลือดมา

เล้ียงมาก 2.แสดงสีท่ีบอกถึง ความหนาแน่นของ Iodine 

ตํ่า ซ่ึงมีค่า HU ตํ่า แปลผลอา้งอิงตามพยาธิสภาพว่า 

บริเวณดังกล่าวมีเลือดมาเล้ียงน้อยหรือไม่มีเลยตาม

ความเขม้ของสีท่ีแสดง เม่ือใช้ Gemstone Spectro 

Imaging มาช่วยในการพิจารณาหลอดเลือดในปอด

สามารถทาํให้เห็นรายละเอียดของพยาธิสภาพของโรค

ไดช้ดัเจนและรวดเร็วยิง่ข้ึน 

 

 
รูป 7 spectro image  
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ในบางคร้ังภาพปกติ (Monochromatic) ไม่

สามารถมองเห็นรอยโรคได ้อาจเน่ืองมาจาก phase ใน

การตดั CTPA ไม่พอดี หรือสีของ Contrast Media เขม้

หรือจางเกินไป มีArtifacts หรือสัญญาณต่างๆท่ีรบกวน

ความคมชดัของภาพ ทาํให้กาพิจารณารอยโรคจากภาพ

ไดค้่อนขา้งยาก ดงันั้นการทาํ Material Density Iodine 

(water) แลว้ใช ้Color mapping spectro มาช่วยในการ

ตรวจหารอยโรค จึงเป็นอีกทางเลือกหน่ึงซ่ึงสะดวกและ

มีความแม่นยาํสูง 
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การวเิคราะห์ชนิดของน่ิวในไตโดยการใช้ Dual Energy Computed Tomography 

Differentiate Kidney Stone by Dual Energy Computed Tomography  
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ภาควชิารังสีวทิยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  

มหาวทิยาลยัมหิดล 

บทความปริทรรศน์ 

บทคัดย่อ 

เทคโนโลยขีองเคร่ืองเอกซเรยค์อมพิวเตอร์มีการนาํววิฒันาการใหม่มาใชใ้นการตรวจเพื่อวิเคราะห์ชนิดของน่ิว

ในไต โดยการใชเ้ทคโนโลยี Dual Energy Computed Tomography แบบ Fast KV Switching ร่วมกบัการใช ้Detector 

ชนิด Gemstone  ซ่ึงมีความสามารถในการดูดกลืนแสงท่ีดี และคายพลงังานแสงไดอ้ย่างรวดเร็ว จากหลกัการของ

เอกซเรยท่ี์ Photon ทาํอนัตรกิริยากบัวตัถุท่ีมีค่า Atomic number ต่างกนั จะเกิดปรากฏการณ์ท่ีแตกต่างกนัและวตัถุแต่ละ

ชนิดยงัมี Attenuation Coefficient ต่างกนั เม่ือมี Zeff แตกต่างกนั จากคุณสมบติัดงักล่าวเม่ือให้พลงังานท่ีแตกต่างกนั 2 

ค่า ทาํให้ไดข้อ้มูลท่ีแตกต่างกนั ดงันั้น ในการตรวจ Uninary track Stones และการวิเคราะห์ภายภายหลงัการตรวจจึง

สามารถนาํขอ้มูลเหล่าน้ีไปวเิคราะห์หาชนิดของน่ิวไดอ้ยา่งถูกตอ้งและแม่นยาํมากยิง่ข้ึน 

 คําสําคัญ GSI เอกซเรยค์อมพิวเตอร์ น่ิวในไต    
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บทนํา 

โรคน่ิวในไตมีแนวโน้มของอุบติัการณ์สูงข้ึน

เร่ือยๆ โดยเฉพาะในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของ

ประเทศไทย มีโอกาสเกิดข้ึนไดป้ระมาณร้อยละ 10-16 

[1] ซ่ึงการมีน่ิวในไตอาจทาํให้เกิดภาวะแทรกซ้อนท่ี

เป็นอันตรายได้ เ ช่น การติดเช้ือในระบบทางเดิน

ปัสสาวะ การทาํงานของไตเส่ือม ซ่ึงอาจนาํไปสู่ภาวะไต

วายเร้ือรัง และโรคไตระยะสุดทา้ย ซ่ึงทาํให้ถึงแก่ความ

ตายได ้

โรคน่ิวในไต (Kidney stone disease) น่ิวในไตมี

หลายชนิด จาํแนกตามส่วนประกอบทางเคมีหรือแร่ธาตุ

ท่ีประกอบเป็นผลึกในก้อนน่ิว สามารถแบ่งเป็น 2 

ประเภทใหญ่ๆ [2,3] คือ  

1. น่ิวท่ีทึบรังสี โดยน่ิวในกลุ่มน้ีโดยส่วนใหญ่

จะมีแคลเซียมเป็นส่วนประกอบ (Calcium stones)  ซ่ึง

เป็นน่ิวท่ีพบมากท่ีสุด ประมาณร้อยละ 80 อาจเป็นน่ิว

แคลเซียมออกซาเลต (Calcium oxalate, CaOx) หรือน่ิว

แคลเซียมฟอสเฟต (Calcium phosphate, CaP) หรือน่ิว

เน้ือผสมของแคลเซียมออกซาเลตกับฟอสเฟต หรือ

แคลเซียมออกซาเลตกับกรดยูริก การตรวจเอกซเรย์

ทัว่ไปก็สามารถเห็นน่ิวประเภทน้ีได ้ 

2. น่ิว ท่ีไม่ ทึบ รังสี  โดยน่ิวประเภทน้ีไม่ มี

แคลเซียมเป็นส่วนประกอบ (Non-calcium stones) พบ

ไดป้ระมาณร้อยละ 15-20 ไดแ้ก่ น่ิวกรดยริูก (Uric acid 

stone) ซ่ึงน่ิวประเภทน้ีเกิดจากการติดเช้ือแบคทีเรีย หรือ

น่ิวสตรูไวท ์(Infection stone หรือ Struvite) และน่ิวชีส

ทีน (Cystine stone) เป็นต้น โดยน่ิวกรดยูริกและ

แคลเซียมฟอสเฟตมีโอกาสกลับเป็นซํ้ าได้สูงกว่าน่ิว

ชนิดอ่ืนๆ การตรวจโดยการเอกซเรย์ทั่วไปจะไม่

สามารถมองเห็นน่ิวประเภทน้ีได ้ซ่ึงอาจตอ้งมีการตรวจ

ทางรังสีเพิ่มเติม เช่น การตรวจอลัตราซาวด์ แต่มีขอ้เสีย

คือมีความไวในการตรวจตํ่าและถา้เป็นน่ิวท่ีท่อไต อลัต

ราซาวน์มกัจะตรวจไม่พบ  หรือการเอกซเรยร่์วมกบัการ

ฉีดสารทึบรังสีเข้าทางหลอดเลือดดาํ ซ่ึงต้องมีข้อพึง

ระวงัคือการแพต่้อสารทึบรังสีและอาจมีผลต่อไตของ

ผูป่้วย  

ปัจจัยเส่ียงโรคน่ิวในไต 

ปัจจยัเส่ียงภายใน ไดแ้ก่ ลกัษณะทางกายวิภาค

ของไต, พนัธุกรรม, เช้ือชาติ, อาย ุและเพศ 

ปัจจยัเส่ียงภายนอก  ไดแ้ก่ ปัจจยัทางภูมิศาสตร์ 

ยกตวัอย่างเช่น อากาศและฤดูกาล, พฤติกรรมการกิน, 

อาชีพ, ความเครียด, ยา, ปริมาณนํ้าท่ีด่ืม 

สาเหตุ 

สาเหตุการเกิดน่ิวในไตยงัไม่ทราบแน่ชัด แต่

ปัจจยัท่ีส่งเสริมการเกิดน่ิวในไตไดแ้ก่ 

1. มีการติดเช้ือ 

2. การมีปัสสาวะขงั 

3. ภาวะการณ์พร่องวติามินเอ 

4. มีการเปล่ียนแปลงภาวะกรด ด่าง ของ

ปัสสาวะ 

5. ปัสสาวะมีความเข้นข้นเพิ่มมากข้ึนซ่ึง

เกิดจากการด่ืมนํ้านอ้ย หรือมีการเสียนํ้า  

6. การทาํงานของต่อม Parathyroid ท่ีมาก

เกินไป 

7. โรค Gout 

8. ขาดสาร Orthophosphates  

อาการและอาการแสดง 

1. ปวดท่ีบริเวณไต 

2. เป็นไข ้

สาํเริง มาประชุม 63 

 



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

 

3. ปั ส ส า ว ะ บ่ อ ย  ป ว ด แ ส บ ข ณ ะ ถ่ า ย

ปัสสาวะ เน่ืองจากกระเพาะปัสสาวะอกัเสบเร้ือรัง 

4. ไตวาย 

ภาวะแทรกซ้อน 

1. ภาวะไตบวมนํ้ า  เ น่ืองจากน่ิวอุดกั้ น

ทางเดินนํ้าปัสสาวะ ทาํใหไ้ตโต 

2. ความดนัโลหิตสูง  

3. ไ ต ว า ย จ า ก ก า ร อัก เ ส บ แ ล ะ ติ ด เ ช้ื อ 

เน่ืองจากของเสียท่ีขับถ่ายออกทางไต จะคั่งอยู่ใน

กระแสเลือดมากกวา่ปกติ 

การรักษา   

1. ถา้กอ้นน่ิวมีขนาดเล็กกว่า 5 มิลลิเมตร มกั

หลุดออกมาเองไดจ้ากการด่ืมนํ้ ามาก ๆ และอาจร่วมกบั

ยาช่วยละลายน่ิว  

2. การผา่ตดั  

2.1  การผา่ตดัเพื่อเอาน่ิวออกทางกรวยไต  

2.2  การผา่ตดัเขา้ไปท่ีไตเพื่อคีบน่ิวออก  

2.3  การผา่ตดัไตออกทั้งหมด  

2.4  การผา่ตดัไตออกบางส่วน  

3. การรักษาน่ิวด้วยคล่ืนกระแทก ESWL 

(Extracorporeal shockwave lithotripsy) จะเป็นการใช้

คล่ืนเสียงความถ่ีสูงส่งพลังผ่านผิวหนังไปสู่ก้อนน่ิว 

โดยไม่ทาํอนัตรายเม่ือคล่ืนถูกกอ้นน่ิวแพทยจ์ะมองเห็น

รอยร้าวหรือแตกบนก้อนน่ิว ก้อนน่ิวจะสลายตัว

หลงัจากใชเ้คร่ืองสลายน่ิวประมาณ 1 ชัว่โมง และจะถูก

ขับออกมาพร้อมกับปัสสาวะภายหลังการรักษาแล้ว

หลายวนัถึง 1 สัปดาห์ แต่กอ้นน่ิวจะตอ้งมีขนาดไม่เกิน 

2.5 เซนติเมตร และอยู่เหนือทอ้งน้อย มกัใช้กบัน่ิวชนิด

ท่ีเกิดจากการติดเช้ือในไต (Struvite stones) ใชไ้ม่ไดผ้ล

กบัน่ิวชนิดซีสทีน (Cystine stones) 

4. การส่องกล้องระบบทางเดินปัสสาวะ 

(Endourology)  

4.1  การส่องกลอ้งโดยการเจาะรูผา่นผิวหนงั 

PCNL (Percutaneous nephrolithotomy)  

4.2  การส่องกล้องโดยผ่านท่อปัสสาวะ 

URS (Ureterorenoscopy) 

5.  การทาํใหน่ิ้วแตกหรือคีบน่ิวออก  

5.1  Ultrasonic  lithotripsy มกัใชใ้นกรณีท่ี

ใชเ้คร่ืองสลายน่ิว (ESWL) แลว้ไม่ไดผ้ล หรือเป็นน่ิว

ชนิดซีสทีน (Cystine stones) หรือเป็นน่ิวท่ีมีขนาดใหญ่ 

5.2  Ballistic  lithotripsy  

5.3  Electrohydraulic  lithotripsy    

5.4  LASER  lithotripsy  

5.5  การคีบน่ิวออกดว้ยคีมหนีบ  หรือคลอ้ง

น่ิวดว้ยตะกร้อชนิดต่าง ๆ   

6. การรักษาโดยการใหย้ารับประทานหรือยาฉีด 

 

เม่ือมีการตรวจพบน่ิวในไต ปัจจยัท่ีมีผลต่อการ

ตดัสินใจในการเลือกวิธีการรักษา คือ ขนาด จาํนวน 

องคป์ระกอบของน่ิว หรือชนิดของน่ิว กายวิภาคของไต 

รวมทั้งสภาพของผูป่้วยซ่ึงในอดีตไดมี้นาํเคร่ืองเอกซเรย์

คอมพิวเตอร์แบบ single energy มาใช้ในการตรวจหา

ตาํแหน่ง ขนาด และวิเคราะห์ชนิดของน่ิวในระบบ

ทางเดินปัสสาวะ แต่ยงัไม่สามารถวเิคราะห์ ชนิดของน่ิว

ได้อย่างถูกต้องแม่นยาํ เน่ืองจากการตรวจ เอกซเรย์

คอมพิวเตอร์แบบ single energy น่ิวท่ีมีส่วนประกอบ

เป็น uric stone จะมีค่า average absolute attenuation 

value เป็น  444 ± 118 HU ส่วนน่ิวท่ีเป็น brushite จะมี

ค่า average absolute attenuation value เป็น 1703 ± 161 

HU แต่เน่ืองจากสารประกอบในน่ิวจะดูดกลืนพลงังาน
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ไม่เท่ากนัการให้ single energy จะเกิด partial volume 

effect [4]  ซ่ึงเป็นปัญหาในการแยกประเภทของน่ิว  

ในปัจจุบันเทคโนโลยีของเคร่ืองเอกซเรย์

คอมพิวเตอร์มีการนาํวิวฒันาการใหม่มาใชใ้นการตรวจ

เพื่อวิเคราะห์ชนิดของน่ิวในไต โดยการใช้เทคโนโลย ี

Dual Energy Computed Tomography แบบ Fast KV 

Switching ร่วมกบัการใช ้Detector ชนิด Gemstone  ซ่ึง

มีความสามารถในการดูดกลืนแสงท่ีดี และคายพลงังาน

แสงไดอ้ยา่งรวดเร็ว ซ่ึงสามารถเรียกรวม หลกัการ Fast 

KV Switching ร่วมกบั Detector ชนิด Gemstone ไดว้า่ 

Gemstone Spectral Imaging  

เคร่ืองเอกซเรยค์อมพิวเตอร์ของบริษทั GE รุ่น 

GE Discovery 750 HD [5] และ GE Revolution CT [6] 

ไดมี้การพฒันาเทคโนโลยี  Gemstone Spectral Imaging 

(GSI) โดยใช้หลักการ Dual Energy Computed 

Tomography ท่ีใชเ้ทคนิค Fast kV Switching คือมีการ

ใหพ้ลงังานเอกซเรย ์2 ค่าพลงังาน ระหวา่ง Low Energy 

ท่ี 80 kVp  และ High Energy ท่ี 140 kVp สลบัไปมา

อยา่งรวดเร็วในอตัรา 0.25 msec  

หลักการของDual Energy Computed 

Tomogarphy คือ ค่าการดูดกลืนพลังงานเอกซเรย ์

(Attenuation Coefficient) ของวตัถุใดๆ จะข้ึนอยูก่บัค่า 

Effective atomic number (Zeff)  ของวตัถุนั้นๆ และการ

เกิดอตัรกิริยาต่างๆของ X-RAY Photon กบัวตัถุนั้นๆ 

โดยอนัตรกิริยาท่ีเกิดข้ึนส่วนใหญ่ได้แก่ปรากฏการณ์ 

photoelectric effect และ Compton scatter  

ซ่ึงปรากฏการณ์ Photoelectric effect หมายถึง 

การท่ี Photon เขา้ชนอะตอมแลว้ทาํให้อิเล็กตรอนหลุด

จากวงโคจรซ่ึงส่วนมากเกิดในชั้น K shell การท่ีจะเกิด

ปรากฏการณ์น้ีได้ Photon ท่ีเขา้ชนจะตอ้งมีพลงังาน

มากกวา่พลงังานยึดเหน่ียวของอิเล็กตรอนในชั้น k shell 

นั้น  สารท่ีมี Atomic numberสูงข้ึนก็จะมี พลงังานยึด

เหน่ียวของอิเล็กตรอนในชั้น K shell เพิ่มข้ึน(4)  การ

ดูดกลืนพลงังานของ  photon ของสารต่าง ๆ ในการเกิด 

Photoelectric effect มกัเกิดกบัวตัถุท่ีมี Atomic number 

สูงๆ ส่วนปรากฏการณ์ Compton scatter [7] เกิดจาก 

Photon  ชนโดยตรงกบั อะตอมของตวักลาง แลว้ถ่าย

ถอดพลังงานบางส่วนให้กับอิเล็กตรอนในวงโคจร 

อิเล็คตรอนท่ีหลุดออกมาจะมีพลังงานจลน์ เท่ากับ

ผลต่างของ Photon ท่ีเขา้มาชน และพลงังานยึดเหน่ียว

ของอิเล็กตรอน ทาํให้ Photon เสียพลงังานบางส่วน ทาํ

ใ ห้ พ ลัง ง า น ล ด ล ง  แ ล ะ มี ทิ ศ ท า ง เ ป ล่ี ย น ไ ป   ซ่ึ ง

ปรากฏการณ์ Compton scatter มกัเกิดกบัวตัถุท่ีมีค่า 

Atomic number ตํ่า 

 สูตรทางเคมีของน่ิวแต่ละชนิดจะมีสูตร และ

ส่วนประกอบท่ีแตกต่างกนั ดังแสดงในตารางท่ี 1 [8] 

น่ิวท่ีเป็นชนิด Uric acid จะเป็นน่ิวท่ีประกอบดว้ยธาตุ

เบา ตือ H, C, N, O ซ่ึงมีค่า Zeff ตํ่า ดงันั้นค่า Attenuation 

Coefficient จะต่างจากน่ิวกลุ่มท่ีเป็นพวก Non uric acid 

ท่ีจะประกอบไปดว้ยธาตุหนกั คือ P, Ca, S 

จากหลกัการท่ี Photon ทาํอนัตรกิริยากบัวตัถุท่ี

มีค่า Atomic number ต่างกนั จะเกิดปรากฏการณ์ท่ี

แ ต ก ต่ า ง กัน แ ล ะ วัต ถุ แ ต่ ล ะ ช นิ ด ย ัง มี  Attenuation 

Coefficient ต่างกนั เม่ือมี Zeff แตกต่างกนั จากคุณสมบติั

ดงักล่าวเม่ือให้พลงังานท่ีแตกต่างกนั 2 ค่า ทาํให้ได้

ข้อมูลท่ีแตกต่างกัน จึงสามารถนําข้อมูลท่ีได้นําไป

วิเคราะห์หาชนิดของน่ิวไดอ้ยา่งถูกตอ้งและแม่นยาํมาก

ยิง่ข้ึน 
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ตาราง 1  ชนิดของน่ิว และสูตรทางเคมีของน่ิวแต่ละชนิด 

 

ชนิดของน่ิว สูตรทางเคมี 

Uric acid Stones  

Uric acid 

Uric acid dihydrate 

Ammonium urate 

C5H4N4O3 

C5H4N4O3.2H2O 

C5H4N4O3NH4 

Non Uric acid stones  

Calcium oxalate monohydrate 

Calcium oxalate dehydrate 

Calcium hydroxyapatite 

Carbonate apatite 

Calcium phosphate 

Brushit 

Struvite 

Cystine 

2,8-dihydroxyadeninea 

CaC2O4.H2O 

CaC2O4.2H2O 

Ca10(PO4)6(OH)2 

Ca10(PO4, CO3)6(OH, CO3)2 

Ca3(PO4)2 

CaHPO4.2H2O 

MgNH4PO4.6H2O 

C6H12N2O4S2 

C5H5N5O2 

 

ข้ันตอนการวิเคราะห์ Analysis GSI Protocol for 

Urinary Tract Stones 

1. เขา้สู่โปรแกรมวเิคราะห์หาชนิดของกอ้นน่ิว

ในไต GSI Viewer (Renal stone)[9] (รูป 1) 

2. วาง ROI ตรงกอ้นน่ิว สามารถวาง ROI ได้

ทั้งจากภาพ Axial, Coronal และ Sagittal view (รูป 2) 

3. เลือก Known Materials ท่ีเป็นส่วนประกอบ

ของน่ิวในไต เพื่อนาํไปเปรียบเทียบวา่น่ิวท่ีทาํการวดันั้น

มีค่า Effective –Z ใกลเ้คียงกบั Known Materials ชนิด

ใด (รูป 3) 

โปรแกรมวิเคราะห์ชนิดของน่ิวในไต ประกอบด้วย 4 

View Port  ได้แก่ 

1. ซ้ายบน แสดง Histogram Eff-Z เป็นการ

แสดงค่า Atomic Number ของน่ิวและ Known Materials 

ซ่ึงจะใช้ Histogram น้ีเป็นตวับอกชนิดของน่ิวในไต 

โดยจะเทียบกบั Known Materials (รูป 4) 

2. ซ้ายล่าง แสดง Spectral HU Curve คือการ

แสดงค่า Hounsfield Unit ท่ี keV ต่างๆ ตงัแต่ 40 ถึง 140 

keV (รูป 5) 
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ตาราง2  Protocol GSI for Uninary track Stones สําหรับเคร่ืองเอกซเรย์คอมพวิเตอร์ยีห้่อง GE   

 

Type Discovery CT750HD Revolution CT 

Oral/Rectal/IV Contrast None 

Position Supine 

Scan Type Helical 

GSI Preset GSI22 GE abdomen NC 

Scan Sequence Scout AP & Lateral 

 Non Contrast 

Coverage 2 cm above kidney to pubic symphysis 

Scan Direction Superior to Inferior 

Respiration Breath in & Hold breath 

Thickness & Reconstruction Recon 1: QC check 5.0 mm 

 Recon 2: Abdo 1.25 mm Monochromatic 

image 70 keV & On Data File 

Rotation Time 0.7 s 0.8 s 

kVp(Fast kVp switching)  80 & 140  

mA Preset GSI 22 GSI manual 275 mA 

Detector Coverage 40 mm 80 mm 

Pitch 1.375:1 0.992:1 

DFOV Cover abdomen 

Algorithm Standard 

Post processing Software: GSI Viewer (Renal Stone) 

 

3.  ขวาบน แสดงภาพ Axial ของผูป่้วยท่ีจะ

นาํมาใช้ในการระบุตาํแหน่งของน่ิวท่ีจะวิเคราะห์ชนิด

ของน่ิวในไต 

4.  ขวาล่าง แสดงภาพ Coronal ของผูป่้วยท่ีจะ

นาํมาใช้ในการระบุตาํแหน่งของน่ิวท่ีจะวิเคราะห์ชนิด

ของน่ิวในไต ซ่ึงสามารถวาง ROI (Region of Interest) 

ไดท้ั้งจากภาพ Axial หรือ Coronal 

 

สาํเริง มาประชุม 67 

 



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

 

 
รูป 1 หนา้จอโปรแกรม GSI for remal stone 

 

 

 

 
รูป 2 การวาง ROI ตรงกอ้นน่ิวจากภาพ Axial, Coronal และ Sagittal 
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รูป 3 หนา้จอสาํหรับเลือก known materials   

 

 

 

 
รูป 4 Histogram จากโปรแกรมวเิคราะห์ แสดงค่า Effective atomic number (Zeff) ของ Known material และน่ิว ในรูปแบบของกราฟแท่ง

สีต่างๆ  
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รูป 5 แสดงความสมัพนัธ์ระหวา่งค่า HU (Hounsfield Unit)  และคา่พลงังานเป็น keV 

สรุป 

 Gemstone Spectral Imaging (GSI) เป็นเทคนิค

ท่ีใชใ้นการวิเคราะห์หาชนิดของน่ิวในไต ซ่ึงใชเ้วลาใน

การตรวจน้อย มีความแม่นยาํสูง ขั้นตอนการตรวจไม่

ยุ่งยากซับซ้อนและมีความปลอดภัย สามารถช่วยให้

แพทยแ์ปลผลชนิดของน่ิวในไตไดอ้ยา่งถูกตอ้ง นาํไปสู่

การวางแผนการรักษาท่ีถูกตอ้งท่ีเหมาะสมสําหรับผูป่้วย

แต่ละราย 
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ตัวอย่างการวเิคราะห์ 

 

 
 

 
 

กราฟแท่งสีชมพูอ่อนคือ ก้อนน่ิว มี

ค่า Effective atomic number 

(effective –Z) ใกลเ้คียงกบักราฟแท่ง

สี ช ม พู เ ข้ ม  ซ่ึ ง เ ป็ น ค่ า  Effective 

atomic number ของ CaOxMono 

ดั ง นั้ น  ก้ อ น น่ิ ว ท่ี วิ เ ค ร า ะ ห์ มี

ส่ ว น ป ร ะ ก อ บ เ ป็ น น่ิ ว เ ป็ น 

CaOxMono มากท่ีสุด 

กราฟแท่งสี เหลืองคือ ก้อนน่ิว มี

กราฟ 3 แท่ง แสดงให้เห็นวา่ในกอ้น

น่ิวนั้นมีส่วนประกอบของน่ิวหลาย

ชนิด จากการวดั ROI มีค่า Effective 

atomic number (effective–Z) 

ใกล้เ คียงกับกราฟแท่งสีชมพูเข้ม 

และ กราฟแท่งสีเขียว แสดงให้เห็น

ว่ า น่ิ ว ท่ี ทํ า ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ มี

ส่วนประกอบของน่ิว  CaOxMono  

และ CaOxDi 
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