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บทความปริทรรศน์ 

บทคัดย่อ 
ในปัจจุบนัเทคโนโลยไีดเ้จริญกา้วหนา้ไปอยา่งรวดเร็วและไดเ้ขา้มามีบทบาททางดา้นการแพทยม์ากข้ึนรวมถึง

ดา้นรังสีวินิจฉยัอีกดว้ย ซ่ึงภาพเอกซเรยถื์อเป็นตวัช่วยท่ีส าคญัในการวินิจฉยัรอยโรคและติดตามผลการรักษาของผูป่้วย 
เพราะฉะนั้นเคร่ืองเอกซเรยใ์นปัจจุบนัจึงพฒันาเทคโนโลยต่ีางๆอยา่งมากมายทั้งในดา้นซอฟแวร์และฮาร์ดแวร์  

ค าส าคญั 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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บทน า 
การพัฒนาของเทคโนโลยีใน ปัจ จุบัน ได้

กา้วหนา้ไปอยา่งรวดเร็ว สอดคลอ้งกบัทางการแพทยท่ี์มี
การพฒันามาจากอดีตอย่างมาก รวมถึงทางด้านรังสีท่ี
ประกอบด้วย รังสีวินิจฉัย รังสีรักษาและเวชศาสตร์
นิวเคลียร์กต่็างมีการพฒันาจากอดีตท่ีมากเช่นกนั  

รังสีวินิจฉยัเป็นสาขาท่ีบริการเอกซเรยท์ัว่ไปทัว่
ทั้งร่างกาย หลกัการท างานของเคร่ืองเอกซเรยย์งัคงไม่
เปล่ียนแปลง เคร่ืองเอกซเรยจ์ะเร่งอนุภาคอิเล็กตรอน
จากไส้หลอดท่ีถูกเผาให้ร้อน โดยอนุภาคอิเล็กตรอนท่ี
ถูกเร่งจะวิ่งชนเป้าโลหะท่ีมีเลขอะตอมสูง ท าให้เกิดการ
เปล่ียนแปลงของค่าพลงังานและคายพลงังานออกมาใน
รูปของรังสีเอกซ์ โดยค่าความต่างศกัยสู์งสุดท่ีป้อนให้
หลอดเอกซเรยท่ี์ใชค้วบคุมพลงังานของรังสีเอกซ์คือ ค่า 
kVp (Kilovoltage Peak) ปริมาณกระแสไฟฟ้าท่ีไหล
ผา่นหลอดเอกซเรย ์ในช่วงเวลาท่ีมีการผลิตเอกซเรยคื์อ 
ค่า mA (Milliamperage)  และระยะเวลาท่ีใชใ้นการผลิต
เอกซเรยคื์อ ค่า Time (Milliseconds) 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นปัจจุบนัของรังสีวินิจฉยัมีความ
ซับซ้อนมากข้ึนในส่วนของกระบวนการสร้างภาพ
เอกซเรย ์หลกัการใชง้านของเคร่ืองเอกซเรยก์ต่็างไปจาก
เดิมเช่นกนั  

เคร่ืองเอกซเรยท่ี์ใช้เทคโนโลยีดิจิทลัท่ีนิยมใช้
กนัในปัจจุบนัมี 2 ระบบคือ 
1. เคร่ืองเอกซเรย์ระบบถ่ายภาพรังสีคอมพิวเตอร์ 
(Computed Radiography) 

หลกัการท างาน เม่ือรังสีเอกซ์ออกจากหลอด
เอกซเรยก์ระทบกบัตวัผูป่้วย รังสีเอกซ์ท่ีผ่านตวัผูป่้วย 
ตกกระทบบนแผ่นรับภาพ (Imaging plate) เม่ือน าแผ่น
รับภาพเขา้เคร่ืองอ่าน (Imaging reader) สัญญาณภาพใน

แผ่นรับภาพจะปรากฏภาพเอกซเรยบ์นจอคอมพิวเตอร์
และถูกส่งเขา้ระบบ (รูป 1) 

ส่วนประกอบเคร่ืองเอกซเรยร์ะบบถ่ายภาพรังสี
คอมพิวเตอร์ 

1. หลอดเอกซเรย ์ประกอบดว้ยอุปกรณ์ต่างๆ
ดงัต่อไปน้ี 

1.1 ขั้ วแอโนด (Anode) หรือขั้ วบวก ท า
หน้าท่ีให้อิเล็กตรอนท่ีวิ่งด้วยความเร็วสูงสุดจากไส้
หลอดท่ีเป็นขั้วลบในหลอดเอกซเรยว์ิ่งช้าลงหรือหยุด 
เพื่อกระจายความร้อนและลดโอกาสการเกดความ
เสียหายท่ีเกิดจากความร้อนท่ีสูงเกินไป 

1.2 ขั้ วแคโทด (Cathode) หรือขั้ วลบ ท า
หน้าท่ีผลิตอิเล็กตรอน ประกอบด้วยไส้หลอดท่ี มี
ลกัษณะเหมือนขดลวดท่ีติดตั้งอยูใ่น Focusing Cup  

1.3 ไ ส้ ห ล อ ด  ( Filament)  เ ป็ น
ส่วนประกอบส่วนหน่ึงของขั้วแคโทด มีลกัษณะเป็น
ขดลวดทงัสเตน เม่ือกระแสไฟฟ้าวิ่งผา่นท าให้ขดลวดน้ี
ร้อนข้ึนจนถึงจุดท่ีสามารถปล่อยอิเลก็ตรอนออกมา 

1.4 Focusing Cup เป็นส่วนประกอบส่วน
หลงัของขั้วแคโทด มีลกัษณะเหมือนถว้ยลอ้มรอบไส้
หลอ ท าหน้าท่ีผลกัอิเล็กตรอนท่ีเกิดจากไส้หลอดให้วิ่ง
ไปดา้นหนา้ 

1.5 Focal Track เป็นพื้นท่ีบนขั้วแอโนดท่ี
ถูกอิเลก็ตรอนวิ่งชน 

1.6 หลอดแกว้ (Glass Envelope) ภายในจะ
เป็นสุญญากาศท าหนา้ท่ีไม่ใหอิ้เลก็ตรอนเกิดการกระท า
กบัโมเลกุลอ่ืนๆและป้องกนัการเกิดออกซิไดซ์ของไส้
หลอดท่ีเกิดจากการรวมตวักบัออกซิเจน  
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1.7 แ ก น ห มุ น  เป็ น แ ก น โลห ะ ท่ี ยึ ด
ขั้วแอโนด ท าให้ขั้วแอโนดสามารถหมุนได ้ขณะมีการ
ผลิตรังสีเอกซ์ 

1.8 Focal Spot ห รือ  Target (เป้ าหมาย ) 
เป็นพื้นท่ีเล็กๆบนขั้วแอโนดท่ีอิเล็กตรอนความเร็วสูง
พุ่งเขา้ชน ท าให้อิเล็กตรอนวิ่งช้าลงหรือหยุด จึงท าให้
เกิดความร้อน 99% และรังสีเอกซ์ 1% 

2. แผ่นรับภาพ (Imaging Plate) มีลกัษณะเป็น
แผน่ประกอบดว้ยสารเรืองแสง Photostimulable storage 
phosphor (PSP)  จ า พ ว ก ส า ร ป ร ะ ก อ บ  Barium 
Fluorohalide เช่น BaFBr, BaFI มีส่วนประกอบต่างๆ
ดงัต่อไปน้ี (รูป 2) 

2.1 Protective Layer ถูกผลิตจากพลาสติก 
ท าหน้าท่ี ป้องกันไฟฟ้าสถิต ป้องกันชั้นฟอสฟอร์ถูก
เสียดสีและป้องกันไม่ให้ชั้ นฟอสฟอร์ถูกท าลายจาก
สารละลาย  

2.2 Phosphor Layer ท าห น้ า ท่ี ช่ ว ย ใ ห้
พ ล าส ติกส าม ารถโค้งงอได้  ป ระกอบด้วยส าร 
Photostimulable Phosphor 

2.3 Conductive Layer ท าหน้ า ท่ี ช่ วยลด 
Electrostatic Problems และการดูดกลืนแสง ท าให้เกิด
ความคมชดัมากข้ึน 

2.4 Support Layer เป็นส่วนพื้นของแผ่น
รับภาพ 

2.5 Light Shielding Layer ท า ห น้ า ท่ี
ป้องกนัแสงไม่ใหล้บขอ้มูลภาพบนแผน่รับภาพ 

2.6 Backing Layer ท าหน้าท่ีปกป้องแผ่น
รับภาพ 

2.7 Barcode Label ใ ช้ ก า ห น ด  Serial 
Number และใช้แยกแผ่นรับภาพให้ตรงกับผู ้ป่วยท่ี
เอกซเรย ์

3. Imaging Reader มี ส่ ว น ป ระก อบ ต่ างๆ
ดงัต่อไปน้ี 

3.1 Laser Beam ท าหน้าท่ีกระตุน้แผ่นรับ
ภาพ ท าให้แผ่นรับภาพปลดปล่อยพลงังานในรูปของ 
Visible Light เพื่อใหอิ้เลก็ตรอนกลบัสู่สภาวะปกติ 

3.2 Photomultiplier Tube (PM Tube)  ท า
หน้าท่ี เปล่ียนแสงท่ีปล่อยมาท่ีแผ่นรับภาพให้ เป็น 
Electronic Signal 

3.3 ADC Convertor ท า ห น้ า ท่ี เป ล่ี ย น 
Electronic Signal ใหเ้ป็น Digital Signal 

4. Console จอแสดงผล  ใช้ส าห รับ ดูภ าพ
เอกซเรยแ์ละควบคุมคุณภาพของภาพเอกซเรย ์  

 
2. เคร่ืองเอกซเรยร์ะบบดิจิทลั  (Digital Radiography) 

 หลักการท างานแบบ DR จะไม่ใช้ Imaging 
plate แต่ใช้ Detector หรือ Sensor ท่ี เรียกว่า Flat panel 
detector เม่ือรังสีเอกซ์ท่ีออกจากหลอดเอกซเรยก์ระทบ
ตัวผู ้ป่ วย รังสี เอกซ์ ท่ีผ่ านตัวผู ้ป่ วยจะตกกระทบ 
Detector เม่ือ Detector ได้รับรังสีเอกซ์แลว้ก็จะเปล่ียน
รูปแบบพลังงานจากพลังงานรังสีเป็นสัญญาณไฟฟ้า 
จากนั้นก็จะส่งสัญญาณไฟฟ้าเขา้เคร่ืองประมวลผลได้
ภาพเอกซเรยอ์อกมาทนัที โดยท่ีไม่ตอ้งผ่านเคร่ืองอ่าน 
ซ่ึงการเอกซเรยร์ะบบดิจิทลัแบบ DR มี 2 ชนิดคือ 

1.  Indirect Digital Radiography ( IDR)  เ ป็ น
ระบบดิจิทัลท่ีใช้ Detector แบบเรืองแสงประเภท CsI 
(Tl) เพื่อให้มีความไวในการรับรังสี โดยจะถูกน ามาวาง
ก่อนชั้น TFT (Thin Film Transistors) โดยเม่ือรังสีเอกซ์ 
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รูป 1 หลกัการท างานการเอกซเรยร์ะบบถ่ายภาพคอมพิวเตอร์ 

 

 
รูป 2 ส่วนประกอบของ Imaging Plate 
 

 
รูป 3 การท างานของ CCD Detector 
 

 
รูป 4 การท างานของ Indirect flat panel detector 
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มาตกกระทบท าให้ CsI เรืองแสงข้ึนและมี Photodiode 
รับความ เข้มแสงท่ี เกิดจากการเรืองแสง จากนั้ น 
Photodiode จ ะ ส่ ง สั ญ ญ าณ ไ ฟ ฟ้ า ไ ป ยั ง เค ร่ื อ ง
คอมพิวเตอร์เพื่อประมวลผลต่อไป โดยสามารถแบ่งเป็น 
2 ชนิดดงัน้ี 

1.1  Charge coupled devices detector  
หลักก ารท างาน อาศัย  Fiber optic เป็ น ตัว 

Focused light photon เข้า สู่  CCD chip โดย CCD chip 
จะหนา้ท่ีเปล่ียนสัญญาณแสงให้เป็นสัญญาณไฟฟ้า (รูป 
3) โดย CCD detector ส่วนใหญ่มักใช้ใน Fluoroscopy 
โดยภาพเอกซเรยท่ี์ไดมี้คุณภาพสูง 

1.2 Indirect flat panel detector 
หลักการท างานคือ Scintillator screen ท าการ

แปลงสัญญาณ โดยประกอบด้วย Intensifying screen 
(Gd2O2S ห รือ  CsI) และ  Active matrix array (a-Si) 
โดย AMA เป็น matrix ท่ีมี pixel หลายลา้นอนัเรียกว่า 
Detector element ท าให้สามารถเห็นภาพเอกซเรย์ได้
ในทนัที (รูป 4) 

2 Direct Digital Radiography ( DDR)  เ ป็ น
ระบบดิ จิทัล ท่ี นิ ยมใช้  detector ท่ี เรียกว่า  a-se TFT 
(Amorphous selenium thin film transistors)  ให้ ความ
คมชดัของภาพเอกซเรยสู์ง อีกทั้งปริมาณรังสีท่ีใชใ้นการ
ถ่ายลดลงอีกดว้ย 
 
ผลการศึกษา 
 การเป รียบ เที ยบข้อแตกต่างระหว่ างการ
เอกซเรย์ระบบ Computed Radiography  และ Digital 
Radiography แสดงใน  11  ป ระ เด็ น ได้แ ก่  Capture 
Element,  Coupling Element,   Charge Readout,  ก า ร
แสดงของภาพเอกซเรย,์ ความเร็วในการตรวจ, คุณภาพ

ของภาพเอกซเรย์, ปริมาณรังสีท่ีผูป่้วยได้รับ, พื้นท่ี
จดัเก็บตวัรับภาพ, ราคาของเคร่ืองเอกซเรยแ์ละตวัรับ
ภาพ, ปริมาณรังสีท่ีผูป่้วยได้รับเชิงเปรียบเทียบและ
กระบวนการเกิดภาพเอกซเรย ์ดงัตาราง 1  
 
สรุป 

เคร่ืองเอกซเรยใ์นปัจจุบนัถูกพฒันาไปอยา่งมาก 
การทราบถึงความแตกต่างระหว่างเคร่ืองเอกซเรยแ์บบ
ร ะ บ บ ถ่ า ย ภ าพ รั ง สี ค อ ม พิ ว เต อ ร์  (Computed 
Radiography: CR) กับเคร่ืองเอกซเรย์ระบบถ่ายภาพ
ดิจิทลั (Digital Radiography: DR) จะช่วยให้การปฏิบติั
ท่ีสะดวกและรวดเร็วข้ึนเพื่อไดภ้าพเอกซเรยท่ี์มีคุณภาพ
ต่อการวินิจฉยัของรอยโรคและติดตามการรักษา ดงันั้น 
ผู ้ปฏิบัติงานเม่ือทราบความแตกต่างของชนิดของ
เคร่ืองเอกซเรย์แต่ละประเภท ท าให้การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ อยา่งไรก็ตาม แม่การตรวจเอกซเรยร์ะบบ
ดิจิทลันอกจากเคร่ืองมือท่ีทนัสมยัข้ึน นกัรังสีการแพทย์
ผูป้ฏิบติังานเป็นบุคคลท่ีส าคญัอย่างท่ีจะท าให้ไดภ้าพ
เอกซเรยท่ี์มีคุณภาพและถูกตอ้ง เพื่อประโยชน์สูงสุด
ของผูป่้วย โดยนกัรังสีการแพทยผ์ูป้ฏิบติังานตอ้งอธิบาย
ขั้นตอนการถ่ายเอกซเรย ์การจดัท่าให้ผูป่้วยเขา้ใจก่อน
การเอกซเรยเ์สมอเพื่อไดรั้บความร่วมมือจากผูป่้วยใน
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
วินิจฉยัจากแพทย ์

เร็ว เร็วข้ึน 

คุณภาพของภาพ
เอกซเรย ์

ดี ดีข้ึน 

ปริมาณรังสี  นอ้ย นอ้ยลง 
พื้นท่ีการจดัเกบ็ตวัรับ
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 
 
 
แผน่รับภาพเกบ็ขอ้มูลท่ีเกิด
จาก light photon phosphor ไว้
ในแผน่รับภาพ 

 
น าแผน่รับภาพเขา้เคร่ือง 
Reader 
 
แผน่รับภาพถูกสแกนดว้ย
เลเซอร์ 
 
ขอ้มูลภาพจะถูกอ่านพร้อมกบั
ลบขอ้มูลภาพเดิมออกไป 
 
ภาพแสดงบนหนา้จอท่ี work 

list 

เอกซเรยถ์ูกแปลงใหเ้ป็น electric signal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Electric signal เขา้สู่การประมวลผล 
 
 
 

ภาพแสดงบนหนา้จอท่ี work list 

 


