1

ค่าปริมาณรังสีอ้างอิงจากการถ่ายภาพรังสีวินิจฉัย
ด้วยเครื่องเอกซเรย์ทวไป
ั่
(Diagnostic reference levels in General radiography)
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คานา
ปั จ จุบ ัน รังสีถู ก น ำมำใช้ป ระโยชน์ ท ัง้ ทำงกำรแพทย์ กำรอุ ต สำหกรรม และกำรวิจ ยั ส ำหรับ ในทำง
กำรแพทย์จะถูกนำมำใช้ในกำรถ่ำยภำพรังสีผปู้ ่ วย ซึง่ กำรตรวจวินิจฉัยทำงรังสีทำให้ผปู้ ่ วยได้รบั รังสีถ้ำได้รบั เกิน
มำตรฐำนที่กำหนด ทำให้เพิม่ ควำมเสี่ยงอันตรำยจำกรังสีได้ สำหรับค่ำปริมำณรังสีท่ผี วิ ได้มหี ลำยองค์กรจัดทำ
เป็ นค่ำมำตรฐำนอ้ำงอิง เช่น IAEA (International Atomic Energy Agency), European Commission (EC) และ
ICRP (International Commission on Radiological Protection)(2) โดยกำรวัด ปริม ำณรัง สี ด้ ว ยเครื่อ งมือ วัด
นำค่ ำปริมำณรังสีท่ีได้มำค ำนวณหำค่ ำปริม ำณรังสีท่ีผ ิว แล้ว น ำค่ ำปริมำณรั งสีท่ีผ ิว มำวิเครำะห์ท ำงสถิติได้
ค่ำควอไทล์ ที่ 3 และนำมำใช้เป็ นค่ำปริมำณรังสีอำ้ งอิงของกลุ่มหรือของประเทศทีศ่ กึ ษำ
ใน ก ำรนี้ เพื่ อ จั ด ท ำค่ ำป ริ ม ำ ณ รั ง สี อ้ ำง อิ ง ข อ งป ร ะเท ศ ไท ย ปี ง บ ป ร ะม ำ ณ พ .ศ .2 5 6 0
กรมวิท ยำศำสตร์ก ำรแพทย์ สำนัก รังสีและเครื่อ งมือแพทย์ ร่วมกั บศูนย์วทิ ยำศำสตร์กำรแพทย์ จึงได้จดั ท ำ
โครงกำรจัดทำค่ำปริมำณรังสีอ้ำงอิงสำหรับกำรถ่ำยภำพรังสีวนิ ิจฉัยด้วยเครื่องเอกซเรย์ทวไป
ั ่ มีกำรจัดฝึกอบรม
ถ่ำยทอดองค์ค วำมรู้เรื่องกำรวัดปริมำณรังสีและคำนวณปริมำณรังสีท่ปี ่ วยได้รบั ในกำรถ่ ำยภำพรังสี ในช่ว ง
ธันวำคม 2559 - มกรำคม 2560 และดำเนินกำรวัดปริมำณรังสี ช่วงเดือนกุมภำพันธ์ –สิงหำคม 2560 โดยกำรใช้
เครื่องมือวัดปริมำณรังสีรงั สีดูดกลืนในอำกำศ แล้วคำนวณปริมำณรังสีทผ่ี วิ ตำมเทคนิคทีใ่ ช้ถ่ำยภำพรังสีแต่ละท่ำ
ถ่ ำยภำพรังสี เป็ น วิธ ีค ำนวณ ไม่ไ ด้ท ดลองจำกผู้ป่ วยโดยตรง ซึ่งเป็ น วิธ ีท่ี อ้ำงอิงจำก IAEA น ำค่ ำที่ได้ไป
วิเครำะห์หำค่ำคลอไทล์ท่ี 3 แล้วกำหนดเป็ นค่ำปริมำณรังสีอ้ำงอิงในกำรถ่ำยภำพรังสีวนิ ิจฉัย ทำให้โรงพยำบำล
นำไปใช้เปรียบเทียบเมื่อถ่ำยภำพรังสีให้กบั ผู้ป่วยเป็ นกำรเฝ้ ำระวังควบคุมกำรใช้ปริมำณรังสี และช่วยลดอัตรำ
เสีย่ งจำกอันตรำยของรังสีกบั ให้กบั ผูป้ ่ วย
ท้ำยสุดนี้ คณะผู้จดั ทำขอขอบคุณเจ้ำหน้ำที่ท่เี กี่ยวข้องของโรงพยำบำลและคลินิก ที่ให้ควำมร่วมมือใน
กำรเก็ บ ข้อ มู ล และขอขอบคุ ณ ผู้ บ ริห ำร ผู้ อ ำนวยกำรส ำนั ก รัง สีแ ละเครื่อ งมือ แพทย์ ผู้ อ ำนวยกำรศู น ย์
วิทยำศำสตร์กำรแพทย์ทุกแห่ง ทีใ่ ห้กำรสนับสนุนกำรดำเนินโครงกำร
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คณะผูจ้ ดั ทา
1. ห้องปฏิบตั กิ ำรรังสีวนิ ิจฉัย สำนักรังสีและเครือ่ งมือแพทย์ *
2. ห้องปฏิบตั กิ ำรรังสีและเครือ่ งมือแพทย์ ศูนย์วทิ ยำศำสตร์กำรแพทย์ท่ี 1 เชียงใหม่
3. ห้องปฏิบตั กิ ำรรังสีและเครือ่ งมือแพทย์ ศูนย์วทิ ยำศำสตร์กำรแพทย์ท่ี 1/1 เชียงรำย
4. ห้องปฏิบตั กิ ำรรังสีและเครือ่ งมือแพทย์ ศูนย์วทิ ยำศำสตร์กำรแพทย์ท่ี 2 พิษณุโลก
5. ห้องปฏิบตั กิ ำรรังสีและเครือ่ งมือแพทย์ ศูนย์วทิ ยำศำสตร์กำรแพทย์ท่ี 3 นครสวรรค์
6. ห้องปฏิบตั กิ ำรรังสีและเครือ่ งมือแพทย์ ศูนย์วทิ ยำศำสตร์กำรแพทย์ท่ี 5 สมุทรสงครำม
7. ห้องปฏิบตั กิ ำรรังสีและเครือ่ งมือแพทย์ ศูนย์วทิ ยำศำสตร์กำรแพทย์ท่ี 6 ชลบุร ี
8. ห้องปฏิบตั กิ ำรรังสีและเครือ่ งมือแพทย์ ศูนย์วทิ ยำศำสตร์กำรแพทย์ท่ี 7 ขอนแก่น
9. ห้องปฏิบตั กิ ำรรังสีและเครือ่ งมือแพทย์ ศูนย์วทิ ยำศำสตร์กำรแพทย์ท่ี 8 อุดรธำนี
10. ห้องปฏิบตั กิ ำรรังสีและเครือ่ งมือแพทย์ ศูนย์วทิ ยำศำสตร์กำรแพทย์ท่ี 9 นครรำชสีมำ
11. ห้องปฏิบตั กิ ำรรังสีและเครือ่ งมือแพทย์ ศูนย์วทิ ยำศำสตร์กำรแพทย์ท่ี 10 อุบลรำชธำนี
12. ห้องปฏิบตั กิ ำรรังสีและเครือ่ งมือแพทย์ ศูนย์วทิ ยำศำสตร์กำรแพทย์ท่ี 11 สุรำษฎร์ธำนี
13. ห้องปฏิบตั กิ ำรรังสีและเครือ่ งมือแพทย์ ศูนย์วทิ ยำศำสตร์กำรแพทย์ท่ี 11/1 ภูเก็ต
14. ห้องปฏิบตั กิ ำรรังสีและเครือ่ งมือแพทย์ ศูนย์วทิ ยำศำสตร์กำรแพทย์ท่ี 12 สงขลำ
15. ห้องปฏิบตั กิ ำรรังสีและเครือ่ งมือแพทย์ ศูนย์วทิ ยำศำสตร์กำรแพทย์ท่ี 12/1 ตรัง
*ผูป้ ระสำนงำนและรวบรวมข้อมูล
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สารบัญ
หน้ า
ค่ำปริมำณรังสีอำ้ งอิงจำกกำรถ่ำยภำพรังสีวนิ ิจฉัยด้วยเครือ่ งเอกซเรย์ทวไป
ั่
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- เหตุผลควำมเป็ นมำของกำรจัดทำค่ำปริมำณรังสีอำ้ งอิงในกำรถ่ำยภำพรังสีวนิ ิจฉัย
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- วัตถุประสงค์ในกำรจัดทำค่ำปริมำณรังสีอำ้ งอิงในกำรถ่ำยภำพรังสีวนิ ิจฉัย และกำรนำไปใช้งำน
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- วิธกี ำรดำเนินกำรจัดทำค่ำปริมำณรังสีอำ้ งอิงในกำรถ่ำยภำพรังสีวนิ ิจฉัย
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- ผลกำรดำเนินกำรจัดทำค่ำปริมำณรังสีอำ้ งอิงจำกกำรถ่ำยภำพรังสีวนิ ิจฉัยด้วยเครือ่ งเอกซเรย์ทวไป
ั่
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- วิจำรณ์
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- สรุป
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- เอกสำรอ้ำงอิง
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ค่าปริ มาณรังสีอ้างอิ งจากการถ่ายภาพรังสีวินิจฉัยด้วยเครื่องเอกซเรย์ทวไป
ั่
(Diagnostic reference levels in General radiography)
1. เหตุผลความเป็ นมาของการจัดทาค่าปริ มาณรังสีอ้างอิ งในการถ่ายภาพรังสีวินิจฉัย
ปั จจุบนั ได้มกี ำรนำเครื่องเอกซเรย์มำใช้ในโรงพยำบำล สถำนพยำบำล และคลินิก เพื่อกำรวินิจฉัยเพื่อ
กำรรักษำโรคอย่ำงแพร่ห ลำย ซึ่งแม้กำรถ่ ำยภำพรังสีแต่ละครัง้ จะใช้ปริมำณรังสีไม่มำก แต่ กำรถ่ำยภำพรังสี
ดังกล่ำวจะพบบ่อยและกระจำยอยู่ทุกกลุ่มประชำกร ทำให้ผปู้ ่ วยและผูป้ ฏิบตั งิ ำน เกิดควำมเสีย่ งจำกอันตรำยจำก
รังสี สำหรับประเทศไทยยังไม่มรี ำยงำนจำนวนผูป้ ่ วยทีม่ ำถ่ำยภำพรังสีทวไปนภำพรวมของประเทศ
ั่
ซึง่ จำกกำร
สำรวจข้อมูลทัวประเทศ
่
พบมีกำรใช้เครือ่ งเอกซเรย์ทวไปทั
ั ่ ง้ หมด 6,189 เครื่อง เทียบกับจำนวนเครื่องเอกซเรย์
ทัง้ หมด 22,884 เครื่อง คิดเป็ นร้อยละ 27 สำหรับอันตรำยจำกกำรใช้รงั สี จำกผลกำรศึกษำที่อ้ำงถึง Patient
Dose in Radiographic Examinations in 12 Countries in Asia ,Africa and Eastern Europe: Initial Results
from IAEA Projects (1) พบว่ำ รังสีมโี อกำสทำให้ DNA ถูกทำลำย มีผลกระทบกับสัดส่วนของโครโมโซม ทีท่ ำให้
เกิดกำร mutation ได้รวมทัง้ โอกำสเกิดเนื้องอก หรือเซลล์มะเร็ง ผลของรังสีชนิดนี้ไม่มรี ะดับ threshold dose
คือแม้ได้รบั รังสีปริมำณน้ อยก็มโี อกำสทำให้เกิดผลได้ เรียกว่ำ stochastic or late effects แม้ผลของรังสีไม่ได้
ปรำกฏเด่นชัดว่ำใช้เวลำนำนเท่ำไร แต่สรุปได้ว่ำรังสีก็เป็ นปั จจัยหนึ่งที่ทำให้เกิดอันตรำยต่อมนุ ษย์ จำกผลของ
รังสีดงั กล่ ำวจึงได้ มอี งค์ก รที่ส ำคัญ คือ คณะกรรมำธิก ำรป้ อ งกันอันตรำยจำกรังสีระหว่ำงประเทศหรื อ ICRP
(International Commission on Radiological Protection ) กำหนดเอกสำรสำคัญ เกี่ยวกับกำรป้ องกันอันตรำย
จำกรังสี ที่เรียกว่ำ Recommendation of the ICRP และองค์กรทีส่ ำคัญอีกหน่ วยงำนหนึ่งคือ ทบวงกำรพลังงำน
ปรมำณูระหว่ำงประเทศ หรือ IAEA (International Atomic Energy Agency) ได้กำหนด Basic Safety Standard
(BSS) ซึง่ สำระสำคัญที่กำหนดจำกทัง้ สองหน่ วยงำนจะเหมือนกันเพื่อให้กำรใช้รงั สีมหี ลัก 3 ประกำรคือ ใช้รงั สี
เมื่อ จ ำเป็ นและได้ ร ับ ประโยชน์ (justification (Benefit > risk), ใช้ ป ริม ำณรัง สี ใ ห้ น้ อ ยที่ สุ ด เท่ ำ ที่ จ ะท ำได้
(optimization ; As Low As Reasonably Achievable: ALARA) แล ะ ใช้ ป ริ ม ำณ รัง สี ไ ม่ เ กิ น ค่ ำที่ ก ำห น ด
(limitation (Numerical Dose Limits) ส ำหรับ ทำงกำรแพทย์ ไม่ได้มกี ำรกำหนดค่ ำปริมำณรังสีห รือ ที่เรียกว่ำ
dose limit จึงมีกำรจัดทำค่ ำปริมำณรังสีอ้ำงอิงในกำรถ่ำยภำพรังสีวนิ ิจ ฉัยขึ้น เรียกว่ำ Diagnostic Reference
Levels (DRLs) เพื่อ ช่ ว ยควบคุ ม ให้ใช้ป ริม ำณรังสีน้ อ ยที่สุ ด เท่ ำที่จ ะท ำได้ หรือ เป็ น กำร “optimization” โดย
หน่ ว ยงำนที่ ส ำคัญ ได้ แ ก่ อ งค์ ก ำรปรมำณู ระหว่ ำ งประเทศ (International Atomic Energy Agency; IAEA),
สหภำพยุโรป (European Commission ;EC), National Radiological Protection Board (NRPB) และ Institute
of Physical Sciences in Medicine (IPSM) และประเทศต่ ำงๆ โดยกำรใช้ค่ ำปริมำณรังสีค่ ำควอไทล์ท่ี 3 ของ
กลุ่มเป็ นค่ำอ้ำงอิง(2) สำหรับประเทศไทยยังไม่มคี ่ำดังกล่ำว ปี งบประมำณ 2560 สำนักรังสีและเครื่องมือแพทย์
และศูนย์วทิ ยำศำสตร์กำรแพทย์ทุกแห่งจึงได้ดำเนินโครงกำรจัดทำค่ำปริมำณรังสีอำ้ งอิงสำหรับกำรถ่ำยภำพรังสี
วินิจฉัยทัวไป
่ เพื่อกำหนดค่ำปริมำณรังสีอ้ำงอิง ของประเทศ ให้กบั โรงพยำบำลและคลินิกใช้เปรียบเทียบและ
ควบคุมค่ำปริมำณรังสีไม่ให้เกินค่ำอ้ำงอิง ช่วยลดอัตรำเสีย่ งจำกอันตรำยของรังสีกบั ให้กบั ผูป้ ่ วย
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2. วัตถุประสงค์ในการจัดทาค่าปริ มาณรังสีอ้างอิ งในการถ่ายภาพรังสีวินิจฉัย และการนาไปใช้งาน
กำรจัดค่ำปริมำณรังสีอ้ำงอิง ในกำรถ่ำยภำพรังสีวนิ ิจฉัย (Diagnostic reference levels; DRLs) เป็ น
กำรกำหนดระดับค่ำปริมำณรังสีท่เี หมำะสมในกำรถ่ำยภำพรังสีท่ที ำให้ได้ภำพรังสีท่มี คี ุณ ภำพในกำรวินิจฉัย
เพื่อให้โรงพยำบำลและคลินิก ต่ำงๆ นำไปใช้เปรียบเทียบและควบคุมค่ำปริมำณรังสีท่ใี ช้ถ่ำยภำพรังสีกบั ผู้ป่วย
ไม่ให้สูงเกิน ไป เป็ น กำร “optimization” คือ ใช้ป ริม ำณรังสีให้น้ อ ยที่สุ ด เท่ ำที่จ ะท ำได้ ช่ ว ยลดอัต รำเสี่ย งจำก
อันตรำยของรังสีกบั ให้กบั ผู้ป่วย โรงพยำบำล/คลินิกแต่ละแห่งควรมีวดั ค่ำปริมำณรังสีท่ใี ช้ในกำรถ่ำยภำพรังสี
วินิจฉัย เปรียบเทียบกับปริมำณรังสีอ้ำงอิงทีไ่ ด้กำหนดขึน้ อย่ำงสม่ำเสมอ สำหรับในประเทศไทย เรื่องดังกล่ำว
ได้ถู ก ก ำหนดเป็ น หัว ข้อ หนึ่ งในเกณฑ์แ ละแนวทำงกำรพัฒ นำงำนรังสีว ินิ จ ฉัย โรงพยำบำลสังกัดกระทรวง
สำธำรณสุขพ.ศ.2558 กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ กระทรวงสำธำรณสุข ส่วนที่ 1 ข้อ 15.2 และส่วนที่ 2 ข้อ
18.10(3)
3. วิ ธีการดาเนิ นการจัดทาค่าปริ มาณรังสีอ้างอิ งในการถ่ายภาพรังสีวินิจฉัย
กำรจัด ท ำค่ ำปริม ำณรังสีอ้ำงอิงในกำรถ่ ำยภำพรังสีว ินิ จฉัย เป็ น กำรก ำหนดระดับ ค่ ำปริมำณรังสีท่ี
เหมำะสมในกำรถ่ำยภำพรังสีทท่ี ำให้ได้ภำพรังสีทม่ี คี ุณภำพในกำรวินิจฉัย แต่ละประเทศหรือพืน้ ทีห่ นึ่ง สำมำรถ
จัดทำขึ้นเองได้โดยอำศัยข้อมูลจำกกำรสำรวจจำกหลำยโรงพยำบำลและคลินิก ซึ่งโดยส่วนใหญ่ จะนิยมใช้ค่ำ
ปริมำณรังสีของกลุ่มค่ำควอไทล์ท่ี 3 เป็ นค่ำอ้ำงอิง กำรดำเนินกำรดังกล่ำวมีทงั ้ กำรทบทวนเรือ่ งวิธกี ำรวัด หน่ วย
ทีใ่ ช้ และกำรควบคุมคุณภำพเครือ่ งมืออุปกรณ์ทเ่ี กีย่ วข้องทัง้ หมด
กำรดำเนินกำรของกรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ปี พ.ศ.2560
3.1. การเก็บข้อมูล
กำรดำเนินกำรจัดทำค่ำปริมำณรังสีอ้ำงอิงฯ ครัง้ นี้ มีกำรดำเนินกำรเก็บข้อมูลค่ ำปริมำณรังสีจำกกำร
ถ่ำยภำพรังสีว ินิจฉัยด้วยเครื่อ งเอกซเรย์ ทวไป
ั ่ จำนวน 7 เทคนิค ได้แก่ เก็บข้อ มูลผู้ป่ วยตำมท่ำ chest PA,
lumbar spine AP, lumbar spine LAT, pelvis AP, abdomen AP, skull PA and skull LAT ท่ำละ 10 รำย โดย
เลือกกลุ่มผูป้ ่ วยผูใ้ หญ่ทม่ี นี ้ ำหนักช่วง 60 + 15 กิโลกรัม โดยนักฟิ สกิ ส์รงั สี และ/หรือ นักวิทยำศำสตร์กำรแพทย์
ของสำนักรังสีและเครื่องมือแพทย์ และห้องปฏิบตั กิ ำรรังสีและเครื่องมือแพทย์ ศูนย์วทิ ยำศำสตร์กำรแพทย์ทวั ่
ประเทศทัง้ หมด 15 หน่ วยงำน ช่วงเดือน ตุลำคม 2559 – สิงหำคม 2560 โดยกลุ่มตัวอย่ำงมำจำกโรงพยำบำล
และคลินิกของทัง้ ภำครัฐและเอกชนทัวประเทศ
่
ข้อมูลทัวไปที
่ จ่ ดบันทึกเพิม่ เติมได้แก่ ยีห่ อ้ รุ่น ชนิดเครือ่ งกำเนิด
กระแสไฟฟ้ ำ (generator) ชนิดตัวรับภำพรังสี ค่ำกระแสหลอดสูงสุด (mA) ค่ำทำงเทคนิคในกำรถ่ำยภำพรังสี
โดยเครื่องเอกซเรย์ทงั ้ หมด ได้ผ่ำนกำรทดสอบคุณภำพมำตรฐำน ตำมประกำศกรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ พ.ศ.
2558(4) และข้อมูลได้นำมำรวบรวมและตรวจสอบขัน้ แรกโดยศูนย์วทิ ยำศำสตร์กำรแพทย์ท่รี บั ผิดชอบเก็บข้อมูล
และรวบรวมและตรวจสอบอีก ครัง้ โดยสำนักรังสีและเครื่อ งมือ แพทย์ ซึ่งรับผิด ชอบเป็ น ผู้ป ระสำนงำนและ
รวบรวมข้อมูลในภำพรวมทัง้ หมดในครัง้ นี้ จำนวนตัวอย่ำง เก็บทัวทุ
่ กภูมภิ ำค และทุกระดับสถำนพยำบำล ทัง้
รพช รพศ รพท และ รพ เอกชน ได้จำนวน 250 เครื่อง จำกทัง้ หมด 6,189 เครื่อง แบ่งตำมพืน้ ที่ต่ำงๆ และแบ่ง
ตำมระบบสร้ำงภำพรังสี ดังตำรำงที่ 1-2
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ตารางที่ 1 จานวนเครื่องเอกซเรย์ทวไปแยกตามขนาดของสถานพยาบาลและหน่
ั่
วยงานที่เก็บข้อมูล
จานวนเครือ่ งเอกซเรย์ที่เก็บข้อมูล (เครือ่ ง)
หน่ วยงานที่เก็บข้อมูล

รพช

ภาคเหนื อ

รพท/
รพศ
4

อื่นๆ

ภาคกลาง

12

50

ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ

16

56

ภาคใต้

8

63

3

รวม

40

190

12

รพ.เอกชน

รวม (เครือ่ ง)
25

21
9

8

79
72
74

8

250

ตารางที่ 2 จานวนเครื่องเอกซเรย์ฟันฯแบ่งตามระบบสร้างภาพรังสี
ชนิ ด ตัวรับภาพ
ฟิ ล์มเอกซเรย์
CR/DR

จานวน (เครือ่ ง)
19
241

ร้อยละ
3.6
96.4

3.2 การวัดปริ มาณรังสี(5)
วัดค่ำปริมำณรังสี ใช้ขอ้ มูล 2 ส่วน ส่วนแรกจำกเครื่องวัดปริมำณรังสี เก็บข้อมูลจำกเครื่องเอกซเรย์ และ
ส่วนทีไ่ ด้จำกกำรบันทึกค่ำเทคนิคผูป้ ่ วยในกำรถ่ำยภำพรังสี ในขณะทีม่ ำรับกำรวินิจฉัย โดยไม่ได้ทำถ่ำยภำพรังสี
เพิ่มเติม ซึ่งเป็ นวิธ ีท่ใี ช้ว ดั ค่ ำปริมำณรังสีเพื่อ จัดท ำค่ ำอ้ำงอิงของหน่ ว ยงำนต่ ำงๆ โดยในส่ วนของเครื่อ งมือ
ปริมำณรังสีของกรมวิทย์ ตัง้ ค่ำเทคนิคกำรถ่ำยภำพรังสี ในช่วง 50-100 kVp โดยเอกซเรย์ค่ำละ 3 ครัง้ แล้วหำ
ค่ ำเฉลี่ย น ำมำแก้ค่ ำจำกกำรสอบเทียบและสภำวะแวดล้อ ม นำข้อ มูล จำกเครื่อ งมือ วัด ไปเชื่อ มกับ ข้อ มูล ค่ ำ
เทคนิค คกำรถ่ ำยภำพรังสีของผู้ป่วย โดยใช้สมกำร Entrance Surface air kerma จะได้ค่ำ min, max, mean,
median, third quartile และ sd ของกลุ่ม
4. ผลการดาเนิ นการจัดทาค่าปริ มาณรังสีอ้างอิ งจากการถ่ายภาพรังสีวินิจฉัยด้วยเครื่องเอกซเรย์ทวไป
ั่
ผลกำรวัด ปริม ำณรังสีท่ีใช้ถ่ ำยภำพตำมท่ ำ chest PA, lumbar spine AP, lumbar spine LAT, pelvis
AP, abdomen AP, skull PA and skull LAT และจำกกำรคำควณ ค่ ำควอไทล์ท่ี 3 ซึ่งใช้เป็ นค่ำอ้ำงอิงของ
กลุ่มมีค่ ำเท่ำกับ 0.29,3.77, 9.77, 3.11, 3.8 , 2.62 และ 2.1 มิล ลิเกรย์ ตำมลำดับ ดังตำรำงที่ 3 ส ำหรับ
เทคนิคในกำรถ่ำยภำพรังสี พบค่ำควำมหนำผูป้ ่ วยอยู่ในช่วง 10 – 39 เซนติเมตร ค่ำควำมต่ำงศักย์ (kV) อยู่
ในช่วง 51.5-125.7 kV กระแสหลอดเอกซเรย์(mA) อยู่ในช่วง 0.6-200 mA ดังตำรำงที่ 3 จำกข้อมูลเทคนิค
กำรถ่ำยภำพรังสีผปู้ ่ วยจำนวน 183,770 เทคนิค แบ่งเป็ นระบบฟิ ล์ม1์ ,072 เทคนิค และระบบดิจติ อล 17,435
เทคนิค
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ตารางที่ 3 ค่าทางเทคนิ คในการถ่ายภาพรังสี
ส่วนที่
ถ่ายภาพ

ท่าถ่ายภาพ
รังสี

Chest
L-S spine

PA
AP
LAT
Pelvis
AP
Abdomen
AP
Skull
AP/PA
LAT
ตารางที่ 4 ค่าปริ มาณรังสี
ส่วนที่ถ่ายภาพ

min

น้าหนัก (kg)
mean (range)

61 (21.8-82.0)
61.3 (19.0-79.3)
61.7 (25.8-95.0)
59.9 (17.3-75.0)
61.1 (20.6-90.0)
60.4 (17.7-90.0)
60.2 (16.2-83.8)
1st qrt

ความหนา(cm)
mean (range)

21.3 (10.0-30)
21.2 (14.0-31)
27.4 (18.0-39.0)
20.4 (9.0-32.0)
21.2 (10.0-31.2)
18.1 (13.0-31.5)
16.3 (11.0-30)

median

mean

ท่าถ่ายภาพ
รังสี

Chest
L-S spine

PA
AP
LAT
AP
AP
AP/PA
LAT

Pelvis
Abdomen
Skull

87 (58.9-126.0)
79.5 (62.0-109.10)
86.1 (53.2-125.7)
77 (56.7-100.0)
78.50 (57.5-100.)
74.7 (52.2-95.1)
73.1 (51.5-93.0)

third
quartile*

Chest PA
0.027 0.12
0.17
0.23
0.29
L-S spine AP
0.16 1.53
2.37
2.81
3.77
L-S spine lateral 0.66 3.44
6.26
7.22
9.77
Pelvis AP
0.18 1.32
2.05
2.43
3.11
Abdomen AP
0.17 1.41
2.33
2.79
3.80
Skull AP/PA
0.1
0.9
1.51
1.87
2.62
Skull Lateral
0.18 0.79
1.31
1.6
2.10
*ใช้เป็ นค่ำอ้ำงอิง
ตารางที่ 5 ค่าทางเทคนิ คในการถ่ายภาพรังสีของกลุ่มระบบฟิ ล์ม
ส่วนที่
ถ่ายภาพ

kV
mean (range)

mAs
mean (range)

7.9 (0.8-32.0)
26.9 (0.9-71.0)
46.6 (1.2-200)
24.2 (0.7-67.0)
26.2 (0.6-70.0)
22.1 (0.6-125.8)
20.7 (0.6-126.2)

max

sd

ปริมาณรังสีอ้างอิ ง
ของ IAEA(1)
(มิ ลลิ เกรย์; mGy)

1.92
7.82
25.28
9.85
9.14
6.44
7.46

0.21
1.74
4.96
1.67
1.87
1.34
1.19

0.33
4.07
8.53
3.68
3.64
2.41
2.41

น้าหนัก (kg)
mean (range)

ความหนา(cm)
mean (range)

kV
mean (range)

mAs
mean (range)

61.3 (51.5-82.0)
60.8 (56.6-68.5)
60.7 (56.6-68.5)
58.6 (43.0-67.3)
59.4 (51.5-66.1)
58.1 (53.9-63.2)
58.1 (53.9-63.2)

21.1 (16.0-25.0)
21.7 (15.2-26.5)
27.8 (22.9-32.0)
19.8 (13.5-23.5)
21.6 (14.0-28.0)
18.2 (14.0-23.0)
15.7 (12.0-19.5)

77.6 (59.7-93.0)
75.8 (62.7-95.0)
82.6 (65.0-115.0)
72.4 (60.0-100.0)
74.7 (62.0-100.0)
69.9 (55.8-85.0)
67.9 (55.8-85.0)

9.7 (3.0-32.0)
28.0 (10.0-70.0)
49.9 (12-200)
25.8 (10.0-60.0)
28.2 (10.0-70.0)
24.9 (8.0-75.0)
22.2 (8.0-70.0)
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ตารางที่ 6 ค่าปริ มาณรังสีของกลุ่มระบบฟิ ล์ม
ส่วนที่ถ่ายภาพ

min

1st qrt

median

mean

third
quartile

max

sd

ปริมาณรังสีอ้างอิ ง
ของ IAEA(1)
(มิ ลลิ เกรย์; mGy)

Chest PA
L-S spine AP
L-S spine lateral
Pelvis AP
Abdomen AP
Skull AP/PA
Skull Lateral

0.05
0.447
0.934
0.49
0.181
0.37
0.246

0.13
0.96
2.91
0.86
1
0.5
0.42

0.14
2
4.09
1.35
1.52
1.01
0.78

0.15
2.08
5.23
1.71
2.63
1.28
1.04

0.16
2.58
6.68
2.68
3.81
1.69
1.42

0.42
4.4
15.21
3.94
8.17
3.69
3.01

0.08
1.24
3.63
1.09
2.17
0.91
0.81

0.33
4.07
8.53
3.68
3.64
2.41
2.41

เมื่อแยกตำมระบบสร้ำงภำพรังสีพบว่ำค่ำ ค่ ำควอไทล์ท่ี 3 สำหรับถ่ำยภำพ chest PA, lumbar spine
AP, lumbar spine LAT, pelvis AP, abdomen AP, skull PA and skull LAT ของกลุ่ มที่ใช้ฟิ ล์มเอกซเรย์ มีค่ ำ
เท่ำกับ 0.16, 2.58, 6.68, 2.68, 3.81 , 1.69 และ 1.42 มิลลิเกรย์ ดังตำรำงที่ 5 กลุ่มค่ำปริมำณรังสีและค่ำทำง
เทคนิคในกำรถ่ำยภำพรังสีของกลุ่มทีใ่ ช้ฟิลม์ เอกซเรย์ ดังตำรำงที่ 6
ของกลุ่มที่ใช้ดจิ ติ อลเอกซเรย์ ค่ำควอไทล์ท่ี 3 สำหรับถ่ำยภำพ chest PA, lumbar spine AP, lumbar
spine LAT, pelvis AP, abdomen AP, skull PA and skull LAT มีค่ ำ เท่ ำ กั บ 0.31, 3.99, 10.05, 3.17, 3.8 ,
2.68 และ 2.18 มิลลิเกรย์ ดังตำรำงที่ 7 กลุ่มค่ำทำงเทคนิคในกำรถ่ำยภำพรังสีของกลุ่มที่ใช้ฟิล์มเอกซเรย์ ดัง
ตำรำงที่ 8
ตารางที่ 7 ทางเทคนิ คในการถ่ายภาพรังสีของกลุ่มที่ใช้ระบบดิ จิตอล
ส่วนที่
ถ่ายภาพ

Chest
L-S spine
Pelvis
Abdomen
Skull

ท่าถ่ายภาพ
รังสี

น้าหนัก (kg)

ความหนา(cm)

kV

mAs

mean (range)

mean (range)

mean (range)

mean (range)

PA
AP
LAT
AP
AP
AP/PA
LAT

61 (21.8-79.8)
61.3 (19.0-79.3)
61.8 (25.8-95.0)
60.0 (17.3-75.0)
61.3 (20.6-90.0)
60.6 (17.7-90.0)
60.4 (16.2-83.8)

21.3 (10.0-30.0)
21.2 (14.0-31.0)
27.4 (18.0-39.0)
20.4 (9.0-32.0)
21.2 (10.0-31.2)
18.1 (13.0-31.5)
16.3 (11.0-30)

87.7 (58.9-126.0)
79.8 (62.0-109.1)
86.4 (52.3-125.7)
77.4 (56.7-100.0)
78.8 (57.5-97.0)
75.1 (52.2-95.1)
73.1 (51.5-93.0)

7.8 (0.8-32.0)
27.3 (0.9-76.0)
47.1 (1.2-226.8)
24.2 (0.7-67.0)
26.0 (0.6-70.0)
21.9 (0.6-125.8)
20.6 (0.6-126.2)
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ตารางที่ 8 ค่าปริ มาณรังสีของกลุ่มที่ ใช้ระบบดิ จิตอล
ส่วนที่ถ่ายภาพ

min

1st qrt

median

mean

third
quartile

max

sd

ปริมาณรังสีอ้างอิ ง
ของ IAEA(1)
(มิ ลลิ เกรย์; mGy)

Chest PA
L-S spine AP
L-S spine lateral
Pelvis AP
Abdomen AP
Skull AP/PA
Skull Lateral

0.027
0.16
0.66
0.18
0.17
0.1
0.18

0.12
1.59
3.46
1.35
1.45
0.94
0.86

0.18
2.46
6.51
2.09
2.33
1.57
1.32

0.27
3.04
7.59
2.53
2.83
1.96
1.67

0.31
3.99
10.05
3.17
3.80
2.68
2.18

4.32
11.18
27.3
10.48
10.64
10.2
7.57

0.41
2.09
5.36
1.78
1.92
1.46
1.27

0.33
4.07
8.53
3.68
3.64
2.41
2.41

5.วิ จารณ์
กำรศึกษำครัง้ นี้มกี ำรเก็บข้อมูลกระจำยครอบคลุมทุกพื้นที่และทุกระดับหน่ วยงำนที่ใช้เครื่องเอกซเรย์
ทัวไปทั
่
ง้ หมด 250 เครื่อง กระจำยทุกระดับหน่ วยงำนและทัวประเทศ
่
ซึ่งเป็ นไปตำมหลักกำรจัดทำค่ำปริมำณ
รังสีอ้ำงอิง (2) โดยค่ำอ้ำงอิงที่ได้ครัง้ นี้ หำกเทียบกับของ IAEA จะพบว่ำมีค่ำใกล้เคียงกัน แต่ในท่ำ L-S spine
lateral, abdomen AP และ skull PA จะมีค่ ำ ปริม ำณรังสีท่ผี ิว สูงกว่ำของ IAEA,2008(1)เล็ก น้ อ ย เมื่อ วิเครำะห์
ข้อมูลเพิม่ เติมเห็นได้ว่ำกลุ่มที่ใช้ดจิ ติ อล จะใช้ค่ำปริมำณรังสีสูงกว่ำกลุ่มทีใ่ ช้ระบบสร้ำงภำพแบบฟิ ลม์ เอกซเรย์
แบบฟิ ล์มเอกซเรย์ ปั จจัยที่สำคัญ คือกำรใช้ค่ำทำงเทคนิคในกำรถ่ำ ยภำพรังสี ได้แก่ค่ำ kVp และ mAs ซึ่ง
พบว่ำกลุ่มทีใ่ ช้ดจิ ติ อล ใช้ค่ำทำงเทคนิคในกำรถ่ำยภำพรังสีสูงกว่ำระบบฟิ ลม์ เอกซเรย์ ทำให้ค่ำปริมำณรังสีท่ผี วิ
สูงกว่ำตำมไปด้วย ซึ่งโดยปกติแล้วกำรนำระบบดิจติ อลมำใช้งำนแทนฟิ ล์มเอกซเรย์ เพื่อต้องกำรเพิ่มควำม
รวดเร็วในกำรถ่ำยภำพรังสี รวมทัง้ เพิม่ ควำมสะดวกในกำรส่งข้อมูล แต่กำรที่แพทย์หรือเจ้ำหน้ ำที่รงั สีสำมำรถ
ปรับควำมขำว-ดำ และคอนทรำสต์ของภำพได้ อำจขำดควำมระมัดระวังในกำรตัง้ ค่ำทำงเทคนิคในกำรถ่ำยภำพ
รังสี ส่งผลให้ค่ำปริมำณรังสีของกลุ่มทีใ่ ช้ระบบดิจติ อลสูงกว่ำฟิ ลม์ เอกซเรย์ สอดคล้องกับกำรศึกษำของศิรวิ รรณ,
2559(6) ดังนัน้ จึงต้องเพิม่ กิจกรรมกำรอบรมควำมรูใ้ นกระบวนกำรสร้ำงภำพระบบดิจติ อลและกำรตัง้ ค่ำเทคนิคที่
เหมำะสมให้กบั เจ้ำหน้ำทีร่ งั สีเพิม่ เติมในโอกำสต่อไป
6.สรุป
ค่ำปริมำณรังสีอ้ำงอิงจำกกำรถ่ำยภำพรังสีวนิ ิจฉัยด้วยเครื่องเอกซเรย์ ทวไป
ั ่ สำหรับกำรถ่ำย chest PA,
lumbar spine AP, lumbar spine LAT, pelvis AP, abdomen AP, skull PA แ ล ะ skull LAT มี ค่ ำ เท่ ำ กั บ
0.29,3.77 ,9.77, 3.11, 3.80, 2.62 และ 2.10 มิลลิเกรย์ ตำมลำดับ โดยหน่วยงำนในพืน้ ทีส่ ่วนใหญ่ ใช้ระบบสร้ำง
ภำพแบบดิจติ อล
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