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กิตติกรรมประกาศ 

 ผู้วิจัยขอขอบคุณ แพทย์หญิงศศิธร ศิริมหาราช  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ที่ให้การ
สนับสนุน งาน Routine to Research (R2R) ภายในโรงพยาบาล, ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงลักขณา ไทยเครือ 
อาจารย์ที่ปรึกษา ที่ให้ค าแนะน า เสนอแนะ แก้ไขข้อบกพร่อง และ กลุ่มงานวิจัยที่ช่วยสนับสนุนวิธีด าเนินงานวิจัย 
ระเบียบวิจัย, ข้อคิดเห็น รวมทั้งข้อเสนอแนะการน าเสนอผลงาน อันเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงแก้ไข
ข้อบกพร่องต่างๆ จนท าให้งานวิจัยนี้ส าเร็จได้ 

ขอขอบคุณ แพทย์หญิง อังสนา นิมมลรัตน์ รังสีแพทย์ หัวหน้ากลุ่มงานรังสีวิทยา  และนักรังสีการแพทย์
ผู้ร่วมงาน ที่ให้ความร่วมมือในการด าเนินงาน 

  ผู้วิจัยไดท้ าการศึกษา และด าเนินงาน อย่างเต็มความสามารถ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่างานวิจัยฉบับนี้ จะ
เป็นประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยแก่ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้สนใจต่อไป  
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บทคัดย่อ 

บทน้า:  การตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT) เป็นการตรวจที่ให้ปริมาณรังสีสูง เมื่อเทียบกับการได้รับรังสีจากการ
ตรวจทางรังสีวินิจฉัยอื่นๆ และถ้ามีการสแกน (Scan) ซ้ าในการตรวจครั้งเดียวกันจากสาเหตุที่หลีกเลี่ยงได้ยาก 
ผู้ป่วยจะได้รับปริมาณรังสีที่ไม่จ าเป็นมากขึ้น อาจส่งผลให้ผู้ป่วยได้รับอันตรายจากรังสีเพ่ิมข้ึนด้วย 

วัตถุประสงค์: เพ่ือประเมินปริมาณรังสีเฉลี่ย จากการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สมองไม่ฉีดสารทึบรังสี (CT brain 
without contrast) ด้วยค่าปริมาณรังสีตลอดความยาว (Dose length Product; DLP) ในผู้ป่วยที่มีการสแกน
ปกติ และมีการสแกนซ้ าในการตรวจครั้งเดียวกัน พร้อมศึกษาหาสาเหตุการสแกนซ้ าที่ไม่จ าเป็น และทดลองหา
พารามิเตอร์เอกซเรย์คอมพิวเตอร์สมอง ที่สามารถลดปริมาณรังสีลงได้มากที่สุด แต่ยังให้ภาพที่เพียงพอต่อการ
วินิจฉัยของแพทย์ 

วิธีการศึกษา: ศึกษาข้อมูลปริมาณรังสีย้อนหลัง (Retrospective cohort study) ตั้งแต่ มกราคม-ธันวาคม ใน
ผู้ป่วยเอกซเรย์ตรวจ CT brain without contrast ด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ชนิด 64 slices ยี่ห้อ ยีอี รุ่น 
optima 660 ในรายที่มีการสแกนปกติ 1874 ราย มีการสแกนซ้ าที่ไม่จ าเป็น 61 ราย  หาค่าปริมาณรังสีเฉลี่ยและ
เปรียบเทียบกับค่าเกณฑ์ปริมาณรังสีอ้างอิง (Diagnosis reference level; DRL) จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
กระทรวงสาธารณสุข จากนั้นวิเคราะห์อุบัติการณ์ศึกษาสาเหตุการสแกนซ้ าท่ีไม่จ าเป็น และทดลองปรับ
พารามิเตอร์ที่สามารถลดปริมาณรังสีด้วยการสแกนหุ่นจ าลองศีรษะ และประเมินคุณภาพภาพรังสีด้วยคุณสมบัติ
ทางฟิสิกส์  

ผลการศึกษา: ค่าDLP ของผู้ป่วยตรวจ CT brain without contrast ที่มีการสแกนปกติ มีค่ามัธยฐานเท่ากับ 
636.07 (ต่ าสุด 523.52 , สูงสุด 831.47 mGy-cm) อยู่ในเกณฑ์ยอมรับได้ของค่าอ้างอิงการถ่ายภาพรังสีวินิจฉัย
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข คือไม่เกิน 1028.00 mGy-cm คิดเป็นร้อยละ 100 และเม่ือมี
การสแกนซ้ า ค่าDLP มีมัธยฐาน 1217.66 (ต่ าสุด 992.82 , สูงสุด 3062.45 mGy-cm)  สูงกว่าค่าอ้างอิง ร้อยละ 
63.94 (39ราย) โดยสาเหตุหลักของการสแกนซ้ าท่ีไม่จ าเป็นส่วนใหญ่เกิดจากตัวผู้ป่วยอยู่ในภาวะสับสนและไม่
รู้สึกตัว ร้อยละ 93.44(57 ราย)  และเม่ือทดลองหาค่าพารามิเตอร์ด้วยการสแกนหุ่นจ าลองศีรษะ ประเมินคุณภาพ
ภาพรังสีด้วยคุณสมบัติเชิงฟิสิกส์ ให้ได้คุณภาพเพียงพอต่อการวินิจฉัย สามารถลดปริมาณรังสีได้ ร้อยละ 15.30 
อยู่ในเกณฑ์ยอมรับได้ของค่าปริมาณรังสีอ้างอิงกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  

ข้อสรุป: ค่าปริมาณรังสีจากการตรวจ CT brain without contrast เมื่อสแกนปกติทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ยอมรับได้
ของค่าอ้างอิงมาตรฐาน แต่เมื่อสแกนซ้ า มีผู้ป่วยส่วนใหญ่ที่ได้รับปริมาณรังสีเกินค่ามาตรฐาน และสาเหตุหลักเกิด
จากผู้ป่วยอยู่ในภาวะสับสนไม่รู้สึกตัว ซึ่งเมื่อมีการใช้พารามิเตอร์จากการทดลอง สามารถลดปริมาณรังสีอยู่ใน
เกณฑ์ยอมรับได้ของค่าปริมาณรังสีอ้างอิงกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์    
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1. ที่มาและความส้าคัญ 

การตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ เป็นการตรวจที่ส าคัญ ใช้ในการตรวจวินิจฉัยความผิดปกติของอวัยวะ
ต่างๆของร่างกาย ปัจจุบันแพทย์มีการส่งตรวจเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากมีความสะดวก รวดเร็วเพราะใช้เวลาตรวจไม่
นาน และให้ข้อมูลในการวินิจฉัยโรคที่แม่นย า ช่วยให้การวางแผนการรักษาได้ดี ซ่ึงเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ยุค
ใหม่ได้ถูกพัฒนาขึ้นด้วยเทคโนโลยีอันทันสมัย แบบหัววัดหลายแถว หรือที่เรียกว่า Multi detector Computed 
Tomography และมีช่องรับสัญญาณ (Detector) ขนาดเล็กท าให้สามารถสร้างภาพด้วยความหนาของชิ้นภาพที่
บาง แต่ให้รายละเอียดภาพสูง อีกท้ังสามารถสแกน (Scan) ครอบคลุมขอบเขตการตรวจได้กว้าง ด้วยระยะเวลา
สั้นต่อรอบการหมุนของหลอดเอกซเรย์  จึงสามารถสร้างภาพได้มากกว่า 2,000 ภาพต่อการตรวจแต่ละครั้ง  จาก
รายงานของ International Atomic Energy Agency (IAEA)1 ในหลายประเทศเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ถูก
น ามาใช้อย่างกว้างขวางและเพ่ิมจ านวนขึ้นอย่างรวดเร็ว เช่น ประเทศสหรัฐอเมริกามีการตรวจเอกซเรย์
คอมพิวเตอร์ประมาณ 60 ล้านคนต่อปี รวมทั้งกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้วหลายๆประเทศ ทั้งนี้การตรวจเอกซเรย์
คอมพิวเตอร์ เป็นการตรวจวินิจฉัยที่ก่อให้เกิดปริมาณรังสีค่อนข้างสูง เมื่อเทียบกับการได้รับรังสีจากการตรวจทาง
รังสีอื่นๆ หรือเทียบกับการรับรังสีจากธรรมชาติ โดยเมื่อต้องการภาพรังสีเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ที่มีความละเอียดสูง
มาก ก็ยิ่งต้องได้รับปริมาณรังสีสูงขึ้นตามไปด้วย  ทั้งนี้ คณะกรรมาธิการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ 
International Commission on Radiological Protection -ICRP)2  ซึ่งเป็นองค์กรนานาชาติ ท าหน้าที่
พิจารณาความปลอดภัยจากการใช้รังสี ให้ค าแนะน าและก าหนดนโยบาย และได้ก าหนดปริมาณรังสียังผล 
(Effective dose) ที่ประชาชนทั่วไปได้รับ ต้องไม่เกินขีดจ ากัดของปริมาณรังสีสูงสุดที่ร่างกายทนได้ (Dose limit) 
ต่อครั้ง คือไม่เกิน 1 มิลลิซีเวิร์ต (mSv)  และปริมาณรังสีสะสมต่อปีไม่เกิน 5 มิลลิซีเวิร์ต (mSv) เพ่ือหลีกเลี่ยงผล
ของรังสีที่มีปริมาณรังสีสูง ที่อาจเกิดอันตราย  ได้แก่ เมื่อร่างกายได้รับรังสีตลอดทั้งตัวครั้งเดียว มากกว่า 1 มิลลิซี
เวิร์ต (mSv) อาจเกิดการท างานของไขกระดูกให้เม็ดเลือดขาวมีปริมาณลดลง ร่วมกับมีการเปลี่ยนแปลงของ ดีเอ็น
เอ , 2-100 มิลลิซีเวิร์ต(mSv)  อาจเกิดการปวดหัว มีไข้ ติดเชื้อ ผมร่วง เกิดตาต้อกระจก นอกจากนี้ ผลกระทบ
จากการสะสมรังสีในระยะยาวเมื่อได้รับรังสีตลอดทั้งตัว ปริมาณรังสีมากกว่า 500 มิลลิซีเวิร์ต (mSv) จะท าให้เม็ด
เลือดขาวลดลง ผมร่วง เบื่ออาหาร อายุสั้น มีการเปลี่ยนแปลงของดีเอ็นเอ มีผลต่อการกลายพันธุ์ของเซลล์ก่อ
มะเร็ง (ICRP103)   โดยหน่วยงานหรือองค์กรจึงมีความจ าเป็นต้องมีการตรวจสอบเฝ้าระวังการใช้ปริมาณรังสี 
ตลอดจนการป้องกันอันตรายจากรังสีที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ป่วยที่เข้ารับการตรวจทางรังสีวินิจฉัย  

ปัจจุบันนักวิจัยทางรังสีวิทยาหลายท่านได้มีการศึกษาปริมาณรังสีอ้างอิงของหน่วยงานตนเอง เพื่อ

เปรียบเทียบหาเกณฑ์ยอมรับได้ของค่าปริมาณรังสีกับหน่วยงานกลางหรือหน่วยงานมาตรฐานหรืองานวิจัยต่างๆ4-6 
และงานวิจัยที่ต้องการศึกษาและพัฒนาพารามิเตอร์ของเครื่องเอกซเรย์แต่ละเครื่อง เพ่ือลดปริมาณรังสีที่ผู้ป่วย

ได้รับ7 
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โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เป็นโรงพยาบาลเฉพาะทางให้บริการรักษาผู้ป่วยทางด้านระบบประสาท  
การตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์เพื่อการวินิจฉัย ส่วนใหญ่เป็นการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ส่วนสมอง ด้วยเครื่อง 
เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง (Multidetector CT) ชนิด 64 slice ยี่ห้อ ยีอี (GE)  รุ่น optima 660 ผลิตโดย
บริษัท ยีอี เฮลธ์แคร์ จ ากัด ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีโปรแกรมค านวณปริมาณรังสีที่ผู้ป่วยได้รับจากการตรวจ
เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ โดยแสดงด้วยค่าปริมาณรังสีในหนึ่งหน่วยปริมาตรของการ scan  (CT dose Index: CTDI) 
มีหน่วย mGy และค่าผลคูณปริมาณรังสีกับความยาวตลอดระยะ scan ของอวัยวะที่ตรวจ (Dose length 
product :DLP) มีหน่วย mGy-cm  ประมวลและแสดงผลบนหน้าจอเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ หลังการ scan 

เสร็จสิ้น สามารถจัดเก็บในเครื่องเอกซเรย์และในระบบ PACS ของโรงพยาบาลฯ3  โดยค่าดังกล่าวสามารถน ามา
ค านวณปริมาณรังสียังผล (Effective dose) ที่ผู้ป่วยได้รับ และใช้บอกปริมาณรังสีที่ผู้ป่วยแต่ละรายได้รับจากการ
ตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์  ทั้งนีท้ี่ผ่านมากลุ่มงานรังสีวิทยายังไม่เคยประเมินปริมาณรังสีอ้างอิงของโรงพยาบาลฯ 
ด้วยการหาปริมาณรังสีเฉลี่ยและเปรียบเทียบค่ากับปริมาณรังสีอ้างอิง (Diagnostic reference level -DRL) จาก
หน่วยงานกลางระดับประเทศหรือหน่วยงานมาตรฐานระดับสากล     

จากข้อมูลสถิติผู้ป่วยที่มารับบริการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ระหว่างเดือน มกราคม–ธันวาคม พ.ศ. 
2561 มีผู้ป่วยตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ส่วนสมอง (CT brain) ที่ส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วยโรคระบบประสาทและสมอง 
จ านวน 1974 ราย และได้รับการสแกนซ้ าในการตรวจครั้งเดียวกันมากกว่าหนึ่งครั้งจ านวน 159 ราย เกิดจาก
แพทย์สั่งตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ที่ต้องฉีดสารทึบรังสี เพ่ือช่วยในการวินิจฉัยเพ่ิมเติม จ านวน 98 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 4.96 และเกิดจากได้ภาพรังสีไม่ชัด ภาพไหวหรือเบลอ (Motion) จากการที่ผู้ป่วยมีการเคลื่อนไหวขณะ
เครื่องสแกน  ซึ่งรังสีแพทย์หรือแพทย์ผู้ตรวจไม่สามารถวินิจฉัยภาพรังสีดังกล่าวได้ มีจ านวน 61 ราย  คิดเป็นร้อย
ละ 3.25  ส่งผลให้ผู้ป่วยกลุม่นี้ได้รับปริมาณรังสีทีสู่งมากกว่าการสแกนปกติอีกเท่าตัว  จึงอาจมีผลให้ผู้ป่วยได้รับ
อันตรายจากรังสีที่มากขึ้นได ้ 

ดังนั้นผู้วิจัยในฐานะนักรังสีการแพทย์ ที่มีหน้าที่ออกแบบเทคนิคและวิธีการให้ปริมาณรังสีที่มีความ
เหมาะสมกับผู้ป่วย ตามกระบวนการ Optimization ที่ต้องใช้รังสีในปริมาณท่ีน้อยที่สุดแต่ยังคงคุณภาพถ่ายรังสีที่
มีรายละเอียดภาพตรงตามแพทย์ต้องการ จึงมีความสนใจศึกษาปริมาณรังสีที่ผู้ป่วยได้รับจากการตรวจเอกซเรย์
คอมพิวเตอร์ส่วนสมองของโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เปรียบเทียบกับปริมาณรังสีอ้างอิงของกรมวิทยาศาสตร ์
การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเป็นปริมาณรังสีอ้างอิงของประชากรไทย และพัฒนาออกแบบเทคนิคหรือ
วิธีการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ที่ผู้ป่วยของโรงพยาบาลประสาทเขียงใหม่ จะได้รับปริมาณรังสีอยู่ในเกณฑ์ที่
เหมาะสมและปลอดภัยต่อไป 
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2. วัตถุประสงคข์องการวิจยั 

2.1 เพ่ือประเมินปริมาณรังสีที่ผู้ป่วยได้รับจากการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สมองไม่ฉีดสารทึบรังสี และ
ประเมินค่าปริมาณรังสีการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สมองไม่ฉีดสารทึบรังสีที่มีการ Scan ซ้ า
มากกว่าหนึ่งครั้ง ในการตรวจครั้งเดียวกัน  และเปรียบเทียบค่าปริมาณรังสีอ้างอิงกรมวิทยาศาสตร์ 
การแพทย์  

2.2 เพ่ือหาสาเหตุการ scan ซ้ าโดยไม่จ าเป็นในการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์   
2.3 เพ่ือพัฒนาเทคนิคหรือวิธีการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ที่สามารถลดปริมาณรังสี และได้ภาพรังสีที่

เพียงพอต่อการวินิจฉัย ด้วยการทดลองสแกนหุ่นจ าลองศีรษะ (Head Phantom)  

3. วิธีการ 

3.1 รูปแบบการศึกษา 

 การวิจัยนี้ด าเนินการตามวัตถุประสงค์ ดังนั้นจึงใช้รูปแบบการวิจัยแตกต่างกัน ดังนี้  
3.1.1. เพ่ือประเมินปริมาณรังสีเฉลี่ยที่ผู้ป่วยได้รับจากการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ไม่ฉีดสารทึบรังสี 

ผู้ป่วยได้รับจากการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ไม่ฉีดสารทึบรังสี และมีการสแกนซ้ ามากกว่าหนึ่งครั้งจากสาเหตุ
ภาพรังสีไม่ได้คุณภาพ    ใช้การวิจัยแบบ Retrospective cohort study 

3.1.2. เพ่ือศึกษาหาสาเหตุการสแกนซ้ าจากการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สมองของผู้ป่วยโรงพยาบาล
ประสาทเชียงใหม ่ใช้การวิจัยแบบ Retrospective cohort study 

3.1.3. เพ่ือพัฒนาหาค่าพารามิเตอร์หรือเทคนิคการตรวจ ทีล่ดปริมาณรังสีลง และให้ภาพรังสีที่เพียงพอ
ต่อการวินิจฉัยของแพทย์ ด้วยการทดลองสแกนหุ่นจ าลองศีรษะ ใช้รูปแบบการวิจัยแบบ Experimental cohort 
study 
 
3.2 สถานที่ศึกษา   

    กลุ่มงานรังสีวิทยา  โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ 
 
3.3 ประชากรศึกษา  

แบ่งตามวัตถุประสงค์ 

วัตถุประสงค์ที่ 1 : ผู้ป่วยที่ได้รับการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สมองไม่ฉีดสารทึบรังสี  
  ระหว่าง มกราคม -  ธันวาคม 2561 

 วัตถุประสงค์ที่ 2 : ผู้ป่วยที่ได้รับการ scan ซ้ า ระหว่าง มกราคม - ธันวาคม 2561 
วัตถุประสงค์ที่ 3 : ค่าพารามิเตอร์ หรือเทคนิคการตรวจ  
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3.4 ขนาดตัวอย่าง 

  ผู้ป่วยทั้งหมดที่ตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สมอง  ตั้งแต่เดือน มกราคม-ธันวาคม 2561 แบ่งเป็น ผู้ป่วย
ตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สมองที่ได้รับการสแกนครั้งเดียว และมีการสแกนซ้ า 

 
3.5 นิยามศัพท์ 
 3.5.1. การตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ คือ การตรวจทางรังสีด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ โดยการ
ปล่อยรังสีเอกซ์ล าแคบๆผ่านภาคตัดขวางของร่างกายผู้ป่วย และผ่านเข้าสู่หัววัดรังสีเพื่อสร้างภาพ 

 3.5.2. การสแกนซ ้า คือ การตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์และมีการสแกนซ้ าในการตรวจเดิม มากกว่าการ
ตรวจปกติ แบ่งเป็น   
         3.5.2.1 การสแกนซ้ าท่ีจ าเป็นต้องตรวจ ได้แก่ การตรวจที่ต้องฉีดสารทึบรังสี  
      3.5.2.2 การสแกนซ้ าท่ีไม่จ าเป็น ได้แก่ การที่ภาพรังสีไม่สามารถวินิจฉัยได้ และต้องท าการสแกนใหม่ 

 3.5.3. ปริมาณรังสี คือ ปริมาณท่ีแสดงถึงพลังงานที่เครื่องเอกซเรย์ปล่อยออกมาขณะตรวจ เพ่ือสร้าง
ภาพรังสี และบางส่วนจะดูดกลืนในเนื้อเยื่อบริเวณท่ีตรวจ หรือกระเจิงออกในอากาศ โดยค่าปริมาณรังสีเอกซ์เป็น
รังสีชนิดก่อไอไอออน จึงมีผลทางชีวภาพวิทยาต่อเนื้อเยื่อของสิ่งมีชีวิต   

3.5.4. ค่า Diagnostic reference level (DRL) คือ ค่าปริมาณรังสีที่เป็นค่าอ้างอิงของการตรวจวินิจฉัย
ทางรังสีแต่ละประเภท ทั้งนี้ ปริมาณรังสีจากการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ มี 2 ค่า 

    3.5.4.1 CT Dose Index (CTDI) คือ ปริมาณรังสีเฉลี่ยในปริมาตรของการสแกน ใช้หน่วย มิลลิเกรย์ 
(mGy) 
     3.5.4.2 Dose length product (DLP) คือ ปริมาณรังสีทั้งหมดที่เกิดข้ึนจากการสแกนผู้ป่วย ในหน่วย  
 มิลลิเกรย์ –เซนติเมตร (mGy.-cm)  
  
3.6 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย    

3.6.1 แบบบันทึกปริมาณรังสีผู้ป่วยจากการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สมองไม่ฉีดสารทึบรังสี  

Case No. HN อายุ CXDI DLP 
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3.6.2 แบบบันทึกรายละเอียดผู้ป่วยเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ส่วนสมองไม่ฉีดสารทึบรังสีที่มีการสแกนซ้ าไม่
จ าเป็น 

 Code 
1. ID ผู้ป่วย.............................................  
 

2. เพศ             1) ชาย            2) หญิง 
 

3. อายุ      
 

4. วันที่ตรวจ CT ...................................................... 
 

5. ผู้ป่วยได้รับการประเมินสภาพ                   1) No             2) Yes 
  

6. ผู้ป่วยได้รับการประเมินโดย             1) ER             2) x-ray         3) Both 
 

7. ER มีการส่งต่อข้อมูลหรือการประเมินผู้ป่วยให้ห้องเอกซเรย์  (ผลการประเมิน) 
                                                  1) No             2) Yes 
 

8. นักรังสีการแพทย์มีการให้ข้อมูลหรืออธิบายขั้นตอน วิธีการ แก่ผู้ป่วยก่อนท าการ
ตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์                         1) No               2) Yes 
          

9. สาเหตุของการ scan ซ้ า   
  9.1  ตัวผู้ป่วย   
            1) สับสนจากโรค              2) มีอุปกรณ์ เคร่ืองประดับที่ทบึรังสี
                                         ติดตัวผู้ป่วย 
  9.2  ตัวเจ้าหน้าที ่
            1) ไม่ไดป้ระเมิน                 2) ประเมินไม่ครอบคลุม 
 

    9.3  ตัวเคร่ืองเอกซเรย์             
            1)  เครื่องเสียขณะ scan                2)  โปรแกรมสร้างภาพขัดข้อง   

10. จ านวนคร้ังของการ scan ซ้ า 

11. ปริมาณรังสทีี่ได้รบัจากการตรวจCT ทั้งหมด 

1. ID 
 

2. SEX 
 

3. Age 
 

4. DATE 
 

5. Ass    
 

6. AssBy                
  

7. Com 
 
  

8. Inform 
 

 
9. Cause 
    9.1 CausePa 
      
 
 
 

     9.2 CauseAu 
 
 

      9.3 CauseIns  
 
10. Num 
 

11. DLP   
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   3.6.3. แบบบันทึกการทดลองหาค่าพารามิเตอร์ ด้วยการสแกนหุ่นจ าลองศีรษะ 
 

พารามิเตอร์   ปัจจุบัน ชุดที่ 1 ชุดที่ 2  ชุดที่ 3  ชุดที่ 4 
ความต่างศักย์ (kV)      
ค่ากระแสหลอด(mAs)      
mA เฉลี่ย (ค านวณจากเครื่อง)      
ความหนาชิ้นภาพ(Thickness)      
Pitch      
Rotation time (sec)      
โปรแกรมลดdose (ASIR)      
ขอบเขตภาพ( FOV)      
ระยะสแกน(scan length )      
High Contrast Resolution (แยกด้วย
สายตา) 

     

Noise (%)      
ปริมาณรังสีต่อหน่วยปริมาตร(CXDIvol)      
ร้อยละปริมาณรังสีที่ลดลง      
 

 วิธีการแปลผลค่าความคมชัดชนิดคอนทราสต์สูง 
1. น าภาพรังสีของพารามิเตอร์ปัจจุบัน และภาพรังสีของพารามิเตอร์ที่ทดสอบ มาปรับวินโดว์ของภาพ ให้

เห็นแถบที่มีขนาดเล็กที่สุดที่ยังคงเห็นเป็นแถบอยู่แยกจากกัน ดังตัวอย่าง 

 

          รูปที่ 1 แสดงภาพแฟนทอมประเมินความคมชัดชนิดคอนทราสต์สูง 
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   2.  ใช้สายตาในการแยกความละเอียดของภาพรังสี 
ส าหรับแฟนทอมที่ใช้ทดสอบนี้ มีรูปแบบทดสอบความคมชัดชนิดคอนทราสต์สูง ที่มีความถ่ีต่างกันทั้งหมด 

6 แถว ซึ่งมีค่าระยะเร็ชโซลูชั่นตามลักษณะเฉพาะของแฟนทอม ตามล าดับนับจากขวา ดังนี้ ชุดแถบที่1 มีระยะ
เท่ากับ 0.5 มิลลิเมตร ชุดแถบที่ 2 มีระยะเท่ากับ 0.6 มิลลิเมตร ชุดแถบที่ 3 มีระยะเท่ากับ 0.8 มิลลิเมตร ชุด
แถบที่ 4 มีระยะเท่ากับ 1.0 มิลลิเมตร ชุดแถบที่ 5 มีระยะเท่ากับ1.3 มิลลิเมตร และ ชุดแถบที่ 6 มีระยะ 1.6 
มิลลิเมตร 3  

     เกณฑ์ประเมิน    
     ค่ามาตรฐานความคมชัดชนิดคอนทราสต์สูง ควรแยกรายละเอียดได้ช่วง 0.3-1.1 มิลลิเมตร 

 

 วิธีการแปลผล สัญญาณรบกวนหรือนอยส์ 
1. วัดค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเลขซีที (CT number) ที่บริเวณศูนย์กลางของแต่ละภาพ ด้วยขนาด ROI 2 

ตาราง เซนติเมตร  
2. ค านวณค่าสัญญาณรบกวนได้จากสมการ 

  Noise=SDxC.Sx100/uw 

  SD = ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ของเลขซีทีของน้ า (CT number) 
  uw = ค่าสัมประสิทธิ์การลดลงของรังสีเอกซ์ของน้ า มีค่าเท่ากับ 0.192 cm-1 

  CS = contrast scale ซึ่งมีค่าตามสมการ 
   CS = (um-uw) / CTm - CTw 

Um = ค่าสัมประสิทธิ์การลดลงของรังสีเอกซ์ของTeflon มีค่าเท่ากับ 0.363cm-1 

CTm = ค่าเลขซีทีของสารตัวอย่าง Teflon  
CTw = ค่าเลขซีทีของน้ า  

 

          รูปที่ 2 แสดงภาพแฟนทอมประเมินสัญญาณรบกวน 
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       เกณฑ์ประเมิน    
       ค่ามาตรฐานสัญญาณรบกวน กรณีใช้แฟนทอมขนาดเท่าศีรษะ ต้องมีค่าน้อยกว่า 1% 

3.7  ขั้นตอนการศึกษา 
  3.7.1 วัตถุประสงค์ที่ 1  

    ศึกษาปริมาณรังสีผู้ป่วยส่งตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สมองของโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่  ที่
ตรวจด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ ยีอี รุ่น optima 660   ทีม่ีโปรแกรมค านวณปริมาณรังสีจากการตรวจ
เอกซเรย์คอมพิวเตอร์แต่ละครั้ง   ด้วยค่า volume CT Dose Index (CTDIvol) และค่า dose length product 
(DLPs) เก็บไว้ในรูปแบบไฟล์ Dicom (Digital Imaging and Communications in Medicine)  และแสดงผล
ผ่านโปรแกรมรายงานผลปริมาณรังสี (Dose Report)  มีข้ันตอน ดังนี้ 
    3.7.1.1 บันทึกข้อมูลปริมาณรังสีผู้ป่วยที่ได้รับการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์  ตั้งแต่เดือนมกราคม –
ธันวาคม 2561 ลงแบบบันทึกข้อมูลปริมาณรังสีผู้ป่วยจากการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สมอง  

 3.7.1.2 ค านวณปริมาณรังสีเฉลี่ยของผู้ป่วยที่รับการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สมองไม่ฉีดสารทึบรังสี 
ด้วยโปรแกรม Epi InfoTM 

 3.7.1.3 ค านวณปริมาณรังสีเฉลี่ยผู้ป่วยที่รับการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สมองไม่ฉีดสารทึบรังสี และมี
การสแกนซ้ ามากกว่าหนึ่งครั้ง  ด้วยโปรแกรม Epi InfoTM 

 3.7.1.4 เปรียบเทียบปริมาณรังสีเฉลี่ยผู้ป่วยโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่กับปริมาณรังสีอ้างอิงกรม 
วิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข   

 

          รูปที่ 3 แสดงรายงานปริมาณรังสีจากโปรแกรมเครื่อง CT 
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3.7.2 วัตถุประสงค์ที่ 2 
      ศึกษาเพ่ือวิเคราะห์สาเหตุของการสแกนซ้ าของผู้ป่วยตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ในโรงพยาบาล
ประสาทเชียงใหม่ ตั้งแต่ เดือนมกราคม–ธันวาคม พ.ศ. 2561 โดยทบทวนใบส่งตรวจและสืบค้นอุบัติการณ์  ผู้ป่วย
สแกนซ้ าจากตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สมองไม่ฉีดสารทึบรังสี (CT brain without contrast) ลงแบบบันทึก
รายละเอียดผู้ป่วยเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ส่วนสมองไม่ฉีดสารทึบรังสีที่มีการสแกนซ้ าไม่จ าเป็น น ามาวิเคราะห์ด้วย
โปรแกรม Epi InfoTM เพ่ือวิเคราะห์แยกสาเหตุ 

3.7.3  วัตถุประสงค์ที่ 3 
      การทดลองหาพารามิเตอร์ที่ลดปริมาณรังสีผู้ป่วยตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สมอง ที่ยังให้ภาพรังสีที่มี
คุณภาพเพียงพอต่อการวินิจฉัยของแพทย์   มีข้ันตอน ดังนี้  

ก. สแกนแฟนทอม (Polymethyl methacrylate-PMMA) ที่ได้มาพร้อมกับเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ 
ด้วยค่าพารามิเตอร์ที่ใช้อยู่ปัจจุบัน (จากโรงงาน) และค่าพารามิเตอร์ที่ต้องการทดสอบโดยการเพ่ิมความเร็วของ
การสแกนคือ เพ่ิมRotation time และ เพ่ิม pitch เพ่ือช่วยลด motion artifact และใช้ค่า120 kV, Auto mA   

ข. นักรังสีการแพทย์ประเมินเปรียบเทียบภาพรังสีระหว่างพารามิเตอร์ปัจจุบัน และพารามิเตอร์ที่ทดสอบ 
ด้วยคุณสมบัตทิางฟิสิกส์ ได้แก่ ค่าความคมชัดชนิดคอนทราสต์สูง (High contrast resolution), สัญญาณรบกวน 
(Noise) และปริมาณรังสี  

ค. เลือกพารามิเตอร์ ที่ให้ภาพรังสีตามเกณฑ์ประเมิน  
ง. ประเมินและเปรียบเทียบปริมาณรังสีที่ลดลง  

3.8 การวิเคราะห์ข้อมูล 
   3.8.1. ใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) เพ่ืออธิบายลักษณะข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างที่
ศึกษา สถิติที่ใช้ ได้แก่ ความถี่ จ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ยหรือค่ามัธยฐาน (พิสัย) ค่าต่ าสุด ค่าสูงสุด ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ของลักษณะทั่วไปกลุ่มตัวอย่าง, ปริมาณรังสี ,ขั้นตอนปฏิบัติ และ สาเหตุการสแกนซ้ า  

3.8.2. ใช้สถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ การเปรียบเทียบผลก่อนและหลัง น าเสนอเป็นตารางแสดงผลการวิจัย 

   3.9  ระยะเวลาการด้าเนินงาน 

 ส.ค.-พ.ย.
61 

ธ.ค.61-
ม.ีค. 62 

เม.ย.- ก.ค. 
62 

ส.ค.-พ.ย. 
62 

ธ.ค.62-
ม.ีค. 63 

เม.ย.-ก.ค.
63 

1. เสนอหัวข้อวิจัย และวางแผนด าเนินงาน       

2. เสนอโครงร่างวิจัย       

3. ด าเนินงานวิจัย       
4. วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผล       

5. จัดท าเล่มรายงาน       
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4. ผลการวิจัย 

   การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive study) ท าการศึกษาผู้ป่วยที่มารับบริการตรวจ
เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ระหว่างเดือน ตั้งแต่ มกราคม–ธันวาคม พ.ศ. 2561 มีผู้ป่วยตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ส่วน
สมอง  (CT brain ) ที่ส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วยโรคระบบประสาทและสมอง จ านวน 2,033 ราย โดยตรวจเอกซเรย์
คอมพิวเตอร์สมองไม่ฉีดสารทึบรังสี (CT brain without contrast) จ านวน 1,874 ราย   และได้รับการสแกนซ้ า
ในการตรวจครั้งเดียวกันมากกว่าหนึ่งครั้งจ านวน 159 ราย เกิดจากการฉีดสารทึบรังสีเพิ่มเติม จ านวน 98 ราย คิด
เป็นร้อยละ 4.82 และเกิดจากการที่ผู้ป่วยมีการเคลื่อนไหวขณะเครื่องสแกน ท าให้ภาพรังสีไม่ชัด ภาพไหวหรือ
เบลอ (Motion) ซึ่งรังสีแพทย์หรือแพทย์ผู้ตรวจไม่สามารถวินิจฉัยภาพรังสีดังกล่าวได้ มีจ านวน 61 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 3.26    

4.1 ลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างและปริมาณรังสีที่ได้รับ 
ผู้ป่วยที่ได้รับการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สมองไม่ฉีดสารทึบรังสี (CT brain without contrast) ตั้งแต่

เดือนมกราคม – เดือนธันวาคม พ.ศ.2561 ทั้งหมด 1,874 ราย เป็นเพศชายจ านวน 1,061 ราย คิดเป็นร้อยละ 
56.62 และเป็นเพศหญิง จ านวน 813 ราย คิดเป็นร้อยละ 43.38 และมีอายุ (ค่ามัธยฐาน) 66 ปี (อายุน้อยที่สุด 
16 ปี และอายุมากท่ีสุด 93 ปี) 

ผู้ป่วยที่ได้รับการตรวจ CT brain without contrast และมีการสแกนซ้ าไม่จ าเป็นในการตรวจครั้ง
เดียวกัน ตั้งแต่เดือนมกราคม – เดือนธันวาคม พ.ศ.2561 มีทั้งสิ้น 61 ราย เป็นเพศชาย จ านวน 41 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 67.2 และเป็นเพศหญิง จ านวน 20 ราย คิดเป็นร้อยละ 32.8 และ มีอายุ (ค่ามัธยฐาน) 65ปี (อายุน้อย
ที่สุด 34 ปี และอายุมากท่ีสุด 93 ปี) 

 

         รูป 4 แผนภูมิวงกลมแสดงจ านวนผู้ป่วยจ าแนกด้วยการแสกน 
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การตรวจ CT brain without contrast ในผู้ป่วยตั้งแต่เดือนมกราคม – ธันวาคม พ.ศ. 2561 และได้รับ
การสแกนครั้งเดียว มีค่าเฉลี่ยของปริมาณรังสีเท่ากับ 636.07 mGy-cm (ต่ าสุด 523.52 mGy-cm, สูงสุด 831.47  
mGy-cm) และการตรวจ CT brain without contrast ที่มีการ scan ซ้ ามากกว่าหนึ่งครั้งในการตรวจเดียวกัน มี
ค่ามัธยฐานของปริมาณรังสีเท่ากับ 1217.66 mGy-cm (ต่ าสุด 992.82 mGy-cm , สูงสดุ 3062.45mGy-cm) 

การตรวจ CT brain without contrast เป็นการสแกนครั้งเดียวต่อการตรวจแต่เมื่อผู้ป่วยเคลื่อนไหว
ขณะสแกน มักจะท าให้ภาพรังสีเบลอ แพทย์ไม่สามารถวินิจฉัยได้ ต้องสแกนซ้ าจนกว่าจะได้ภาพรังสีที่มีคุณภาพ
เพียงพอต่อการวินิจฉัย จากการเก็บข้อมูล พบผู้ป่วยกลุ่มนี้ได้รับการสแกนซ้ า ต่ าสุด 2 ครั้ง และสูงสุด 5 ครั้ง 
ค่ามัธยฐาน 3 ครั้ง 

ตารางที่ 2 แสดงปริมาณรังสีผู้ป่วยตรวจ CT brain without contrast ของรพ.ประสาทเชียงใหม่  

การตรวจ DLP (mGy-cm) 
min median max 

Normal CT brain without contrast 523.52 636.07 831.47 

Repeat CT brain without contrast 992.82 1217.60 3062.45 

 
4.2 สาเหตุของการสแกนซ ้าที่ไม่จ้าเป็น 

 จากการวิเคราะห์สาเหตุของการสแกนซ้ าในผู้ป่วยตรวจCT brain without contrast ร้อยละ 93.44 
ส่วนใหญ่เกิดจากตัวผู้ป่วยอยู่ในภาวะสับสน และไม่รู้สึกตัว รองลงมาร้อยละ 47.54 คือเกิดจากการประเมินที่ไม่
ครอบคลุมของนักรังสีการแพทย์ และมีสาเหตุย่อย ร้อยละ 3.28 เกิดจากการที่นักรังสีการแพทย์ตั้งค่า
เครื่องเอกซเรย์ไม่ถูกต้อง และร้อยละ 3.28 เกิดจากเครื่องขัดข้องขณะสแกน ซึ่งเกิดจากระบบประมวลภาพ
เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ขัดข้องทั้งนี้ผู้ป่วยคนเดียวกันอาจเกิดได้หลายสาเหตุ 

ตารางท่ี 3 แสดงสาเหตุการสแกนซ้ าที่ไม่จ าเป็น  
สาเหต ุ จ้านวน ร้อยละ 

 1. ตัวผู้ป่วย 
     1.1 สับสน/ไม่รู้สึกตัว 61 93.44 

   1.2 มีอุปกรณ์ เครื่องประดับติดในภาพรังสี 1 1.64 
 2. นักรังสีการแพทย์ 

     2.1 ประเมินไม่ครอบคลุม 14 47.54 
   2.2 set เครื่องไม่ถูกต้อง 2 3.28 
3. เครื่องเอกซเรย์ 

  3.1 เครื่องขัดข้องขณะscan 0 0 
3.2 โปรแกรมสร้างภาพขัดข้อง 2 3.28 
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จากการเก็บข้อมูลพบว่าผู้ป่วยทุกรายได้รับการประเมินตามข้ันตอนการส่งตรวจ CT brain without 
contrast (100%)  โดยขั้นตอนการส่งตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ของโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ จะเริ่มตั้งแต่
เมื่อแพทย์ต้องการสั่งตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ผู้ป่วยจะได้รับการประเมินจากแพทย์ ณ.จุดส่งตรวจ (ห้องฉุกเฉิน
หรือหอผู้ป่วย) และพยาบาลแจ้งขอรับการตรวจกับกลุ่มงานรังสีวิทยาทางโทรศัพท์ หรือส่งด้วยใบส่งตรวจ
(Request) เพ่ือให้นักรังสีการแพทย์ได้เตรียมความพร้อมของเครื่องมือและ/หรือนัดเวลาตรวจ โดยเมื่อผู้ป่วยมาถึง
ห้องตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ นักรังสีการแพทย์จะประเมินความพร้อมของการเตรียมผู้ป่วย ประเมินระดับการ
รับรู้หรือความรู้สึกตัวของผู้ป่วยด้วยการสื่อสารตรวจสอบทางกายภาพของผู้ป่วยรวมทั้งอธิบายขั้นตอนการปฏิบัติ
ตัวขณะตรวจเพ่ือให้ผู้ป่วยร่วมมือต่อการตรวจ อย่างไรก็ตามในระหว่างการตรวจ พบผู้ป่วยบางรายไม่ได้รับการ
อธิบายวิธีปฏิบัติตัว จ านวน14 ราย คิดเป็นร้อยละ 22.95 และถึงแม้ผู้ป่วยจะได้รับข้อมูลครบถ้วนยังมีกรณีท่ีพบ
อุปกรณโ์ลหะ และเครื่องแต่งกาย หรือเครื่องประดับโลหะติดในภาพรังสี 

ตารางท่ี 4 แสดงการวิเคราะห์ขั้นตอนปฏิบัติการส่งผู้ป่วยตรวจที่มีการสแกนซ้ าไม่จ าเป็น 

      ขั นตอน จ้านวน ร้อยละ 
1. การประเมิน 

  ได้รับการประเมินจาก ER 61 100 
ได้รับการประเมินจาก XR 61 100 

2. ERแจ้งการประเมินผู้ป่วย 61 100 
3.นักรังสีฯ อธิบายการปฏิบัติตัวผู้ป่วย 
ปฏิบัติ 
ไม่ปฏิบัติ 

47 
14 

77.05 
22.95 

  
4.3 การทดลองปรับพารามิเตอร์การตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สมอง , ผลการทดสอบคุณภาพภาพรังสีและ
ปริมาณรังสีที่ได้รับ 

ค่าปริมาณรังสีตลอดความยาว(DLP) ของการตรวจ CT brain without contrast   ที่มีการสแกนปกติ มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 446.26 อยู่ในเกณฑ์ยอมรับได้ของค่าอ้างอิงการถ่ายภาพรังสีวินิจฉัย (ไม่เกิน 1028.00mGy-cm) 
คิดเป็นร้อยละ 100 และเมื่อมีการสแกนซ้ า ค่า DLP มีค่าเฉลี่ย 1070.66 สูงกว่าค่าอ้างอิงร้อยละ 63 เมื่อทดลอง
ปรับพารามิเตอร์ ที่ให้คุณภาพภาพรังสีเหมาะสม และลดปริมาณรังสีที่ผู้ป่วยได้รับลงจากเดิม พบว่า พารามิเตอร์
ชุดที่ 2 เป็นพารามิเตอร์ที่เหมาะสม เพราะสามารถลดปริมาณรังสีให้ผู้ป่วยลงได้ร้อยละ 15.30 ต่อหนึ่งหน่วย
ปริมาตรของการสแกน  
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ตารางท่ี 5 แสดงค่าความคมชัดชนิดคอนทราสต์สูง นอยส์ และปริมาณรังสีที่ผู้ป่วย เมื่อทดลองเปลี่ยนพารามิเตอร์ 

พารามิเตอร์   ปัจจุบัน ชุดที่ 1 ชุดที่ 2  ชุดที่ 3  ชุดที่ 4 
ความต่างศักย์ (kV) 120 120 120 140 100 
ค่ากระแสหลอด (mAs) Auto mA Auto mA Auto mA Auto mA Auto mA 
mA เฉลี่ย (ค านวณจากเครื่อง) 215 184 140 86 380 
ความหนาชิ้นภาพ (Thickness) 0.625 0.625   0.625 0.625 0.625 
Pitch 0.969 0.531 0.531 0.531 0.969 
Rotation time (sec) 0.8 0.8 1 1 1 
โปรแกรมลด dose (ASIR)  40 %   40%  40 %  50 %   40 % 
ขอบเขตภาพ ( FOV) 250 250 250 250 250 
ระยะสแกน (scan length ) 250 cm ระยะที่สนใจ ระยะที่สนใจ ระยะที่สนใจ ระยะที่สนใจ 
High Contrast Resolution  
(แยกด้วยสายตา) 

แถวที่4 
 (0.8 mm) 

แถวที4่ 
 (0.8 mm) 

แถวที4่ 
 (0.8 mm) 

แถวที่4 
 (0.8 mm) 

แถวที่3 
 (1.0 mm) 

Noise (%) 0.692 0.675 0.617 0.635 0.778 
ปริมาณรังสีต่อหน่วยปริมาตร (CXDIvol) 59.79 51.74 50.82 42.29 47.82 
ร้อยละปริมาณรังสีที่ลดลง - 13.46 15.30 29.27 20.20 
 
5. การอภิปรายผล 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเพ่ือประเมินความเหมาะสมของปริมาณรังสีที่ผู้ป่วยได้รับจากการตรวจ
เอกซเรย์คอมพิวเตอร์สมองไม่ฉีดสารทึบรังสี (CT brain without contrast) ของโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ 
โดยเปรียบเทียบกับค่าก าหนดปริมาณรังสีอ้างอิงของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข โดยท าการ
เก็บข้อมูลค่าปริมาณรังสีจากระบบจัดเก็บและรับส่งภาพทางรังสี  (Picture Archive communication System 
:PACS) ตั้งแต่ เดือนมกราคม-ธันวาคม 2561  พบว่าผู้ป่วยที่มาได้รับการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สมองไม่ฉีด
สารทึบรังสี มีค่ามัธยฐานของอายุเท่ากับ 66 ปี โดยเป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง ได้รับปริมาณรังสีจากการตรวจ
เอกซเรย์คอมพิวเตอร์สมองไม่ฉีดสารทึบรังสี เฉลี่ย 636.07 mGy (สูงสุด 831.47 mGy-cm ,ต่ าสุด 523.52 mGy-
cm) อยู่ในเกณฑ์ยอมรับได้ของค่าอ้างอิงการถ่ายภาพรังสีวินิจฉัยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 
แต่เมื่อผู้ป่วยได้รับการสแกนซ้ า เพราะภาพรังสีไม่ได้คุณภาพ แพทย์วินิจฉัยไม่ได้  มีการสแกนซ้ าต่ าสุด 2 ครั้ง 
สูงสุด 5 ครั้ง ค่ามัธยฐานเฉลี่ย 3 ครั้ง และผู้ป่วยได้รับปริมาณรังสีเฉลี่ย 1217.66 mGy-cm (ต่ าสุด 992.82 , 
สูงสุด 3062.45 mGy-cm) เกินเกณฑ์ยอมรับได้ของปริมาณรังสีอ้างอิงมาตรฐาน ร้อยละ 63.93 (39 ราย) 

สาเหตุส่วนใหญ่ของการสแกนซ้ า พบว่าเกิดจากผู้ป่วยมีภาวะสับสนไม่รู้สึกตัว มีการเคลื่อนไหวที่ไม่
สามารถควบคุมได้ (involuntary motion)  ไม่รับรู้เมื่อสื่อสาร ไม่ท าตามค าสั่งและไม่ให้ความร่วมมือต่อการตรวจ 
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ร้อยละ 93.44 (57ราย)  ซ่ึงเป็นลักษณะทั่วไปของผู้ป่วยโรคทางระบบประสาทและสมอง ที่มักมีอาการรับรู้ไม่คงท่ี 
มีการเปลี่ยนแปลงอาการและการเคลื่อนไหวตลอดเมื่อมีสิ่งเร้าจากสิ่งแวดล้อม เช่น เสียงดัง อุณหภูมิห้อง หรือ
ความเจ็บปวด ซ่ึงนักรังสีการแพทย์ ต้องเพ่ิมการตรวจสอบทางกายภาพให้ผู้ป่วย ได้แก่ การตรวจสอบวัสดุที่เป็น
โลหะทึบรังสีที่ติดในตัวผู้ป่วย รวมทั้งประเมินการยึด จับ มัดผู้ป่วย ส่วนสาเหตุย่อย เช่น เครื่องมือหรือโปรแกรม
ขัดข้อง ได้มีการจัดท าระบบการบ ารุงรักษาเชิงป้องกันส าหรับเครื่องเอกซเรย์ ทุก 3 เดือน   

นอกจากนี้หากผู้ป่วยมีภาวะสับสนไม่รู้สึกตัว หรืออยู่ในระหว่างการส่งต่อในระบบ Stroke Fast Track ที่
ก าหนดเวลาตรวจไม่เกิน 15 นาที นักรังสีการแพทย์อาจไม่สามารถประเมินหรืออธิบายขั้นตอนการปฏิบัติตัวของ
ผู้ป่วยได้ครอบคลุมครบถ้วน อย่างไรก็ตามพบว่าผู้ป่วยทุกคนได้รับการประเมินจากแพทย์และพยาบาลมาก่อนแล้ว 
ดังนั้นอาจมีการให้ข้อมูลแก่แพทย์และพยาบาลเพิ่มขึ้นหรือจัดท าโปสเตอร์การปฏิบัติตัวให้แก่ผู้ป่วยโดยเฉพาะ เพ่ือ
เป็นอีกช่องทางหนึ่งในการสื่อสารให้ข้อมูลระหว่างผู้ป่วยและนักรังสีการแพทย์ 

 การทดลองพัฒนาหาพารามิเตอร์การตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สมอง ที่ให้คุณภาพภาพรังสีเหมาะสม 
และลดปริมาณรังสีที่ผู้ป่วยได้รับลงจากเดิม พบว่า พารามิเตอร์ชุดที่ 2  เป็นพารามิเตอร์ที่เหมาะสม เพราะให้ค่า
ความคมชัดชนิดคอนทราสต์สูง และนอยส์ อยู่ในเกณฑ์ประเมิน แสดงว่าภาพรังสีสามารถใช้วินิจฉัยได้ และ
สามารถลดปริมาณรังสีให้ผู้ป่วยลงได้ร้อยละ 15.30 ต่อหนึ่งหน่วยปริมาตรของการสแกน (CXDIvol)  โดยเลือกใช้
การเพ่ิมความเร็วของการสแกน คือ เพ่ิมความเร็วต่อการหมุนของหลอดเอกซเรย์1รอบ (Rotation time) และการ
ลดสัดส่วนระยะการเลื่อนเตียงต่อการหมุนหลอดเอกซเรย์1รอบ pitch แต่ยังใช้ค่า120 kV, Auto mAs ซ่ึง
เหมาะสมกับการใช้งานตามที่ผู้ผลิตแนะน า ทั้งนี้แม้การเพ่ิมค่า kV เป็น140 ถึงแม้จะช่วยลดปริมาณรังสีได้มากกว่า 
แต่มีผลต่ออายุการใช้งานลดลงของหลอดเอกซเรย์ หรือการลดค่าลง 100 kV ก็มีผลท าให้คุณภาพภาพรังสีลดลง
ตามด้วย 

 
6. สรุปผลการวิจัย 

ค่าปริมาณรังสีตลอดความยาว(DLP ) จากการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สมอง ไม่ฉีดสารทึบรังสี ที่มี 
การสแกนปกติ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 446.26 (ต่ าสุด 323.52, สูงสุด 831.47 mGy-cm) อยู่ในเกณฑ์ยอมรับได้ของค่า
อ้างอิงการถ่ายภาพรังสีวินิจฉัย ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข คือไม่เกิน 1028.00 mGy-
cm คิดเป็นร้อยละ 100 และเม่ือมีการสแกนซ้ า ค่า DLP มีค่าเฉลี่ย 1070.66 (ต่ าสุด 692.82, สูงสุด 3062.45 
mGy-cm) สูงกว่าค่าอ้างอิง ร้อยละ 63.94    สาเหตุหลักของการสแกนซ้ า มากกว่าร้อยละ 90 เกิดจากตัวผู้ป่วย
อยู่ในภาวะสับสนและไม่รู้สึกตัว ไม่รับรู้การสื่อสาร ไม่ท าตามค าสั่ง และไม่ร่วมมือต่อการตรวจเอกซเรย์   

ในการทดลองพัฒนาหาค่าพารามิเตอร์ด้วยการสแกนหุ่นจ าลองศีรษะ ประเมินคุณภาพภาพรังสีด้วย
คุณสมบัติเชิงฟิสิกส์  พบว่าพารามิเตอร์ชุดที่ 2 เป็นพารามิเตอร์ที่ให้ภาพที่มีคุณภาพเพียงพอต่อการวินิจฉัยและลด
ปริมาณรังสีได้  ร้อยละ 15.30  พารามิเตอร์ชุดนี้หลังการศึกษาจะน ามาตั้งเป็นโปรแกรมมาตรฐานส าหรับการ
ตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สมอง เพ่ือใช้ตรวจจริงในผู้ป่วยของโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่  
   



22 
 

7.  ข้อจ้ากดัและขอ้เสนอแนะ 

 7.1. ผลการวิจัยทดลองหาค่าพารามิเตอร์ เป็นการทดลองจากหุ่นจ าลอง ไม่ได้ทดลองในผู้ป่วยจริง ทั้งนี้
เมื่อต้องน าพารามิเตอร์ไปใช้งานกับผู้ป่วยจริง อาจต้องศึกษาและเก็บข้อมูลเพิ่มเติม 

7.2. ข้อเสนอแนะส าหรับเทคนิคการลดปริมาณรังสีให้แก่ผู้ป่วยตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ที่ได้จากการ
ปฏิบัติงาน คือการสื่อสารที่ดีระหว่างนักรังสีการแพทย์และผู้ป่วย, ควรให้ค าอธิบายขั้นตอนและค าแนะน าต่างๆให้
ผู้ป่วยเข้าใจ อาจใช้ค าง่าย และพูดช้าๆ และเปิดโอกาสให้ผู้ป่วยซักถาม และตอบค าถามด้วยน้ าเสียงที่น่าฟัง 
เพ่ือให้ผู้ป่วยลดความกลัวและความกังวลลง หรือใช้สื่ออินโฟกราฟิกเพ่ือการลดการถ่ายภาพเอกซเรย์ซ้ า หรือ
สแกนซ้ า และการใช้เครื่องป้องกันอันตรายจากรังสี 
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ภาคผนวก 

1. แนวทางการส่งตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์  

 ขั นตอนของการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สมอง โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ มีดังนี  

1.  ก่อนการส่งตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สมอง 
      เป็นขั้นตอนการตรวจและประเมินผู้ป่วย ซึ่งแพทย์และพยาบาลโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ใช้
เกณฑ์การประเมินความรู้สึกผู้ป่วยโรคระบบประสาทและสมอง แบบ Glasgow Coma scale: EMV ดังนี้ 

 E:eye opening M: motor response V : verbal response 
E1 : ไม่ลืมตาเลย 
E2 : ลืมตาเมื่อเจ็บปวด 
E3 : ลืมตาเมื่อเรียก 
E4 : ลืมตาได้เอง 

M1: ไม่ขยับเลย 
M2 : แขนเหยียดผิดปกติ 
M3 : แขนงอผิดปกติ 
M4 : ชัดแขน ขาหนี เมื่อเจ็บ 
M5 : เอามือปัดต าแหน่งที่เจ็บได้/ทราบ
ต าแหน่งที่เจ็บ 
M6 : ท าตามค าสั่งได้ 
ประเมิน 2 ข้าง 

V1 : ไม่ออกเสียงเลย 
V2 : ส่งเสียงไม่เป็นค าพูด 
V3 : พูดเป็นค าๆมีความหมาย 
V4 : พูดคุยได้แต่สับสน 
V5 : พูดได้ไม่สับสน 

 
2. ระหว่างการส่งตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สมอง 

     เมื่อผู้ป่วยมาถึงห้องตรวจเอกซเรย์พร้อมใบสั่งตรวจทางรังสี (request) เจ้าหน้าที่ธุรการ หรือนักรังสี
การแพทย์ตรวจสอบ   ดังนี้ 
     2.1 ก่อนการเข้าตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ 

   2.1.1.เมื่อผู้ป่วยมาถึงห้องตรวจ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบชื่อ-สกุล  ส่วนที่ส่งตรวจ กับใบส่งตรวจ เพ่ือ
ป้องกันความผิดพลาดของ Pt Identification 
     2.1.2. ซักประวัติการตั้งครรภ์ หรือวันแรกของประจ าเดือนครั้งสุดท้าย (Last Menstrual Period)  
ในกลุ่มผู้หญิงวัยเจริญพันธุ์ ถ้าพบว่าผู้ป่วยตั้งครรภ์หรือสงสัยตั้งครรภ์ 
      2.1.3. ถ้าต้องฉีดสารทึบรังสี ให้ซักประวัติ คัดกรองประวัติผู้ป่วยเพื่อป้องกัน และลดความรุนแรงจาก 
อาการแพ้สารทึบรังสี   
   2.1.3.1 การงดอาหารทุกชนิดทางปาก  ก่อนตรวจอย่างน้อย 4-6 ชั่วโมง 

2.1.3.2 การแพ้อาหารทะเล แพ้ยา โรคประจ าตัวต่างๆ เชน่ โรคภูมิแพ้และหอบหืด โรคไต 
โรคหัวใจ โรคเบาหวาน และโรคความดันโลหิตสูง ให้รายงานรังสีแพทย์เพ่ือพิจารณาส่งตรวจวิธี
อ่ืน หรือให้ยาป้องกันการแพ้สารทึบรังสี 
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2.1.3.3 ผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ ได้แก่ ค่า Serum Creatinin และ eGFR เพ่ือป้องกันและ
ลดการเกิด ภาวะการท างานหนักของไต หลังการได้รับสารทึบรังสี   

   2.1.4. ให้ผู้ป่วยหรือญาติลงนามในใบยินยอมรับการตรวจ  
   2.1.5. ให้ข้อมูลผู้ป่วยและญาติเก่ียวกับวิธีการและขั้นตอนการตรวจ  การปฏิบัติตัวขณะตรวจและหลัง

การ  ตรวจเสร็จ รวมทั้งให้ผู้ป่วยหรือญาติซักถาม เพ่ือให้ผู้ป่วยคลายกังวล และร่วมมือในการตรวจ 
        2.1.6. นักรังสีการแพทย์ประเมินสภาพผู้ป่วยก่อนเข้าห้องตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์  ดังนี้ 

 การประเมิน รายละเอียด 
1. การรับรู้/ความรู้สึกตัว        เรียกแล้วลืมตา  พูดคุยได้     
2. สื่อสารรู้เรื่องและท าตามที่บอก ท าตามค าสั่งได้ เช่นยกแขน ยกขา ลืมตา ถาม/ตอบได้  / สับสน

พูดไม่รู้เรื่อง    
3.ความสามารถในการเคลื่อนไหว และ
ระดับการเคลื่อนไหว (ประเมินก าลังแขน
ขา) 
 

- ไม่มีการเคลื่อนไหว  อ่อนแรงยกแขนขาไม่ขึ้น 
- เคลื่อนไหวได้ก าลังปกติ  และรับรู้ สื่อสารท าตามบอกได้ 
- เคลื่อนไหวได้ ก าลังปกติ  แต่สับสนไม่ท าตามที่บอก * 
- เคลื่อนไหวได้บ้าง (ขยับได้ ยกแขนขาต้านแรงได้เล็กน้อย)  

5. ความพร้อมของการเตรียมตัวผู้ป่วย    ตรวจสอบอุปกรณ์โลหะ , เครื่องประดับโลหะ ในส่วนที่ต้องตรวจ
เอกซเรย์ 

       
      2.2. การดูแลผู้ป่วยระหว่างการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ 
      เป็นขั้นตอนการดูแลผู้ป่วยเมื่อเข้าห้องตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์  ผู้ป่วยนอนตรวจบนเตียงจนตรวจเสร็จ
สิ้น และออกจากห้องตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ดังนี้ 

        2.2.1. จัดท่าผู้ป่วยบนเตียงตรวจตามแผนการตรวจ โดยการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สมอง จัดให้
ผู้ป่วยนอนตรวจในท่านอนหงาย ศีรษะอยู่ในท่าตรงในช่องอุปกรณ์ แขนทั้งสองข้างแนบล าตัว   จัดศีรษะให้ตรง
โดยให้เส้นกึ่งกลาง ลากผ่านคิ้วถึงสันจมูก และเส้นที่ลากจากหางตาถึงรูหูตั้งฉากกับพ้ืน  ต าแหน่งเริ่มต้นที่ 
Foramen magnum ต าแหน่งสิ้นสุดที่ Top of head 
         2.2.2. แนะน าผู้ป่วยให้นอนนิ่งๆ และปฏิบัติตามค าแนะน าอย่างเคร่งครัด  
     2.2.3. กรณผีู้ป่วยไม่รู้สึกตัว และสับสน ไม่นิ่งขยับตัวตลอดเวลา รวมทั้งไม่สามารถท าตามค าสั่งได้ แจ้ง
ให้แพทย์หรือรังสีแพทย์ประเมินเพ่ือให้ยาระงับความรู้สึก หรือประเมินการจับยึด หรือปรับเทคนิคการตรวจ 
     2.2.4. สังเกตอาการและเฝ้าระวังผู้ป่วยทางช่องกระจกตะกั่ว 
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     2.3 การดูแลผู้ป่วยหลังตรวจด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ 
     2.3.1. ติดตามและเฝ้าระวังอาการไม่พึงประสงค์จากสารทึบรังสีทางหลอดเลือดด า และ
ภาวะแทรกซ้อนจากการตรวจ หรือหลังจากได้รับสารทึบรังสี 
     2.3.2.  ให้ข้อมูลผู้ป่วยและญาติเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวหลังการตรวจ  
 
2. ค่าปริมาณรังสีอ้างอิงในการตรวจเอกซเรย์ 
  ค่า Diagnostic reference level (DRL) เป็นค่าปริมาณรังสีที่เป็นค่าอ้างอิงของการตรวจวินิจฉัยทางรังสี
แต่ละประเภท องค์กรนานาชาติ International Commission on Radiological Protection(ICRP) และ 
National Council on Radiation Protection and Measurement(NCRP) ได้แนะน าให้หน่วยงานที่ท าหน้าที่
เกี่ยวกับการป้องกันอันตรายจากรังสีในแต่ละประเทศมีการก าหนดค่า DRL เป็นค่าอ้างอิงของระดับปริมาณรังสีใน
ประเทศ โดยคิดที่ร้อยละ 75 ของกลุ่มประชากรที่มีขนาดมาตรฐาน  ในกรณีที่ค่าปริมาณรังสีที่ผู้ป่วยได้รับต่ ากว่า
หรือเท่ากับค่านี้ แสดงว่าผู้ป่วยได้รับปริมาณรังสีอยู่ในเกณฑ์ท่ัวไปของกลุ่มประชากรโดยส่วนใหญ่  แต่ถ้าค่า
ปริมาณรังสีที่ผู้ป่วยได้รับสูงกว่าค่านี้ แสดงว่าผู้ป่วยได้รับปริมาณรังสีสูงกว่าเกณฑ์ทั่วไป   

จากรายงาน International Atomic Energy Agency .Radiation protection in Pediatric 
Radiology .IAEA Safety Report Series 71 .Vienna,20121 ที่รวบรวมค าแนะน าการป้องกันอันตรายจากรังสี 
และ ค่าอ้างอิงปริมาณรังสีตามมาตรฐานสากล และ ในประเทศไทย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวง
สาธารณสุข มีภารกิจในการก าหนดค่าปริมาณรังสีอ้างอิงจากการถ่ายภาพรังสีวินิจฉัย   ซึ่ง ได้วิเคราะห์ค่าปริมาณ
รังสีจากการถ่ายภาพรังสีวินิจฉัย จากข้อมูลจริงของพ้ืนที่ต่างๆทั่วประเทศจากกลุ่มผู้ตรวจวินิจฉัยที่มีน้ าหนัก 60 ± 
15 กิโลกรัมในผู้ใหญ่ วิเคราะห์เป็นค่า DRL เป็นค่า Quartile ที่ 3 ของปริมาณรังสีของกลุ่มประชากรที่ส ารวจ 
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ค าแนะน าของ ICRP โดยเป็นค่าที่เหมาะสมกับคนไทย สามารถใช้เป็นฐานข้อมูลในการ
พิจารณาเปรียบเทียบค่าปริมาณรังสีอ้างอิง จากการถ่ายภาพรังสีวินิจฉัยเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ของแต่ละ
โรงพยาบาลในประเทศไทยได้ โดย ได้มีการประกาศ ปริมาณรังสีอ้างอิงการถ่ายภาพรังสีวินิจฉัย เมื่อ 14 มีนาคม 
พ.ศ. 2562 ดังตาราง 

  ส่วนที่ตรวจ ค่าปริมาณรังสีอ้างอิง 
CTDIvol (mGy) DLP (mGy-cm) 

Brain without contrast media 61.6 1028.0 
Brain with contrast media 52.3 935.4 
Chest without contrast media 17.61 417.2 
Chest with contrast media 17.5 664.6 
Whole abdomen without contrast 18.4 717.2 
Whole abdomen with contrast 20.4 717.2 
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 3. คุณสมบัติเชิงฟิสิกส์ส้าหรับประเมินคุณภาพของภาพรังสี   
คุณสมบัติเชิงฟิสิกส์ส าหรับประเมินคุณภาพของภาพรังสี  ที่ใช้ส าหรับการทดลองครั้งนี้ คือ 
3.1. ความคมชัดชนิดคอนทราสต์สูง หมายถึง การวัดความสามารถในการแยกรายละเอียดที่เล็กที่สุดบน

ภาพ เมื่อคอนทราสต์หรือความแตกต่างระหว่างความด าและความขาวระหว่างภาพของวัตถุและบริเวณรอบวัตถุมี
ความแตกต่างกันมากกว่าหรือเท่ากับ 10%  

วิธีการวัดความคมชัดชนิดคอนทราสต์สูงที่ง่ายและสะดวกตามสมาพันธ์ฟิสิกส์การแพทย์แห่งสหรัฐอเมริกา
(AAPM: America Association of Physicist in Medicine) แนะน าคือ การอ่านค่าระยะห่างที่น้อยที่สุดที่ยังคง
เห็นภาพวัตถุท่ีมีขนาดเล็กอยู่แยกจากกันได้ เมื่อคอนทราสต์ระหว่างวัตถุและบริเวณรอบมีความแตกต่างกัน
มากกว่าหรือเท่ากับ 10% นั่นคือเมื่อวัตถุทั้งสองอยู่ใกล้กันมากข้ึน ภาพบริเวณของของจุดทั้งสองจะมัว เมื่อระยะ
ระหว่างวัตถุท้ังสองลดลง อีจนถึงระยะหนึ่งจะไม่สามารถแยกภาพวัตถุทั้งสองออกจากกันได้ เนื่องจากบริเวณของ
ของจุดทั้งสอบมัวจึงซ้อนทับกัน ท าให้มีคอนทราสต์ลดลงปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจะท าให้สูญเสียคอนทราสต์บนภาพ 
และไม่สามารถแยกรายละเอียดของวัตถุทั้งสองได้ จึงเห็นเสมือนเป็นจุดๆเดียว 

 3.2. สัญญาณรบกวนหรือนอยส์ เป็นสิ่งไม่พึงประสงค์ที่ปรากฏบนภาพ ซึ่งไม่ได้แสดงรายละเอียดที่เป็น
ประโยชน์ต่อการวินิจฉัย และส่งผลกระทบต่อความคมชัดของภาพ ท าให้เป็นเป็นเม็ดๆปรากฏบนภาพ ถ้ามี
ลักษณะเป็นเม็ดเล็กๆ ที่มีความด าความขาวแตกต่างกันมากแสดงว่ามีระดับนอยส์สูง แต่ถ้าเม็ดภาพมีความด า
ความขาวไม่แตกต่างกันมากนัก ภาพจะมีความเนียนมากกว่า แสดงว่ามีระดับนอยส์ต่ ากว่า 
 
4. พารามิเตอร์ส้าหรับการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์  

ค่าพารามิเตอร์ที่ใช้ในการตรวจเอกซเรย์ มีความส าคัญต่อคุณภาพของภาพเอกซเรย์ และปริมาณรังสีที่ 
ผู้ป่วยได้รับ  พารามิเตอร์หลักที่มีผลต่อคุณภาพและปริมาณรังสีที่ผู้ป่วยได้รับ ได้แก่ 
          4.1. พลังงานรังสี  หมายถึง คุณภาพของล ารังสีหรืออ านาจทะลุทะลวงของรังสี ได้แก่ ค่าความต่างศักย์  
ชนิดของเครื่องก าเนิดรังสีของหลอดเอกซเรย์ และการกรองรังสี 

4.2. การตั้งค่าเทคนิคในการถ่ายภาพ หมายถึง ค่าความต่างศักย์  กระแสหลอด และเวลา  ที่อยู่ภายใน
ความควบคุมของนักรังสีการแพทย์    

4.2.1 Tube voltage หรือ kVp setting ซึ่งถ้า kVp สูง ความสามารถในการทะลุทะลวงก็สูงตาม           
4.2.2 Tube load หรือ mAs setting จะแปรผันตรงกับปริมาณรังสีที่ผู้ป่วยได้รับ 

          ในการทดลองนี้จะใช้เทคนิคควบคุมปริมาณกระแสหลอดอัตโนมัติ (Automatic Tube Current  
Modulation -ATCM) ที่จะปรับค่ากระแสหลอด (mA) ที่ใช้ในการสแกนให้สัมพันธ์กับการลดทอนรังสีของส่วน
ต่างๆของร่างกาย โดยเครื่องเอกซเรย์จะปรับค่ากระแสหลอดตามขนาดของส่วนที่ตรวจ ซึ่งเป็น protocal จ าเพาะ
ของเครื่อง 
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     4.2.3 Pitch factor คือ อัตราส่วนระหว่างระยะทางท่ีเตียงเอกซเรย์เคลื่อนที่ในขณะที่หลอดเอกซเรย์
หมุน1รอบ ต่อความกว้างของล ารังสีที่เปิด ซึ่งจะแปรผกผันกับปริมาณรังสีที่ผู้ป่วยได้รับ ดังสมการ Dose = 
1/pitch            
               4.2.4 ความกว้างของล ารังสีหรือคอลลิเมเตอร์ (FOV)  หมายถึง การจ ากัดพ้ืนที่ของล ารังสีให้
ครอบคลุมเฉพาะส่วนที่ต้องการตรวจหรือถ่ายภาพรังสี ซึ่งจะช่วยลดการได้รังสีไม่จ าเป็น และช่วยเพิ่มคุณภาพของ
ภาพรังสี   
                4.2.5 Scan length คือ ความกว้างของปริมาตร scan ในแนวความสูงของผู้ป่วย 

     4.2.6 Rotation time คือเวลาที่ใช้ในการหมุนหลอดเอกซเรย์และ detector รอบตัวผู้ป่วย 360 
องศา   
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