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บทที่  1 
     บทนำ 

ที่มาและความสำคัญของปัญหา 
 

 รังสีถูกนำมาใช้ประโยชน์ทั้งทางการแพทย์ การอุตสาหกรรม และการวิจัย สำหรับในทาง
การแพทย์จะถูกนำมาใช้ในการรักษาโรคและวินิจฉัยโรค  ซึ่งการตรวจวินิจฉัยทางรังสีทำให้ผู้ป่วยได้รับ
รังสี  ถ้าได้รับปริมาณรังสีมากเกินไปอาจนำไปสู่การเกิดเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม และการเป็นมะเร็ง
ได้   

ปัจจุบันเทคโนโลยีด้านการแพทย์ได้พัฒนาก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะเทคโนโลยีใหม่ ๆ 
ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางด้านงานเอกซเรย์  กลุ่มงานรังสีวิทยาโรงพยาบาลปทุมธานี ได้มีการนำ
เครื่องมือแบบใหม่มาใช้ในหน่วยงานร่วมกับการตรวจพิเศษทางรังสีของระบบทางเดินปัสสาวะ โดยวิธี
ฉีดสารทึบรังสีเข้าทางหลอดเลือดดำ พร้อมกับทำการถ่ายภาพทางรังสีเป็นช่วงเวลา  (Intravenous 
Pyelography หรือ IVP)  

การทดลองครั้งนี้เป็นการคำนวณปริมาณรังสีที ่ผิวตามหลักการของของทบวงการพลังงาน
ปรมาณูระหว่างประเทศ(International Atomic Energy Agency, IAEA)  ออกมาในหน่วยมิลลิเกรย์ 
(mGy)โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทราบข้อมูลปริมาณรังสีที่ผิว ที่ใช้สำหรับการถ่ายภาพรังสีของระบบ
ทางเดินปัสสาวะในโรงพยาบาลปทุมธานี  และนำมาเปรียบเทียบกับปริมาณรังสีอ้างอิง โดยให้มีการ
พิจารณาทบทวนเทคนิค องค์ประกอบการถ่ายภาพรังสี รวมถึงการจัดทำระบบประกันคุณภาพงานรังสี
วินิจฉัยตามแนวทางขององค์การอนามัยโลก World Health Organization (WHO) เพื่อให้ได้คุณภาพ
ของงานรังสีวินิจฉัยที่ดี ปลอดภัยต่อผู้ป่วยและเป็นแนวการการพัฒนาระบบงานรังสีวินิจฉัยต่อไป 
          เมื่อผู้ป่วยมารับการตรวจพิเศษทางรังสีของระบบทางเดินปัสสาวะ มักจะมีความกังวลอยู่เสมอ
ว่าจะมีอันตรายจากรังสีเกิดขึ้นหรือไม่ ดังนั้นงานรังสีวิทยาโรงพยาบาลปทุมธานี  จึงทำการศึกษา
ปริมาณรังสีที่ผิวที่ผู้ป่วยได้รับจากการตรวจพิเศษทางรังสีของระบบทางเดินปัสสาวะ โดยวิธีฉีดสารทึบ
รังสีเข้าทางหลอดเลือดดำ พร้อมกับทำการถ่ายภาพทางรังสีเป็นช่วงเวลา (Intravenous Pyelography 
หรือ IVP) และอยากจะเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับผลการศึกษาที่ได้ เพื่อให้มีความเข้าใจและไม่กังวลเกิน
กว่าเหตุ รวมทั้งรู้วิธีปฏิบัติตัวเพ่ือให้ปลอดภัยจากการที่ต้องมารับการตรวจทางรังสี 
 
แหล่งกำเนิดของรังสีในโลก 
1. รังสีที่มีอยู่ทั่ว ๆ ไป (Background Radiation) ได้แก่ 
          • รังสีที่มาจากนอกโลก (Cosmic Radiation) 
          • สารกัมมันตรังสีในธรรมชาติ (Natural Radioactivity) ที่มีอยู่ในชั้นหิน ดิน 
          • สารกัมมันตรังสีที่ได้จากการทดลองทางนิวเคลียร์ แล้วตกลงมาบนโลก 
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2. รังสีที่มนุษย์ผลิตขึ้น (Man-made Radiation) 
          • มีใช้ทั้งในทางการแพทย์ อุตสาหกรรม อาวุธสงคราม ฯลฯ 
 
การใช้รังสีในทางการแพทย์ 
1. ในงานวิจัย 
2. การวินิจฉัยโรค (Diagnostic Radiology) ซึ่งมีท้ังที่ใช้รังสีเอกซ์ (X-ray) และการตรวจทาง 
   เวชศาสตร์นิวเคลียร์ (Nuclear Medicine)  
3. การรักษาโรคมะเร็ง (Radiotherapy) 
4. รังสีร่วมรักษา (Interventional Radiology) 
 
ผลของรังสีที่มีต่อร่างกาย 
1. ผลที่เกิดกับร่างกาย (Somatic effect) หมายถึงผลที่เกิดขึ้นกับส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายทั้งนี้ขึ้นอยู่
กับว่าการรับรังสี นั้นเป็นแบบเฉียบพลันหรือเรื้อรัง และปริมาณรังสีมากน้อยแค่ไหน ผลของการ รับรังสี
แบบเฉียบพลันซึ่งมักเกิดจากอุบัติเหตุ ให้ได้รับรังสีปริมาณมากทันที ถ้ามากกว่า 50 Rems ขึ้นไป จะมี
อาการป่วยเนื่องจากรังสี ถ้ามากกว่า 400 Rems อาจทำให้ตายได้ ส่วนการ รับรังสีเรื้อรังในปริมาณต่ำ ๆ 
เกิดกับผู้ที่มีอาชีพเกี่ยวกับรังสีโดยตรง อาจมีผลทำให้อายุเฉลี่ยสั้นกว่าปกติเป็นมะเร็ง ต้อกระจก เป็นต้น 
2. ผลที่เกิดขึ้นทางพันธุกรรม (Genetic effect) หมายถึงผลที่เกิดข้ึนในเซลล์สืบพันธุ์ อาจทำให้เป็นหมัน 
หรือเกิดการแตกเหล่า (Mutation) ซึ่งมีผลกระทบถึงรุ่นลูกหลานได้ 
 
ปริมาณรังสใีนระดับที่ปลอดภัย 
          คณะกรรมาธิการว่าด้วยการป้องกันรังสีระหว่างประเทศกำหนดค่าปริมาณรังสีสูงสุดที่ยอมรับได้
เรียกว่า Maximum Permissible Dose (MPD) โดยหมายความถึงว่าถ้าได้รับปริมาณรังสีน้อยกว่าค่า 
MPD ถือว่าปลอดภัย ตัวอย่างเช่น ค่า MPD ของอวัยวะสืบพันธุ์ หรือไขกระดูก เท่ากับ 5 Rems/ปี และ
ค่า MPD ของบุคคลทั่วไปไม่ควรเกิน 0.5 Rems/ปี สำหรับการตรวจวินิจฉัยทางรังสีนั้น จะไม่ให้ รังสี
เกินค่าที่กำหนด หรือแม้ว่าผู้ป่วยบางรายสำหรับการป่วยในปีหนึ่งอาจต้องได้รับรังสีมาก  แต่ก็จะเป็น
ระยะสั้นเท่านั้น สมมติว่าได้รับ มากกว่า 0.5 rem/ปี ในปี นี้ แต่เมื่อหายป่วยก็ไม่ได้รับรังสี (จากการ
ตรวจ) อีก ดังนั้นผลเสียก็จะไม่เกิดเนื่องจากร่างกาย (เซลล์) มีเวลาพักฟ้ืน 
 
แนวทางปฏิบัติสำหรับผู้มารับการตรวจทางรังสีวินิจฉัย 
         จากข้อความดังกล่าวแล้วข้างต้น จะเห็นว่าการตรวจทางรังสีมีความปลอดภัยในระดับหนึ่ง แต่
มนุษย์เรายังได้รับรังสีมาจากด้านอื่น ๆ อีก ดังนั้นควรจะพยายามให้ได้รับรังสีน้อยที่สุดเท่าที่จะทำไดใ้น
การตรวจแต่ละครั้งย่อมเป็นการดีที่สุด ในทางปฏิบัติแล้วรังสีแพทย์และเจ้าหน้าที่รังสีจะยึดหลักใช้รังสี 
น้อยที่สุด ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ตัวผู้ป่วย และผู้เกี่ยวข้องก็มขี้อปฏิบัติเพื่อจะลดปริมาณรังสีที่ไม ่
จำเป็น ลงได ้ดังนี้ 
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1. ปฏิบัติตามคำแนะนำของรังสีแพทย์และเจ้าหน้าที่รังสีอย่างเคร่งครัด เช่น การถ่ายภาพรังสีช่องท้อง 
(X-ray Abdomen) ต้องเปลี่ยนเสื้อ ถอดสร้อยหรือโลหะทุกชนิดที่อยู่ในบริเวณช่องท้องออกให้หมดเพ่ือ 
จะได้ไม่ต้องถ่ายซ้ำใหม่ หรือการตรวจพิเศษ เช่น การตรวจพิเศษทางรังสีของระบบทางเดินปัสสาวะ ถ้า
ไม่รับประทานยาระบาย อาจมีอุจจาระบังส่วนไต ทำให้ต้องถ่ายภาพในท่าพิเศษเพ่ิมข้ึน ก็จะได้รับรังสี
มากขึ้น รวมถึงการจัดท่า และกลั้นหายใจขณะถ่ายภาพรังสีด้วย 
2. สตรีวัยเจริญพันธุ์ ถ้าจำเป็นต้องทำการตรวจทางรังสีบริเวณท้องน้อย ควรทำภายใน 10 วัน หลังจากมี 
ประจำเดือน (นับจากวันที่ 1 ของรอบประจำเดือน) ถือเป็นช่วงที่ไม่มีไข่ตก 
3. ผู้ป่วยที่ตั้งครรภ์หรือสงสัยว่าจะมีการตั้งครรภ์ ควรหลีกเลี่ยงการถ่ายภาพรังสีบริเวณช่องท้อง ถ้าจำ 
เป็นควรใช้การตรวจอัลตราซาวด์ (Ultrasound) แทนการถ่ายภาพรังสี ส่วนอื่น ๆ ของร่างกายถ้าจำเป็น 
ต้องใช้เสื้อตะกั่วปิดบริเวณท้องเสมอ 
4. กรณีท่ีผู้ป่วยเป็นเด็ก หรือผู้ป่วยที่ไมส่ามารถปฏิบัติตามคำสั่งได้เอง ต้องมีผู้ช่วยเป็นญาติหรือบุคลากร 
ทางการแพทย์ฝ่ายอ่ืน ควรปฏิบัติดังนี้ 
          • สวมเสื้อตะถั่ว ถุงมือตะกั่วทุกครั้งที่เข้าช่วยจับผู้ป่วย 
          • ถ้าเป็นไปได้ให้อยู่ห่างจากแนวรังสีอย่างน้อย 2 เมตร กรณีนี้รวมถึงการถ่ายภาพรังสีตามหอ
ผู้ป่วย (Portable X-ray) ด้วย 
5. ผู้ป่วยเด็กท่ีต้องถ่ายภาพรังสีบ่อย ๆ ควรจะใช้ตะกั่วปิดบริเวณอวัยวะสืบพันธุ์ 
6. ผู้ที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการตรวจทางรังสี ไม่ควรเข้ามาในแผนกโดยไม่จำเป็น 
 
          โดยสรุปแล้ว ปัจจัยสำคญัมีอยู่ 3 ประการ คือ เวลา (Time) ระยะทาง (Distance) และวัสดุ 
ป้องกันรังสี (Shield) ดังนั้นต้องใช้เวลาน้อยที่สุด อยู่ห่างที่สุดเท่าที่จะทำได้และต้องใส่เสื้อตะกั่ว 
ป้องกันรังสีเสมอ 
 
วัตถุประสงค์ของการศึกษา  

1. เพ่ือพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านรังสีในการถ่ายภาพทางรังสีให้กับผู้ป่วย 
2. ควบคุมปริมาณรังสีให้อยู่ในระดับมาตรฐานเพื่อลดอัตราความเสี่ยงจากอันตรายของรังสี

ให้กับผู้ป่วย 
3. นำผลการศึกษาที่ได้มาพัฒนาปรับปรุงเทคนิคการตั้งค่าปริมาณรังสีในการถ่ายภาพทางรังสี

ของระบบทางเดินปัสสาวะของโรงพยาบาลปทุมธานี 
4. เพ่ือลดอัตราเสี่ยงจากอันตรายของรังสีให้กับผู้ป่วย 

 
ขอบเขตการศึกษา 

การศึกษาครั้งนี้ทำการศึกษาในผู้ป่วยที่มารับการตรวจพิเศษทางรังสีของระบบทางเดินปัสสาวะ 
Intravenous Pyelography หรือ IVP ของกลุ่มงานรังสีวิทยา โรงพยาบาลปทุมธานี จำนวน 200 ราย 
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  
    1. นำผลการศึกษาที่ได้มาใช้เป็นแนวทางในการให้ปริมาณรังสีที่เหมาะสมในการถ่ายภาพทาง

รังสีของการตรวจพิเศษของระบบทางเดินปัสสาวะ Intravenous Pyelography หรือ IVP  
 2. เพ่ือให้ผู้ป่วยได้รับปริมาณรังสีที่อยู่ในเกณฑ์ปลอดภัย 

 
นิยามศัพท ์
  มาตรฐานเครื่องเอกซเรย์  หมายถึง  คุณลักษณะต่างๆ ของเครื่องเอกซเรย์  ตามข้อกำหนด
มาตรฐานเครื่องเอกซเรย์วินิจฉัยทางการแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  กระทรวงสาธารณสุข 
         เครื่องเอกซเรย์มีคุณภาพได้มาตรฐาน  หมายถึง  เครื่องเอกซเรย์ที่ได้รับการตรวจสอบคุณภาพ
โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  แล้วพบว่ามีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด 
         เครื่องเอกซเรย์มีคุณภาพไม่ได้มาตรฐาน  หมายถึง  เครื่องเอกซเรย์ที่ได้รับการตรวจสอบคุณภาพ
โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  แล้วพบว่ามีคุณภาพไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด 
         ความเที่ยงตรง  หมายถึง  การประเมินความเที่ยงตรงของค่าท่ีวัดได้หาได้จากการวัดค่าหลายๆ 
ครั้งแล้วนำมาหาค่าสัมประสิทธิ์ความแปรปรวน  ความเที่ยงตรง  ที่วัดในการตรวจสอบองค์ประกอบ
เทคนิคพ้ืนฐานของเครื่อง  ได้แก่  ความเที่ยงตรงของค่าปริมาณรังสี 
         เอกซ์โพเชอร์ (exposure)  หมายถึง  การวัดปริมาณของประจุไฟฟ้าที่เกิดขึ้นเนื่องจากการแตก
ตัวเป็นไอออนเมื่อรังสีผ่านไปในอากาศ 
         ปริมาณรังสีที่ถูกดูดกลืน (Absorbed dose)  หมายถึง  ปริมาณพลังงานของรังสีที่ตัวกลางใดๆ  
ดูดกลืนไว้ต่อหนึ่งหน่วยน้ำหนักของตัวกลางนั้น 
         ปริมาณรงัสีที่ถูกดูดกลืน (Absorbed dose) ซึ่งเท่ากับพลังงานรังสีที่ถูกดูดกลืน 100 ergs ใน 
วัตถุมวล 1 gm ในปัจจุบันหน่วย SI unit ซึ่งใช้หน่วยใหญ่คือ MKS เป็นมาตรฐาน ให้หน่วยของ 
absorbed dose จากหน่วยของพลังงานเป็นจูล (Joule) และหน่วยของมวลเป็นกิโลกรัม (kg) โดยใช้ชื่อ
เฉพาะว่าเกรย์ (Gy)  
 

1 Gy = 1 Jkg-1 = 100 rads 
 
         Exposure เป็นปริมาณรังสีที่ไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับผลของรังสีเพราะเพียงแต่วัดว่า มีการแตกตัว 
ของกากาศมากน้อยเพียงใด การวัด Exposure เป็นที่นิยมเพราะเป็นวิธีที่มีความไวสูง และสามารถวัดค่า
ได้ถูกต้องมากด้วยเทคนิคในปัจจุบันหน่วยเดิมของ Exposure คือ เรินต์เกน (R) ซึ่งเท่ากับปริมาณรังสี ที่
ทำให้อากาศแตกตัวให้ประจุ 1 e.s.u. ในอากาศแห้ง 1 ลูกบาศก์ เซนติเมตร ที่ NTP หรืออากาศมวล 
1.293x10-3 กรัม ปัจจุบันหน่วย SI ใช้เป็นคูลอมบ์ต่อกิโลกรัม (C/kg) โดยที่  
 

1 เรินต์เกน = 2.58x10-4 คูลอมบ์ต่อกิโลกรัม 
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         ปริมาณรังสีสมมูล (Dose Equivalent) เป็นหน่วยที ่นำเอาผลทางชีววิทยาของรังสีเข้ามา     
เกี่ยวข้องด้วย โดยอาศัยค่า absorbed dose เฉลี่ยทั่วกลุ่มของเนื้อเยื่อ หรืออวัยวะร่วมกับ radiation 
weighting factor (WR) ตามชนิดและพลังงานของรังสี ในการหาค่า dose equivalent (HT) ของกลุ่ม 
เนื้อเยื่อ และอวัยวะต่างๆ ดังสูตรต่อไปนี้ 
 

HT = SRWRxDTxR 
 

เมื่อ DTxR เท่ากับ absorbed dose เฉลี่ยทั่วกลุ่มเนื้อเยื่อ หรืออวัยวะ (T) เนื่องจากรังสี (R) ค่า WRนี้ม ี
ความสัมพันธ์กับค่า relative biological effectiveness (RBE) ซึ่งอาศัยการเปรียบเทียบความเสียหาย 
ของเนื้อเยื่อ เมื่อได้รับ absorbed dose จากรังสีต่างชนิด และ ต่างพลังงานเควีพี (kVp) หมายถึง     
ค่าความต่างศักย์สูงสุดของหลอดกำเนิดรังสีเอกซ์ เอ็มเอ (mA) หมายถึง กระแสไฟฟ้าที่ให้หลอดกำเนิด
รังสีเอกซ์ Time (s) หมายถึง เวลาที่ใช้ในการถ่ายภาพรังสีเป็นวินาที 
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บทที่  2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
รังสีกับสิ่งแวดล้อม 
พลังงานนิวเคลียร์และกัมมันตรังสีมีส่วนเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม ได้แก่ 
         •   การใช้ประโยชน์พลังงานและเทคโนโลยีนิวเคลียร์ ทำให้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
         •   การใช้เทคนิคนิวเคลียร์ในการตรวจสอบความเปลี่ยนแปลงและแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม 
         •   สิ่งแวดล้อมมีรังสีอยู่ตามธรรมชาติ 
             รังสี (Radiation) คือพลังงานที่แผ่ออกมาจากต้นกำเนิดในรูปของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าหรือใน 
ลักษณะของอนุภาค 
         •  รังสีในลักษณะของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (Electromagnetic Radiation) ประกอบด้วยคลื่นวิทยุ 
(เสียง) ไมโครเวฟ อินฟาเรด แสงสว่าง อัลตราไวโอเลต รังสีเอกซ์ รังสีแกมมา และรังสีคอสมิค 
            รังสีที่เป็นกระแสของอนุภาคความเร็วสูง(Sub-atomic Particle Radiation)ประกอบด้วย 
แอลฟา(a) เบตา(b)และ นิวตรอน(n) 
เราอาจจำแนกรังสี  ตามความสามารถในการเกิดอันตรกิริยาต่าง ๆ (Interaction)กับสสารได้ 2 แบบคือ 
         1. รังสีที่ไม่ก่อให้เกิดไอออน (Non-Ionizing Radiation) เช่น คลื่นวิทยุ(เสียง) ไมโครเวฟ           
อินฟาเรด แสงสว่าง และอัลตราไวโอเลต 
         2. รังสีที่ก่อให้เกิดไอออน (Ionizing Radiation) เช่น รังสีเอกซ์ รังสีแกมมา รังสีคอสมิค 
แอลฟา เบตา และ นิวตรอน เป็นต้น 
ในที่นี้ขอกล่าวถึงเฉพาะรังสีที่ก่อให้เกิดไอออน ซึ่งเกิดได้ 3 กรณี 
        1. เกิดจากสารกัมมันตรังสีสลายตัว (ได้แก่ รังสี แกมมา เบตา แอลฟา และรังสีเอกซ์) 
        2. เกิดจากปฏิกิริยานิวเคลียร์ (ได้แก ่รังสี แกมมา เบตา แอลฟาและนิวตรอน) 
        3. เกิดจากการเปลี่ยนแปลงวงโคจรอิเล็กตรอนของนิวเคลียส (ได้แก่ กรณีของรังสีเอกซ์) 
        4. เกิดจากต้นกำเนิดรังสีนอกโลก (ได้แก่ กรณีของรังสีคอสมิก) 
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         รังสีที่ก่อให้เกิดไอออนดังกล่าวจะเกิดขึ้นและอยู่ล้อมรอบมนุษย์ตลอดเวลา ซึ่งอาจจะมีมากบ้าง 
หรือน้อยบ้างนั้น ขึ้นอยู่กับสถานที่และลักษณะ การปฏิบัติงานต่างๆกัน ในประเทศสหรัฐอเมริกาได้มีการ
สรุปค่าความแรงรังสีโดยเฉลี่ยจากต้นกำเนิดรังสีต่างๆดังนี้ 
 
ตารางท่ี 2.1 ระดับรังสีโดยเฉลี่ยท่ีมนุษย์ได้รับในรอบปี 

ต้นกำเนิดรังสี ระดับรังสี(mSv/yr.) เปอร์เซ็นต์ 
รังสีจากธรรมชาติ   
      ก๊าซเรดอน  02.0 55 55 
      รังสีคอสมิก  0.27 8 
      รังสีจากผิวโลก 0.28 8 
      รังสีจากภายในร่างกาย 0.39 11 
      รวมรังสีจากธรรมชาติ 3.00 82 
รังสีจากกิจกรรมมนุษย์   
     การเอกซเรย์ทางการแพทย์ 0.39 11 
     การใช้งานเวชศาสตร์นิวเคลียร์ 0.14 4 
     ผลิตภัณฑ์ใช้ในชีวิตปกติ 0.01 3 
     สถานปฏิบัติงานทางรังสี 0.01 0.3 
     กระบวนการผลิตเชื้อเพลิง 0.01 0.03 
     ฝุ่นกัมมันตรังสี 0.01 0.03 
     อ่ืน ๆ 0.01 0.03 
รวมรังสีจากกิจกรรมมนุษย์ 0.63 18 
รวมรังสีที่มนุษย์ได้รับ 3.60 100 

ที่มา : ICRP Publication 60(8)  
 
ผลของรังสีต่อสิ่งมีชีวิต 

เนื่องจากรังสีเป็นพลังงานรูปแบบหนึ่ง ดังนั้นเมื่อกระทบวัตถตุ่าง ๆ และสิ่งที่มีชีวิตย่อมเกิดผล 
กระทบขึ้นได้ซึ่งข้ึนอยู่กับปัจจัยหลายอย่างได้แก่ ชนิดของรังสี พลังงานของรังสี ปริมาณของรังสีและชนิด
ของอวัยวะที่รังสีตกกระทบรังสีที่ไม่ก่อให้เกิดไอออน ส่วนใหญ่ส่งผลกระทบต่อเซลล์ของสิ่งมีชีวิตในรูป
ของความร้อน(Thermal Effects) ในขณะที่รังสีที่ก่อให้เกิดไอออน มีผลต่อสิ่งมีชีวิตโดยทำให้อะตอม/
โมเลกุลของเซลล์ มีการแตกตัวเป็นไอออนและทำให้มีการเกิดปฏิกิริยาเคมีต่อเนื่องกันไปจนกระท่ังโครง 
ของเซลล์และระบบการทำงานของเซลล์เปลี่ยนแปลงไปด้วยและเกิดอาการผิดปกติในร่างกายขึ้น รังสีแต่
ละชนิดนั้นก่อผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตไม่เหมือนกัน ซึ่งในทางวิชาการได้มีการศึกษาถึงความรุนแรงของผล 
กระทบดังกล่าว สรุปได้ในตารางที่ 2.2 
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ตารางท่ี 2.2 ค่าแฟกเตอร์น้ำหนักความอันตรายของรังสี(Radiation Weighting Factor) 
ชนิดของรังสี Radiation Weighting Factor 

โฟตรอนทุกพลังงาน 1 
อิเล็กตรอนและมิวออนทุกพลังงาน 1 
นิวตรอนพลังงานต่ำกว่า 10 Kev 5 
นิวตรอนพลังงาน 10 Kev ถึง 100 Kev 10 
นิวตรอนพลังงาน 100 Kev ถึง 2 Mev 20 
นิวตรอนพลังงาน 2 Mev ถึง 20 Mev 10 
นิวตรอนพลังงานสูงกว่า 20 Mev ขึ้นไป 5 
โปรตอนพลังงานสูงกว่า 2 Mev 5 

ที่มา : ICRP Publication 60(8)   
 
ทั้งนี้โดยที ่เซลล์เนื้อเยื่อและอวัยวะต่าง ๆ แต่ละส่วนในร่างกายของสิ่งมีชีวิตนั้นมีปฏิกิริยาตอบสนองต่อ
รังสีแตกต่างกันไป ดังนั้นแม้มนุษย์ ได้รับ รังสีทั่วร่างกาย แต่ผลที่เกิดขึ้นต่ออวัยวะต่าง ๆ จะไม่เท่ากัน
ตามข้อมูลในตารางที่ 2.3 
 
ตารางท่ี 2.3 แสดงค่าแฟกเตอร์น้ำหนักของผลกระทบจากรังสีต่ออวัยวะต่าง ๆ 
                (Tissue Weighting Factor) 

อวัยวะ Tissue weighting factor 
อวัยวะสืบพันธุ์ (gonad) 0.02 
ไขกระดูก (Bone Marrow) 0.12 
ลำไส้ (Colon) 0.12 
ปอด (Lung) 0.12 
กระเพาะ (Stomach) 0.12 
ถุงน้ำด ี(Bladder) 0.05 
หน้าอก (Breast) 0.05 
ตับ (Liver) 0.05 
หลอดอาหาร (Esophagus) 0.05 
ต่อมธัยรอยด์ (Thyroid) 0.05 
ผิวหนัง (Skin) 0.01 
กระดูก (Bone surface) 0.01 
อวัยวะอ่ืน ๆ (Remainder) 0.05 

ที่มา : ICRP Publication 60(8) 
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ด้วยเหตุที่นักวิทยาศาสตร์ทราบดีว่ารังสีนั้นอาจจะก่ออันตรายต่อสิ่งมีชีวิตได้ดังกล่าวแล้วจึงได้มี
การศึกษาค้นคว้าว่าระดับความแรงรังสีเท่าใดที่จะไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ทำงาน(ระดับปลอดภัย) และ 
ระดับรังสีเท่าใดที่จะถือได้ว่าปลอดภัยต่อประชาชนโดยรวม ทั้งนี้ไม่นับรวมปริมาณรังสีที่เกิดในธรรมชาติ
และระดับรังสีที่ใช้ประโยชน์ในการตรวจวินิจฉัยและรักษาพยาบาลทางการแพทย์และสรุปเป็นระดับรังสี
ที่ปลอดภัยดังนี้ 
 
ตารางท่ี 2.4 เกณฑ์ระดับความแรงรังสีที่ปลอดภัย 

ระดับความแรงรังสี ระดับรังสีสำหรับผู้ปฏิบัติงาน ระดับรังสีสำหรับบุคคลทั่วไป 
ความแรงรังสีรวม 20 มิลลิซีเวิร์ตต่อปี 1 มิลลิซีเวิร์ตต่อปี 
เลนส์ตา 150 มิลลิซีเวิร์ตต่อปี 15 มิลลิซีเวิร์ตต่อปี 
ผิวหนัง 500 มิลลิซีเวิร์ตต่อปี 50 มิลลิซีเวิร์ตต่อปี 
มือเท้า 500 มิลลิซีเวิร์ตต่อปี 50 มิลลิซีเวิร์ตต่อปี 

ที่มา : IAEA Safety Series No.115, Vienna, 1996(10) 
 
ระดับของรังสีที่ก่อให้เกิดอันตราย 
          จากประสบการณ์ตรวจสอบผลจากรังสีจากการทิ้งระเบิดนิวเคลียร์ และการศึกษาวิจัยและ 
ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับพลังงานนิวเคลียร์ รังสี และ วัสดุ กัมมันตรังสี ตลอดช่วงเวลา 100 ปีที่ผ่านมา 
ได้มีการสรุปผลความเสี่ยงและอันตรายของรังสีต่อมนุษย์ และสรุปเป็นเกณฑ์อันตรายของรังสี ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 2.5 ระดับความแรงรังสีและอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้น 
ความแรงรังสีระดับ 10,000 มิลลิซีเวิร์ต ใน 
ระยะเวลาสั้นๆ 

เกิดการบาดเจ็บทางรังสีทันทีและทำให้ถึงแก่ 
ความตายใน 2-3 สัปดาห์ 

ความแรงรังสีระดับ 1,000 มิลลิซีเวิร์ต ใน 
ระยะเวลาสั้นๆ 

เกิดการบาดเจ็บทางรังสี เช่นคลื่นไส้อาเจียนแต่ 
ไม่ถึงตายและอาจเกิด เป็นมะเร็ง ในระยะหลัง 

ความแรงรังสีระดับ 20 มิลลิซีเวิร์ตต่อปี เกณฑ์ความปลอดภัยทางรังสีสำหรับ 
ผู้ปฏิบัติงานในสถานปฏิบัติงานทางรังสี 

ความแรงรังสีระดับ 2 มิลลิซีเวิร์ตต่อปี ระดับรังสีปกติในธรรมชาติ 
ความแรงรังสีระดับ 0.05 มิลลิซีเวิร์ต ระดับรังสีสูงสุดที่ยอมให้มีอยู่ ณ รอบบริเวณ 

สถานปฏิบัติงานนิวเคลียร์ 
ที่มา : "Radioactivity and Risk", University of Michigan, August 1996(10) 
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ความหมายของรังสี 
           คำว่า "รังส"ี เป็นคำที่ใช้ทั่วไปโดยอาจจะมีสองความหมายคือ หมายถึงกัมมันตภาพรังสี 
(Radioactivity) หรือใช้ในอีกความหมายหนึ่งคือรังสี (Radiation) 
           1. กัมมันตภาพรังสี คือจำนวนของไอโซโทปรังสีซึ่งอยู่ในสถานะไม่คงตัว และมีการสลายตัวให้
รังสีออกมาในช่วง เวลา หนึ่งวินาที 
           2. รังสีคืออนุภาคซึ่งมีพลังงาน มีที่มาจากการสลายตัวของไอโซโทปรังสี จากรังสีคอสมิคและ
จากเครื่องเร่งอนุภาค พลังงานของรังสีขึ้นอยู่กับ แหล่งกำเนิด เช่น รังสีเบตา จาก สตรอนเชียม-90 มี
พลังงานสูงสุดเท่ากับ 546 keV รังสีแกมมาจาก โคบอลต์-60 มีพลังงาน 1.17 และ 1.33 MeV เป็นต้น 
 
หน่วยของรังสีและกัมมันตภาพรังสี 
          หน่วย คือชื่อเฉพาะที่กำหนดขึ้นเพ่ือใช้บอก ขนาดและปริมาณของสิ่งต่าง ๆ หน่วยของรังสีและ 
กัมมันตภาพรังสี มีดังต่อไปนี้ 
 
ตารางท่ี 2.6 หน่วยของรังสีและกัมมันตภาพรังสี 
ปริมาณ หน่วยเดิม หน่วยใหม่ (SI unit) 
กัมมันตภาพรังสี 
(Radioactivity) 

กัมมันตภาพรังสี 
(Radioactivity) 

เบคเคอเรล (Bq) 

รังสีที่ถูกดูดกลืน 
(Absorbed dose) 

แรด (Rad) เกรย ์(Gy) 

รังสีที่ทำให้อากาศแตกตัว 
(Exposure) 

เรินต์เกน (R) คูลอมบ์ต่อกิโลกรัม (C/kg) 

รังสีสมมูล 
(Dose Equivalent) 

เรม (Rem) 
 

 ซีเวิร์ต (Sv) 

 
         จากการกำหนดหน่วยของปริมาณต่างๆดังกล่าวมาในข้างต้น การวัดรังสีเพ่ือกำหนดปริมาณซึ่ง
เป็นที่ยอมรับและเปรียบเทียบผลกันได้ โดยอาศัยการวัดค่าพ้ืนฐานตามคำจำกัดความของแต่ละหน่วย 
เช่น 
 
1. ปริมาณกัมมันตภาพรังสี (Radioactivity) 
          ดังที่กล่าวแล้วว่าคือ การเปลี่ยนแปลงทางนิวเคลียร์ ยังผลให้เกิดการแผ่รังสี หรือมีอนุภาคท่ีมี 
พลังงานเกิดขึ้น ไอโซโทป รังสีหรือนิวไคลด์รังสี (Radionuclide) จึงเป็นแหล่งกำเนิดรังสีชนิดหนึ่งใน
หลายชนิด การวัดจำนวนไอโซโทปรังสี หรือนิวไคลด์รังสี ไม่อาจทำได้โดยการชั่งน้ำหนักหรือตวงวัดได้ 
เพราะไอโซโทปรังสีจะปนอยู่กับไอโซโทปอ่ืนๆเสมอ แม้แต่เมื่อทำการแยกให้บริสุทธิ์แล้ว เมื่อเวลาผ่านไป
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การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ก็จะทำให้เกิด ธาตุใหม่ข้ึนปะปน ดังนั้นปริมาณกัมมันตภาพรังสีในขณะใด
ขณะหนึ่งจึงวัดได้โดยวัดรังสีที่เกิดข้ึน ในขณะนั้น ซึ่งเป็นผลของการเปลี่ยนแปลงทางนิวเคลียร์ที่เกิดขึ้น 
หน่วยของปริมาณกัมมันตภาพรังสี เดิมอาศัยการเกิดการเปลี่ยนแปลงทางนิวเคลียร์ ของธาตุเรเดียม
หนัก 1 กรัม ซึ่งเท่ากับ 3.7x1010 disintegration per second และเรียกว่า 1 คูร ี(Ci) 
 

1 คูรี (Ci) = 3.7x1010 ครั้งต่อวินาที่ (s-1) 
 
ต่อมาใช้ SI unit หน่วยของกัมมันตรังสี ควรจะเป็น s-1 แต่ให้ใช้ชื่อเฉพาะว่า เบคเคอเรล (Bq) ดังนั้น 
 

1 (Bq) = 1s-1 และ 1 Ci = 3.7x1010 Bq 
 
           ปริมาณกัมมันตภาพรังสี จะมีผลเมื่อเข้าสู่ร่างกายเพราะรังสีที่เกิดขึ้นจะถูกดูดกลืนในอวัยวะ
และเนื้อเยื่อของร่างกายมากที่สุด โดยเฉพาะเมื่อการเปลี่ยนแปลงทางนิวเคลียร์นั้นให้อนุภาคแอลฟา 
หรือ เบตา เพราะอนุภาคท้ังสองเป็นอนุภาคท่ีมีพิสัยต่ำ แน่นอนว่าจะต้องถ่ายทอดพลังงานทั้งหมด ให้
อวัยวะ และ เนื้อเยื่อในร่างกาย ทำให้เกิดอันตรายมากท่ีสุด 
 
2. ปริมาณรังสีที่ถูกดูดกลืน (Absorbed dose) 
         ผลของรังสีต่อวัตถุต่างๆบางอย่างที่สามารถสังเกตเห็นได้ เช่น การที่แก้วหรือพลาสติกเปลี่ยนสี
เมื่อนำไปฉายรังสี เป็นเพราะเนื้อแก้วดูดกลืนพลังงานของรังสีเข้าไว้ เนื่องจากรังสีแต่ละชนิดมีความ 
สามารถทะลุผ่านวัตถุได้ไม่เท่ากัน และถ่ายเทพลังงานให้กับวัตถุแต่ละชนิดได้ไม่เท่ากันดังนั้น ผลของรังสี
ต่อวัตถ ุจึงแปรผันตามปริมาณพลังงานรังสีที่วัตถุนั้นดูดกลืนไว้ ตัวอย่าง เช่นรังสีแอลฟาและรังสีเบตา จะ 
ถ่ายเทพลังงานทั้งหมดให้กับ วัตถ ุ ในระยะทางจากผิวเพียงเล็กน้อยเท่านั้น โฟตอน พลังงานต่ำ ๆ ก็
เช่นกัน ผลก็คือจะทำให้เกิดรอยไหม้ที่ผิวหนัง ถ้าเป็นโฟตอนพลังงานสูงหรือนิวตรอน พลังงานบางส่วน
อาจทะลุออกไปจากวัตถุ บางส่วนของพลังงาน ถูกดูดกลืนไว้ หน่วยของ Absorbed dose เดิมใช้ rad 
(radiation absorbed dose) ซึ่งเท่ากับพลังงานรังสีที่ถูกดูดกลืน 100 ergs ในวัตถุมวล 1 gm 
 

1 rad = 100 ergs/g 
 

ในปัจจุบันหน่วย SI unit ซึ่งใช้หน่วยใหญ่คือ MKS เป็นมาตรฐาน ให้หน่วยของ absorbed dose จาก 
หน่วยของพลังงานเป็นจูล (Joule) และหน่วยของมวลเป็นกิโลกรัม (kg) โดยใช้ชื่อเฉพาะว่า  เกรย์ (Gy) 
 

1 Gy = 1 Jkg-1 = 100 rads 
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3. ปริมาณรังสีที่ทำให้อากาศแตกตัว (Exposure) 
          Exposure เป็นปริมาณรังสีที่ไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับผลของรังสีเพราะเพียงแต่วัดว่า มีการ 
แตกตัวของกากาศมากน้อยเพียงใด การวัด Exposure เป็นที่นิยมเพราะเป็นวิธีที่มีความไวสูง และ 
สามารถวัดค่าได้ถูกต้องมากด้วยเทคนิคในปัจจุบัน 
         หน่วยเดิมของ Exposure คือ เรินต์เกน (R) ซึ่งเท่ากับปริมาณรังสี ที่ทำให้อากาศแตกตัวให้ 
ประจ ุ1 e.s.u. ในอากาศแห้ง 1 ลูกบาศก์ เซนติเมตร ที ่NTP หรืออากาศมวล 1.293x10-3 กรัม 
ปัจจุบันหน่วย SI ใช้เป็นคูลอมบ์ต่อกิโลกรัม (C/kg) โดยที่ 
 

1 เรินต์เกน = 2.58x10-4 คูลอมบ์ต่อกิโลกรัม 
ประจ ุ1 e.s.u. มีค่าเท่ากับ 3.335x10-10 คูลอมบ์ 

 
4. ปริมาณรังสีสมมูล (Dose Equivalent) 
          Dose equivalent เป็นหน่วยที่นำเอาผลทางชีววิทยาของรังสีเข้ามาเก่ียวข้องด้วยโดยอาศัยค่า 
absorbed dose เฉลี่ยทั่วกลุ่มของเนื้อเยื่อ หรืออวัยวะร่วมกับ radiation weighting factor (WR) ตาม
ชนิดและพลังงานของรังสี ในการหาค่า dose equivalent (HT) ของกลุ่มเนื้อเยื่อ และอวัยวะต่างๆ ดัง
สูตรต่อไปนี้ 

HT = SRWRxDTxR 

 
เมื่อ  DTxR เท่ากับ absorbed dose เฉลี่ยทั่วกลุ่มเนื้อเยื่อ หรืออวัยวะ (T) เนื่องจากรังสี (R) ค่า WR นี้มี 
ความสัมพันธ์กับค่า relative biological effectiveness (RBE) ซึ่งอาศัยการเปรียบเทียบความเสียหาย 
ของเนื้อเยื่อ เมื่อได้รับ absorbed dose จากรังสีต่างชนิด และ ต่างพลังงาน 
 
ตารางท่ี  2.7  แสดงค่า Radiation Weighting Factors (WR) 

Type and energy range Radiation weighting factor, WR 
Photons, all energies 1 
Electrons and muons, all energies 1 
Neutrons, energy      < 10 keV 
                            10 keV to 100 keV 
                            < 100 keV to 2 MeV 
                              >2 MeV to 20 MeV 
                              > 20 MeV 

5 
10 
20 
10 
5 

Protons, other than recoil protons, energy > 2 MeV  5 
Alpha particles, fission fragments, heavy nuclei 20 
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หน่วยเดิมของ dose equivalent เรียกว่า rem มีค่าเท่ากับ Absorbed dose (rad) x WR ในปัจจุบัน 
หน่วย equivalent dose ใน SI unit ใชว้่า ซีเวิร์ต (Sv) และมีค่าเท่ากับ Absorbed dose (Gy) x WR 
ดังนั้น 
 

1 ซีเวิร์ต (Sv) = 100 เรม (rem) 
 
แต่หน่วย ซีเวิร์ต (Sv) เป็นหน่วยใหญ่ ค่าปริมาณรังสีส่วนมากจะเป็นมิลลิซีเวิร์ต International 
Commission on Radiological Protection (ICRP) เป็นองค์การสากลในการป้องกันอันตรายจากรังสี 
ได้รวบรวมผลกระทบจากรังสีต่อร่างกายไว้ดังนี้ 
 
ตารางท่ี  2.8  ปริมาณรังสีที่มีผลกระทบต่อร่างกาย 

ปริมาณรังสี(มิลลิซเีวิร์ต) อาการ 
2.2 เป็นระดับรังสีปกติในธรรมชาติ ที่มนุษย์แต่ละคนได้รับใน 1 ปี 
5 เกณฑ์สูงสุดที่อนุญาตให้สาธารณชนได้รับใน 1 ปี 
50 เกณฑ์สูงสุดที่อนุญาตให้ผู้ปฏิบัติงานทางรังสีได้รับใน 1 ปี 
250 ไม่ปรากฏอาการผิดปกติใดๆ ทั้งระยะสั้นและระยะยาว 
500 เม็ดเลือดขาวลดลงเล็กน้อย 

1,000 มีอาการคลื่นเหียน และอ่อนเพลีย เม็ดเลือดขาวลดลง 
3,000 อ่อนเพลีย อาเจียน ท้องเสีย เม็ดเลือดขาวลดลง ผมร่วง เบื่ออาหาร 

ตัวซีด คอแห้ง มีไข ้อายุสั้น อาจเสียชีวิตภายใน 3-6 สัปดาห์ 
6,000 อ่อนเพลีย อาเจียน ท้องร่วงภายใน 1-2 ชั่วโมง เม็ดเลือดลดลงอย่าง 

รวดเร็ว ผมร่วง มีไข ้อักเสบบริเวณปาก และลำคออย่างรุนแรง มี 
เลือดออก มีโอกาสเสียชีวิตถึง 50% ภายใน 2-6 สัปดาห์ 

10,000 มีอาการเหมือนข้างต้น ผิวหนังพองบวม ผมร่วง เสียชีวิตภายใน 2-3 
สัปดาห์ 

 
มิลลิซีเวิร์ต (Millisievert : mSv) 
เป็นหน่วยวัดปริมาณรังสีที่ร่างกายได้รับ ยกตัวอย่าง เช่น โดยปกติใน 1 ปี แต่ละคนจะได้รับรังสี 
จากธรรมชาติประมาณ 2.23 มิลลิซีเวิร์ต ดังนี้ 
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ตารางท่ี 2.9 แสดงปริมาณรังสีท่ีมีอยู่ในธรรมชาติ 
ที่มา มิลลิซีเวิร์ต 

รังสีคอสมิค 0.3 
พ้ืนดิน 0.4 
บ้านเรือน 1.2 
อาหารและเครื่องดื่ม 0.2 
เอกซเรย์ทางการแพทย์ 0.1 
ฝุ่นกัมมันตรังสี 0.01 
เครื่องใช้ในบ้าน 0.01 
ขึ้นเครื่องบิน 0.01 
รวม 2.23 

 
การป้องกันอันตรายจากรังสี 
           การป้องกันอันตรายจากรังสีจะประสบความสำเร็จตามเป้าหมายได้ ขึ้นอยู่กับการบริหาร 
องค์กรความปลอดภัย (Safety organization) ให้มีประสิทธิภาพสูง และประกอบกับผู้ปฏิบัติงานทาง 
รังสีในหน่วยงานนั้น ตลอดจนผู้บังคับบัญชาที่รับผิดชอบ จะต้องร่วมมือกันให้การสนับสนุนและให้ความ
สนใจอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนติดตามการจัดการในทุกระดับชั้นอย่างระมัดระวัง โดยอาศัยมาตรการต่างๆ
ดังต่อไปนี้ 
 
1. การประเมินอันตราย (Hazard evaluation) 
          การประเมินอันตรายเป็นขั้นตอนสำคัญในการกำหนดโครงการความปลอดภัยทางรังสี เราจะ 
ต้องทราบความเป็นมา และขอบเขตของอันตรายที่จะเกิดขึ้นต่อสุขภาพ ในการปฏิบัติการใดๆเกี่ยวกับ 
ต้นกำเนิดรังสี บนรากฐานเกี่ยวกับการประเมินอันตรายจากรังสีนี้ สถานที่ปฏิบัติการทางรังสี จะต้องมี
การวางแผนการป้องกันอันตรายจากรังสีเป็นอย่างดี ตลอดจนวางระเบียบปฏิบัติในการทำงานเก่ียวกับ
สารรังสี เพ่ือให้แน่ใจได้ว่าระดับของปริมาณรังสี (Radiation dose) และความเข้มข้นของสารรังสีที่
ปนเปื้อนอยู่ในอากาศและในน้ำอยู่ในระดับต่ำที่สุดเท่าท่ีจะเป็นไปได้ และไม่ว่าในกรณีใดๆจะไม่เกิน
ค่าสูงสุดที่ยอมรับได้ (Maximum permissible values) ซึ่งกำหนดโดยคณะกรรมาธิการนานาชาติ     ว่า
ด้วยการป้องกันอันตรายจากรังสี (International Commission on Radiological Protection,ICRP) 
ได้มีการประชุมปรึกษาหารือ และทบทวนปรับปรุงระดับค่าต่างๆของวัสดุกัมมันตรังสีในน้ำและอากาศ 
อยู่เสมอเป็นระยะๆ ความเจริญก้าวหน้าของวิชาการต่างๆและข้อมูลใหม่ๆ ที่ได้รับมา ค่าต่างๆเหล่านี้ได้
มีการกำหนดค่าไว้สำหรับกลุ่มบุคคลสองกลุ่ม คือผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับสารรังสี และประชาชนทั่วไป 
โดยถือว่าถ้าร่างกายของคนทั้งสองกลุ่มนี้ได้รับรังสี หรือวัสดุกัมมันตรังสีเข้าไปไม่เกินค่าที่ ICRP กำหนด
ไว้สำหรับธาตุทางรังสีแต่ละตัวแล้ว    ความเสี่ยงอันตรายต่อภัยทางรังสีหรือความเสียหายที่จะเกิดขึ้นต่อ 
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สุขภาพของบุคคลนั้น ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับกันได้และได้นำค่าตัวเลขเหล่านี้มาใช้เป็นข้อมูลขั้น
พื้นฐาน ในการออกแบบสถานที่ปฏิบัติการทางรังสี การพัฒนาระเบียบปฏิบัติการที่เหมาะสมอย่างไรก็
ตาม ICRP ยังได้แนะนำว่า การได้รับรังสีทั้งหลายควรจะรักษาให้อยู่ในขีดจำกัดต่ำที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ 
ในขณะที่ระดับรังสีสูงสุดอันเป็นที่ยอมรับกันได้ สามารถใช้เป็นแนวทางในการวางแผนแต่ไม่ควรถือว่า
เป็นระดับที่ผู้ปฏิบัติงานทางรังสีสามารถรับได้เป็นประจำ ซึ่งผิดเจตนารมณ์ที่แท้จริง ในทางปฏิบัติแล้ว 
ผู้ปฏิบัติงานทางรังสีจะต้องพยายามให้ตัวเองและผู้อ่ืนได้รับรังสีน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพ่ือหลีกเลี่ยง
ปัญหาข้อโต้แย้งในทางกฎหมาย การใช้คำว่า ระดับสูงสุดที่อนุญาตให้รับได้(Maximum permissible 
levels) นั้นประกอบกับปัญหาในแง่ของจิตวิทยาแล้ว ถ้าใครได้รับรับรังสีมีค่าเกินค่าที่ ICRP ได้กำหนด
ไว้ จะต้องอยู่ในสภาวะที่เป็นอันตราย ซึ่งจะไม่เป็นความจริง ดังนั้นในการยกร่างเกี่ยวกับแนวปฏิบัติทาง
กฎหมาย ให้เล ี ่ยงไปใช ้คำว่าขีดจำกัดในการปฏิบัต ิการหร ือปริมาณรังส ีอ ันเป ็นที ่ยอมร ับได้  
(Operational limits or acceptable dose) แทน ดูจะเหมาะสมกว่า 
 
2. การออกแบบสถานที่ปฏิบัติการหรืออุปกรณ์ (Design of installations or devices) 
          ในการออกแบบสถานที่ปฏิบัติการหรืออุปกรณ์ สำหรับใช้เกี่ยวกับต้นกำเนิดรังสีด้วยความระมัด 
ระวังก็เป็นอีกข้ันตอนหนึ่งที่สำคัญในการป้องกันอันตรายจากรังสี โดยให้มีการผนวกเอาระบบของความ
ปลอดภัย และการป้องกันอันตรายจากรังสีเข้าไว้ในแผนการออกแบบก่อสร้างสถานปฏิบัติการหรือ
อุปกรณ์อันเป็นการลดอิทธิพลความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นจากความผิดพลาดที่มนุษย์เป็นผู้ก่อขึ้น ทำ
ให้มีโอกาสได้รับรังสีจากการปฏิบัติงานสูงกว่าปกติ ระบบของความปลอดภัยที่จะใช้ในการออกแบบจะ
มากหรือน้อยก็ขึ้นกับลักษณะของงานที่ทำเช่น ถ้าในกรณีที่มีการใช้ต้นกำเนิดรังสีที่มีความแรงรังสีสูง
มาก ในทางการแพทย์ หรืออุตสาหกรรม ระบบของความปลอดภัยก็ย่อมต้องมีสูงตามไปด้วย และจะลด
ระดับลงถ้าใช้ต้นกำเนิดรังสีที่มีความแรงรังสีต่ำลงมา ดังนั้น จึงต้องมีการยกร่างระเบียบปฏิบัติอย่าง
ระมัดระวัง และการควบคุมทางการบริหารที่เหมาะสมควบคู่กันไปด้วยการออกแบบสถานที่ปฏิบัติการ  
รวมทั้งทำเลที่ตั ้ง การวางผังและการกำบังรังสีพื้นที่บริเวณสถานที่ปฏิบัติงานในการที่จะบรรลุการ
ออกแบบที่เหมาะสม จะต้องมีการพิจารณาถึงองค์ประกอบอ่ืนๆ อีกหลายองค์ประกอบ รวมทั้งประเภท
และความแรงของต้นกำเนิดรังสีที่จะใช้ในระยะแรก และเผื่อไว้สำหรับในอนาคตที่อาจจะมีการขยายการ
ใช้เพิ่มข้ึนด้วย 
 
หลัก 3 ประการในการป้องกันอันตรายจากรังสี 
          • เวลา การปฏิบัติงานทางด้านรังสีต้องใช้เวลาน้อยที่สุดเพื่อป้องกันมิให้ร่างกายได้รับรังสี 
เกินมาตรฐานที่กำหนดไว้สำหรับบุคคล 
          • ระยะทาง ความเข้มของรังสีจะเปลี่ยนแปลงลดลงไปตามระยะทางจากสารต้นกำเนิดรังสี 
สำหรับต้นกำเนิดรังสีที่เป็นจุดเล็กๆ ความเข้ม จะลดลงเป็นสัดส่วนกลับกับระยะทางยกกำลังสอง 
          • เครื่องกำบัง ความเข้มของรังสีเมื่อผ่านเครื่องกำบังจะลดลง จะมาก หรือ น้อย ขึ้นอยู่กับ 
พลังงานของรังสี สมบัติความหนาแน่น และ ความหนาของวัตถุท่ีใช้ 
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งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
จากการศึกษารายงานการวิจัยต่าง ๆ พบว่ามีงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
        1. เพ็ชรลีย์ สุวรรณประดิษฐ์ (2547)  ได้ทำการศึกษาเพ่ือประเมินความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณ
รังสีที่ผิว (ESD) กับคุณภาพของภาพรังสีหลังจากการนำวิธีการควบคุมคุณภาพ(QC) ระบบคอมพิวเตอร์
ควบคุมการแสดงภาพรังสี (DR) ที่ได้มาตรฐานมาใช้ในการทดสอบระบบดังกล่าวในฝ่ายรังสีวิทยา  
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์  สภากาชาดไทยรูปแบบการวิจัย :  การวิจัยโดยการทดลองแบบเก็บข้อมูลไป
ข้างหน้ากับกลุ่มตัวอย่าง  2  กลุ่มท่ียินยอมรับการตรวจสอบแล้ว คือกลุ่มก่อนและกลุ่มหลังการทำการ
QC  ระบบ  CR  สถานที่ทำการวิจัย : หน่วยบริการถ่ายภาพรังสีผู้ป่วยนอก  ตึก  ภปร. ชั้น 4  ฝ่ายรังสี
วิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์  สภากาชาดไทย ประชากรที่ศึกษา :  ผู้ป่วยนอกทั่วไปจำนวนทั้งสิ้น  
1,384  การตรวจซึ่งเป็นผู้ป่วยผู้ใหญ่ที่มีอายุอยู่ระหว่าง 16  ถึง  75  ปี  มีน้ำหนักร่างกายอยู่ระหว่าง  35  
ถึง  114  กิโลกรัมท่ียินยอมให้ศึกษาใน  8  ชนิดการตรวจ  ได้แก่  skull  PA, lateral   cephalometry, 
cervical  spine AP, chest  PA, abdomen  AP, lumbo-sacral  spine  AP  และ  lateral  view  
และ  pelvis  AP  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา :  เครื่องเอกซเรย์ชนิดไฟ  1  เฟส  2  เครื่องยี่ห้อฮิตาชิ  
รุ่น  DR155HM  จากบริษัทฮิตาชิ  จำกัด  ประเทศญี่ปุ่น ภายในห้องเอกซเรย์  หมายเลข  4  และ
หมายเลข  5  ถูกใช้ร่วมกับเครื่อง  CR  ยี่ห้อฟูจิ  รุ่น  FCR5000  จากบริษัทฟูจิ  โฟโต้ฟิล์ม  จำกัด  
ประเทศญี่ปุ่น  จำนวน  1  เครื่อง ใช้อุปกรณ์รับภาพชนิดเรื่องแสงแบบเรียมฟลูออโรเฮไลด์เจือสารยูโร
เปียม  ประเภทความไวแบบมาตรฐาน ขนาด  24 x  30  ซม.ภาพรังสีแบบ  soft  copy  จะถูกวิเคราะห์
บนจอภาพ  LCD  ยี่ห้อ  Totoku  รุ่น  ME  201L  ชนิดแสดงรายละเอียดของภาพสูง บน  HI-C 655 
workstation  สว่น  hard  copy  ได้พิมพ์ภาพลงฟิล์มชนิดเลเซอร์แบบล้างเปียกเปียกยี่ห้อฟูจิ  รุ่น  FL-
IMD  ร่วมกับฟิล์มไวต่อแสงเลเซอร์  ยี่ห้อฟูจิ  ขนาด  25.7 x  36.4  ซม. รุ่น  780 – H  และขนาด  35 
x 43  ซม. รุ่น  LI-LM  น้ำยาสร้างภาพ  RD-20  และน้ำยาคงสภาพ  RF – 15  เครื่องมือและอุปกรณ์ใน
การควบคุมคุณภาพของระบบ  CR  วิธีการศึกษา  ได้ทำการเก็บข้อมูล  8 ชนิดการตรวจทางรังสี  ด้วย
เครื่องCR  ร่วมกับส่วนของน้ำหนัก ส่วนสูง  ค่าดัชนีมวลกาย  ความหนากึ่งกลางบริเวณท่ีทำการตรวจ
เพ่ือใช้กำหนดตั้งค่าปริมาณรังสี  โดยกลุ่มก่อนการ  QC  นักรังสีการแพทย์เป็นผู้ตั้งค่าปัจจัยต่างๆ ส่วน
ใหญ่กลุ่มหลังการทำ  QC  ได้กำหนดปัจจัยค่าปริมาณรังสีตามตารางปริมาณรังสีที่กำหนดให้  หลังจาก
ถ่ายภาพรังสีแล้ว  ค่า  ESD  ของผู้ป่วยได้ถูกคำนวณ ภาพรังสีที่ได้ของทั้ง  2  กลุ่ม  ได้ถูกจับคู่เพ่ือการ
วิเคราะห์คุณภาพของภาพแบบสุ่ม  โดยรังสีแพทย์ที่มีประสบการณ์ทัดเทียมกัน  2  ท่านการวัดผล  :  
ค่าเฉลี่ยของ  ESD  ที่ได้จากการคำนวณในแต่ละการตรวจเมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน  และมี
ความแตกต่างในเปอร์เซ็นต์การถ่ายภาพรังสีระหว่างกลุ่มก่อนและหลังการควบคุมคุณภาพระบบ  CR  
ค่าแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญหรือไม่  ผลการวิจัย  :  กลุ่มตัวอย่างที่ได้ทำการเก็บข้อมูลทั้ง  2  กลุ่ม      
มีความคล้ายคลึงกันดีทั้งในเรื่องของจำนวนอายุ เพศ  และส่วนสูง  ผลของเปอร์เซ็นต์การถ่ายภาพรังสีซ้ำ
เปรียบเทียบกันระหว่างกลุ่มก่อนและหลังการควบคุมคุณภาพระบบ  CR  มีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยสำคัญ ( P < 0.05) สรุป  :  การควบคุมคุณภาพระบบ  CR  เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพที่ช่วยลดอัตรา
การถ่ายภาพรังสี ( 54.55%, P < 0.05 ) อันเนื่องมาจากความบกพร่องผิดพลาดของระบบ  CR  ได้  โดย
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สามารถลดปริมาณรังสีลงได้  17.69% ใน chest  PA  และ  16.22%  ใน  lumbo-sacral  spine  AP  
แต่ยังคงคุณภาพของภาพเพ่ือการวินิจฉัยโรคไว้ได้ในการศึกษาครั้งนี้พบว่าเครื่องเอกซเรย์ทั้งสองเครื่อง
ให้ปริมาณรังสีที่แตกต่างกัน 

2. กลุ่มงานรังสีวิทยาโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี, 2547 ได้ทำการศึกษาการ 
สร้างยุทธศาสตร์การป้องกันรังสีส่วนเกินในการเอกซเรย์ซากแรกเกิด เพ่ือเปรียบเทียบปริมาณรังสีที่ใช้
กับค่ามาตรฐานตามหลักความปลอดภัยทางรังสีของ ICRP ซึ่งในการบริการทางรังสีเทคนิคของกลุ่มงาน
รังสีวิทยา โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรีนั้น มีหน้าที่ในการให้บริการถ่ายภาพทางรังสี 
ลักษณะงานของกลุ่มงานรังสีวิทยาเป็นงานให้บริการ ผู้ให้บริการประกอบด้วยรังสีแพทย์ เจ้าหน้าที่รังสี
การแพทย์ และผู้เกี่ยวข้องอ่ืนๆ โดยให้บริการตรวจทางรังสีวินิจฉัยด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น เอกซเรย์ทั่วไป 
เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ อัลตร้าซาวด์ เป็นต้น และผู้รับบริการคือผู้ป่วยที่ได้รับบริการการตรวจ ประกอบ 
การถ่ายภาพโดยใช้รังสีเอกซ์ ตามข้ันตอนที่ถูกต้องในการตรวจวินิจฉัยทางรังสี เพ่ือช่วยให้แพทย์
วินิจฉัยโรคได้อย่างถูกต้อง และรวดเร็ว เป้าหมายหลักของการให้บริการตรวจวินิจฉัยด้วยรังสี คือ การทำ
ให้ผู้ป่วยได้รับผลการตรวจวินิจฉัยที่ถูกต้องทันเวลาโดยได้รับปริมาณรังสีน้อยที่สุด 
         3. ธรีวัฒน์ สภุาวัฒนพันธ์ และบรรจง เขื่อนแก้ว (2550) ได้ทำการศึกษาวิจัย โดยคิดคำนวณการ 
หาปริมาณรังสีที่ผู้ป่วยได้รับจากการถ่ายภาพรังสีวินิจฉัยในโรงพยาบาล เขต 11 และ12 ได้แก่ จังหวัด
ขอนแก่น มหาสารคาม สกลนคร กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด นครพนม และ มุกดาหาร จำนวน 37 แห่ง ในเดือน
ตุลาคม 2549 ถึงมีนาคม 2550 โดยวัดปริมาณรังสีที่ผิวผู้ป่วย จากการตั้งเทคนิคการฉายรังสี  สำหรับ
ผู้ป่วยขนาดกลางในการตรวจวินิจฉัยทรวงอก ช่องท้อง และกะโหลกศีรษะ ตามลำดับและเก็บข้อมูลค่า
เทคนิคที่ใช้ในการวินิจฉัย พบว่าค่าปริมาณรังสีควอร์ไทล์ที่สามของกลุ่มโรงพยาบาลมีค่า 0.4 , 3.3 และ 
2.9 มิลลิเกรย์ ตามลำดับ ซึ่งไม่เกินค่าปริมาณรังสีอ้างอิงของหน่วยงานในต่างประเทศ อย่างไรก็ตามเม่ือ
พิจารณาปริมาณรังสีภายในกลุ่มโรงพยาบาลพบว่ามีความแปรปรวนของค่าปริมาณรังสีสูง และพบว่ามี
โรงพยาบาล จำนวน 8 แห่ง ที่มีค่าปริมาณรังสีของการตรวจวินิจฉัยทรวงอกสูงกว่าค่าสูงสุดของปริมาณ
รังสีอ้างอิงที่กำหนดไว้ จึงควรมีการพิจารณาค่าเทคนิคและองค์ประกอบที่ใช้ในการตรวจวินิจฉัยและ
นำมาใช้ร่วมกันในระหว่างกลุ่มของโรงพยาบาล ซึ่งข้อมูลที่ได้นี้จะนำไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาระบบ
การตรวจวินิจฉัยทางรังสีของโรงพยาบาล เพ่ือเป็นการลดปริมาณรังสีที่ผู้ป่วยจะได้รับให้ลดลง และมีค่า
อยู่ในระดับเดียวกันในระหว่างกลุ่มของโรงพยาบาลต่อไป 

4. พรพิมล  กัลป์ยาณวิสุทธิ์  ได้ทำการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับปริมาณรังสีที่ผิวผู้ป่วยได้รับต่อท่าที่
ถ่ายของอวัยวะแต่ละส่วนในการถ่ายภาพเอกซเรย์ทั่วไป  ที่ใช้ตัวอย่างวิจัยเป็นตัวแทนประชากรไทยนั้น  
ยังไม่เคยมีผู้ใดเก็บรวบรวมข้อมูลกันมาก่อน  จึงมีวัตถุประสงค์ที่จะรวบรวมข้อมูลเฉพาะของโรงพยาบาล
พุทธชินราชพิษณุโลก  และเพ่ือเปรียบเทียบกับปริมาณรังสีที่กำหนดโดยองค์การพลังงานปรมาณู
ระหว่างประเทศ (IAEA) ว่ามีความแตกต่างกันหรือไม่  การวิจัยนี้เลือกท่าท่ีถ่ายของอวัยวะแต่ละส่วนใน
การถ่ายภาพเอกซเรย์ทั่วไปรวม  7  ท่า คือ Chest  ท่า  PA, Abdomen  ท่า  AP, Pelvis/Hip ท่า  AP, 
Skull  ท่า  AP/Lateral, C-spine ท่า  AP/Lateral, T-Spine  ท่า  AP/Lateral, LS-Spine ท่า  
AP/Lateral  ใช้เครื่องวัดปริมาณรังสีแบบเซมิคอนดัคเตอร์ ยี่ห้อ  Thomson/Nielsen  รุ่นมอสเฟส  20  
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เป็นเครื่องวัดปริมาณรังสีที่ผิวผู้ป่วยได้รับ  ผลการรวบรวมข้อมูลได้กลุ่มตัวอย่างเพียง  82 คน  และเม่ือ
คัดเฉพาะกลุ่มผู้ป่วยที่เป็นผู้ใหญ่ (อายุเฉลี่ย  54  ปี)  ทั้งชายและหญิง  รูปร่างปานกลาง  (น้ำหนักเฉลี่ย  
58  กิโลกรัม)  จำนวนทั้งสิน้  59  คน ปริมาณรังสีที่ผิวผู้ป่วยได้รับต่อท่าท่ีถ่ายของอวัยวะแต่ละส่วน
เท่ากับ  0  mGy, 21  mGy, 16  mGy, 20  mGy,     12  mGy, 8  mGy, 6  mGy, 20  mGy, 42  
mGy, 29  mGy  และ  75  mGy  ตามลำดับ  เมื่อเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานที่กำหนดโดย  IAEA  ซ่ึง
วัดด้วยเครื่องวัดปริมาณรังสี  ทีแอลดี ซึ่งมีค่าเท่ากับ 0.4 mGy, 10  mGy, 10  mGy, 5  mGy, 3 mGy, 
7  mGy, 20  mGy, 10  mGy  และ  30  mGy  ตามลำดับ  แสดงถึงปริมาณรังสีที่ผู้ป่วยได้รับต่อท่าที่
ถ่ายของอวัยวะแต่ละส่วนในการถ่ายภาพเอกซเรย์ทั่วไปของโรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลกในการ
วิจัยนี้มากกว่ามาตรฐานของ  IAEA  ทุกค่า  มีเพียงปริมาณรังสีที่ผิวผู้ป่วยได้รับจากการถ่ายภาพเอกซเรย์
ปอดเท่านั้นที่ในการวิจัยนี้ไม่สามารถวัดค่าได้  ปริมาณรังสีที่มีค่าสูงอาจเนื่องมาจากการตั้งเทคนิคของ
เจ้าหน้าที่รังสีเทคนิคของโรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลกสูงเกินไป  ไม่มีการจำกัดลำรังสี  ทำให้เกิดรังสี
กระเจิงมากขึ้น  มีผลทำให้ปริมาณรังสีที่ผิวผู้ป่วยได้รับมากข้ึน  อีกท้ังเครื่องวัดปริมาณรังสีต่างชนิดกัน  
อาจเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ผลการวัดปริมาณรังสีมีค่าแตกต่างกัน 
 

จากผลการศึกษาผลการทดลองและทฤษฎีต่างๆ ที่เกี่ยวข้องตามท่ีผู้วิจัยอ้างมาท้ังหมดแล้วนั้น  
ผู้วิจัยได้นำมาประมวลเป็นกรอบแนวคิด  และเป็นแนวทางในการทำวิจัยครั้งนี้ 
 
กายวิภาคศาสตร์ของระบบทางเดินปัสสาวะ  

   
        ภาพที่ 2.1  ภาพแสดงลักษณะทางกายภาพของอวัยวะระบบทางเดินปัสสาวะ  

 
(ท่ีมา : www.becomehealthynow.com/article/diagmisc/629/ ) 

http://www.becomehealthynow.com/article/diagmisc/629/
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ภาพที่ 2.2   ภาพแสดงลักษณะทางกายภาพของอวัยวะระบบทางเดินปัสสาวะ  

 
 

(ท่ีมา : www.webmd.com/a-to-z-guides/intravenous-pyelogram-ivp) 
 

โรคของระบบทางเดินปัสสาวะ 
1. นิ่วในระบบทางเดินปัสสาวะ เช่นที่ไต ท่อไต กระเพาะปัสสาวะ 
2. การติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะ (Infection) 
3. ปัสสาวะเป็นเลือด 
4. เนื้องอกในระบบทางเดินปัสสาวะ (tumor) 
5. ภาวะต่อมลูกหมากโต 
6. ภาวะระบบทางเดินปัสสาวะผิดปกตติั้งแต่กำเนิด (Congenital anomaly) เช่น สงสัยไตหย่อน ไต     
   อยู่ผิดปกติ ไตอยู่ผิดที่ ไตรูปเกือกม้า (Horse shoes kidney) 
7. อุบัติเหตุต่อระบบทางเดินปัสสาวะ 
8. เพ่ือตรวจดูสภาวะทั่วไปของระบบขับถ่ายปัสสาวะก่อนการผ่าตัด (Preoperative evaluation)   
   ได้แก่การทำงาน ตำแหน่ง ขนาดและรูปร่างของอวัยวะต่าง ๆ ในระบบขับถ่ายปัสสาวะ 
9. ภาวะแทรกซ้อนหลังผ่าตัด 

 
การจัดท่าในการถ่ายภาพเอกซเรย์ระบบทางเดินปัสสาวะ  Abdomen AP 

1. ให้ผู้ป่วยนอนหงายบนเตียงเอกซเรย์ จัด Midsagittal line ของร่างกายให้อยู่ในแนวเดียวกับเส้นกึ่ง 
    กลางเตียงแขนทั้งสองข้างวางไว้ข้างลําตัว  
2. จัดขอบบนของแผ่นรับภาพให้คลุมตั้งแต่กระบังลม กึ่งกลางของแผ่นรับภาพอยู่ระดับกระดูก Iliac   
   crest และให้ขอบล่างของแผ่นรับภาพคลุม symphysis pubis 
3. ให้ผู้ป่วยหายใจออกให้หมดแล้วกลั้นใจนิ่ง แล้วจึงกดปุม่ถ่ายภาพ 
  

http://www.webmd.com/a-to-z-guides/intravenous-pyelogram-ivp
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การตรวจพิเศษของระบบทางเดินปัสสาวะ Intravenous Pyelography หรือ IVP 
 
 เป็นการตรวจพิเศษทางรังสีของระบบทางเดินปัสสาวะโดยวิธีฉีดสารทึบรังสีเข้าทางหลอดเลือด
ดำ พร้อมกับทำการถ่ายภาพทางรังสีของระบบทางเดินปัสสาวะเป็นช่วงเวลา เพ่ือตรวจดูการทำงานและ
ตรวจหาความผิดปกติของ ไต กรวยไต ท่อไต และกระเพาะปัสสาวะ Intravenous Pyelography หรือ 
IVP เป็นการตรวจพิเศษทางรังสีที่ยังคงได้รับความนิยมเนื่องจากสามารถให้การวินิจฉัยภาวะความ
ผิดปกติของระบบทางเดินปัสสาวะ กายวิภาคของระบบทางเดินปัสสาวะ พยาธิสภาพของอวัยวะ รอย
โรคต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายไม่แพงมากจึงยังคงมีการส่งผู้ป่วยมาตรวจหาความผิดปกติของระบบทางเดิน
ปัสสาวะด้วยวิธีนี้กันมากในโรงพยาบาลชุมชนและโรงพยาบาลทั่ว ๆ ไปโดยเฉพาะในต่างจังหวัด 
 
เครื่องมือและอุปกรณ์  

1. เครื่องเอกซเรย์ ขนาด ไม่ต่ำกว่า 200 mA 
2. แผ่นรับภาพ  
3. Marker แสดงเวลา  
4. Syringe ขนาด 50 ml. 
5. Needle No. 18  
6. Scalp vien No. 21 
7. สำลี แอลกอฮอล์ 70 % Tourniquets 
8. จัดเตรียมรถฉุกเฉินพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิต 
9. สารทึบรังสีชนิด Water soluble iodine ประเภท Non-Ionic ความเข้มข้น 370 ml./g โดยใช้

อัตราส่วน 0.8-1.0 ml. / kg. 
 

ลำดับขั้นในการตรวจพิเศษทางรังสีของระบบทางเดินปัสสาวะ Intravenous Pyelography  
1. การเตรียมตัวก่อนการตรวจ 
2. การดูแลขณะตรวจ 
3. ขั้นตอนการตรวจ Intravenous Pyelography 
4. การดูแลหลังการตรวจ 

 
1. การเตรียมตัวก่อนการตรวจ 
 1.1 ประเมินความพร้อมของผู้ป่วยก่อนการได้รับสารทึบรังสี ทางด้านร่างกาย จิตใจ และความ
เสี่ยงต่าง ๆ (พูดคุยกับผู้ป่วยโดยตรงกับตัวผู้ป่วย)  
 1.2 ซักประวัติผู้ป่วยว่าเคยตรวจด้วยสารทึบรังสีมาก่อนหรือไม่ เพราะถ้าเคยตรวจมาแล้ว ผู้ป่วย
มีโอกาสแพ้มากกว่าปกติ, ประวัติการแพ้อาหารทะเล, ประวัติการแพ้ยา, หากผู้ป่วยเคยมีประวัติแพ้ มา
ก่อนเช่นรู้สึกร้อน คลื่นไส้ อาเจียน อาจให้ยาแก้แพ้ ก่อนใช้สารทึบรังสีชนิดแตกตัว 
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 1.3 ซักประวัติการมีโรคประจำตัวต่าง ๆ เช่นโรคหอบหืด, โรคน้ำท่วมปอด, โรคลมบ้าหมู, โรค
ภูมิแพ้, โรคหัวใจ, โรคไต, โรคเบาหวานที่มีภาวะไตบกพร่อง ถ้ามีประวัติโรคต่าง ๆนี้ อาจส่งผลให้มีการ
แพ้สารทึบรังสีชนิดแตกตัวได้  
 1.4 ประเมินผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ (การตรวจเลือด) ได้แก่ค่า BUN, Creatinine โดย
ค่าCreatinine ที่ปกติจะมีค่าไม่เกิน 0.6-1.3 mg./dl และค่า BUN ที่ปกติจะมีค่าไม่เกิน 7-18 mg./dl 
GFR > 40 ml/min/1.73 m2   เพื่อป้องกันการถูกทำลายของไตจากการใช้สารทึบรังสี  เพราะหาก
พบว่าผู้ป่วยมีภาวะการทำงานของไตบกพร่อง (ค่าCreatinine สูงกว่า 1.3 mg./dl) ควรพิจารณาใช้การ
ตรวจด้วยวิธีอื ่นแทนเช่นการตรวจอัลตราซาวด์หรืออาจใช้สารทึบรังสีที ่เป็นสารทึบรังสีที่ไม่แตกตัว
(nonionic)  

1.5 ประเมินสภาพผู้ป่วยว่ารู้สึกตัวดี หรือไม่รู้สึกตัวและไม่ทราบประวัติการแพ้ต่าง ๆ 
1.5.1 ผู้ป่วยที่มีประวัติการแพ้ เช่น ภูมิแพ้ หอบหืด แพ้อาหารทะเลหรือแพ้สารทึบรังสี จะมี

ความเสี่ยงสูงที่จะแพ้สารทึบรังสี จำเป็นต้องปรึกษาแพทย์และได้รับยาแก้แพ้ก่อนฉีดสารทึบรังสี  และ
พิจารณาเลือกใช้สารทึบรังสีแบบไม่แตกตัว (nonionic)  
 1.5.2 แนะนำผู้ป่วยงดน้ำงดอาหารอย่างน้อย ๔ –๖ ชั่วโมง ก่อนการตรวจเพื่อป้องกันการสำลัก
ของเศษอาหารเข้าระบบทางเดินหายใจ หากได้รับสารทึบรังสีแล้วมีอาการคลื่นไส้อาเจียนแนะนำให้
ผู้ป่วยดื่มน้ำมาก ๆ หากเป็นผู้ป่วยนอก และสำหรับผู้ป่วยในแพทย์จะทำการให้สารน้ำมาก่อนฉีดสารทึบ
รังสี  
 1.5.3 ประเมินสภาพผู้ป่วยว่าขณะนั้นมีสภาพวิตกกังวลหรือไม่ หากมีความวิตกกังวลตื่นเต้นให้
ปรึกษาแพทยแ์ละแพทย์อาจให้ยาคลายกังวลก่อนมาทำการตรวจ  
 1.5.4 ให้คำแนะนำแก่ผู้ป่วยและญาติให้ทราบถึงขั้นตอนการตรวจ ผลของสารทึบรังสีที่อาจเกิด 
ขึ้นได้และการปฏิบัติตัวต่าง ๆ ขณะเข้ารับการตรวจ เพ่ือขอความร่วมมือในการตรวจและคลายความ
วิตกกังวล       
 1.5.5 เปิดโอกาสให้ผู้ป่วยและญาติซักถามข้อสงสัยต่าง ๆ 
 1.5.6 เมื่อผู้ป่วยมีความเข้าใจในขั้นตอนการตรวจและผลข้างเคียง ที่อาจจะเกิดข้ึนได้แล้วให้
ผู้ป่วยเซนต์ใบยินยอมรับการตรวจ ถ้าผู้ป่วยปฏิเสธการตรวจให้ผู้ป่วยเซนต์ใบไม่ยินยอมรับการตรวจ 
แล้วส่งพบแพทย์เพื่อพิจารณาตรวจวิธีอ่ืน ๆ  
 1.5.7 การจัดเตรียมความพร้อมที่จะทำการตรวจด้วยสารทึบรังสี อุปกรณ์และยาต่าง ๆ ในรถ
ฉุกเฉินต้องมีการตรวจสอบชนิดจำนวน และวันหมดอายุอย่างสม่ำเสมอ และนักรังสีการแพทย์ต้องได้รับ
การฝึกอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพหรือการช่วยเหลือผู้ป่วยแพ้สารทึบรังสีเป็นประจำด้วย 
 1.6 การจัดเตรียมอุปกรณ์และยาในรถ Emergency  
 1.6.1 จัดเตรียมรถฉุกเฉินพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตให้พร้อมได้แก่ ออกซิเจน พร้อมชุดให้ออกซิเจน 
และสายทั้ง canula และ/หรือ mask ชุดให้สารละลาย, เข็ม, กระบอกฉีดยา เครื่องมือในการใส่ท่อ
หายใจ (laryngoscope) และท่อหายใจ (endotracheal tube) ขนาดต่าง ๆoral airway   
 1.6.2 ความพร้อมของเครื่องดูดเสมหะ พร้อมอุปกรณ์     
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 1.6.3 เครื่องวัดสัญญาณชีพ 
 1.6.4 Ambu bag 
 1.6.5 ยา ต่าง ๆ เช่น สารละลาย NSS, ringer solution, adrenaline, diazepam  
 1.6.6 ทำการตรวจสอบสารทึบรังสีโดยตรวจสอบวันที่หมดอายุ ตรวจดูลักษณะของสารทึบรังสี
ก่อนใช้ว่ามีตะกอนเปลี่ยนสี หรือไม่ ถ้าใช้สารทึบรังสีที่มีความหนืดมากๆควรอุ่นให้ได้อุณหภูมิ 37 องศา
เซลเซียส ก่อนฉีด เพ่ือง่ายต่อการฉีดและลดอาการปวดของผู้ป่วย 
 1.6.7 กลุ่มงานรังสีวิทยา ได้จัดทำกริ่งฉุกเฉิน ที่สามารถกดตามแพทย์และพยาบาลจากตึก
อุบัติเหตุให้มาช่วยเหลือหากเกิดภาวะฉุกเฉินกับผู้ป่วยขณะรับการตรวจ Intravenous Pyelographyได้ 
 
2. การดูแลขณะตรวจ 
 2.1 จัดเตรียมเครื่องมือเครื่องใช้ในการฉีดสารทึบรังสีด้วยหลักปราศจากเชื้อ 
 2.2 เตรียมรถช่วยชีวิตฉุกเฉินพร้อมอุปกรณ์  
 2.3 แพทย์หรือรังสีแพทย์ทำการฉีดสารทึบรังสี  
 2.4 ในการฉีดสารทึบรังสี ควรจัดให้ผู้ป่วยอยู่ในท่านอนเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ หากผู้ป่วย 
เกิดอาการผิดปกติหรือมีภาวะแพ้สารทึบรังสี 
 2.5 ขณะทำการฉีดสารทึบรังสี พยาบาลหรือนักรังสีการแพทย์ต้องสอบถามผู้ป่วยถึง 
อาการและความรู้สึกของตัวผู้ป่วยขณะฉีดสารทึบรังสี  โดยทำการวัดความดันโลหิต ประเมินความกลัว
และวิตกกังวลของผู้ป่วยเป็นระยะ ๆ 
 2.6 สังเกตอุาการผู้ป่วยและบริเวณท่ีฉีดสารทึบรังสี ถ้าผู้ป่วยปวดมาก บวม แดง บริเวณที่ 
ฉีดสารทึบรังสี ให้หยุดฉีดสารทึบรังสีทันทีและเลือกบริเวณอ่ืนแทน   
 
3. ขั้นตอนการตรวจ Intravenous Pyelography 
 3.1 ผู้ป่วยปัสสาวะก่อนรับการตรวจ เพ่ือไม่ให้สารทึบรังสีที่ฉีดเข้าไปมีการเจือจางมากเกินไป
เมื่อถูกขับออกมาที่กระเพาะปัสสาวะ ซึ่งอาจทำให้การวินิจฉัยความผิดปกติคลาดเคลื่อนได้ 
 3.2 เอกซเรย์ภาพ Abdomen AP  1 รูป เพ่ือตรวจสอบเทคนิคและตรวจดูพยาธิสภาพโดยทั่วไป
ของผู้ป่วย 
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ภาพที ่2.3  ภาพ Abdomen AP 

 
(ท่ีมา :รังสีวิทยาของระบบทางเดินปัสสาวะ ผศ.นพ.ชูศักดิ์ สิริวนิชชัย ภาควิชารังสีวิทยา 

                 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)(3) 
 
 3.3 เตรียมสารทึบรังสีที่จะใช้โดยคำนวณจากน้ำหนักผู้ป่วย โดยใช้อัตราส่วน 0.8-1.0 ml. / kg. 
สารทึบรังสีที่ใช้ในการตรวจ IVP (Intravenous Pyelography) มีอยู่ 2 ชนิด คือ 
 1. ชนิดแตกตัวเป็นไอออน (Ionic contrast media) 
 2. ชนิดไม่แตกตัวเป็นไอออน (Non-ionic contrast media) 
ข้อแตกต่างของสารทึบรังสีชนิดแตกตัวและชนิดไม่แตกตัว 
สารทึบรังสีชนิดแตกตัว 
 1. เมื่อฉีดเข้าร่างกายจะแตกตัวเป็นไอออน 
 2. มีความหนืดสูง  
 3. ทำให้ความเข้มข้นของสารละลายในเลือดเพ่ิมขึ้น (เพ่ิม Osmolarity) 
 4. ผลข้างเคียงสูง หรืออาจถึงแก่ชีวิตได้ 
 5. ใช้กับผู้ป่วยที่แพ้อาหารทะเลไม่ได้ 
 6. ราคาถูก 
สารทึบรังสีชนิดไม่แตกตัว 
 1. เมื่อฉีดเข้าร่างกายจะไม่แตกตัวเป็นไอออน แต่จะรวมกันเป็นโมเลกุลใหญ่ 
 2. มีความหนืดต่ำ 
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 3. ทำให้ความเข้มข้นของสารละลายในเลือดเพ่ิมขึ้นน้อยมาก 
 4. ผลข้างเคียงน้อยมาก หรือไม่มีเลย จึงช่วยลดความเสี่ยงที่จะเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตได้ 
 5. ใช้กับผู้ป่วยที่แพ้อาหารทะเลได้ 
 6. ราคาค่อนข้างสูงกว่า 
 
 3.4 ฉีดสารทึบรังสีเข้าทางหลอดเลือดดำและถ่ายภาพทางรังสีเป็นช่วงเวลา  

3.4.1 การถ่ายภาพรังสีหลังจากฉีดสารทึบรังสีเข้าหลอดเลือดดำแล้ว 1-3 นาที เรียกว่า 
Nephogram 

Nephogram หมายถึงภาพที่แสดงให้เห็น Renal parenchymal เนื่องจากสารทึบรังสีอยู่ใน 
Vascular space และ Collecting tubule ของไต 
 
ภาพที่  2.4  ภาพ Nephogram หลังจากฉีดสารทึบรังสี 1-3 นาที 

 
(ท่ีมา : รังสีวิทยาของระบบทางเดินปัสสาวะ ผศ.นพ.ชูศักดิ์ สิริวนิชชัย ภาควิชารังสีวิทยา  
         คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) (3)  
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3.4.2 การถ่ายภาพรังสีหลังจากฉีดสารทึบรังสีเข้าหลอดเลือดดำแล้ว 5 นาที เพ่ือสังเกตุการขับ
ออกของสารทึบรังสีที่ไตทั้ง 2 ข้าง  

 
       ภาพที่  2.5  ภาพการขับออกของสารทึบรังสีที่ไตหลังจากฉีดสารทึบรังสี 5 นาที 

 
 

       ภาพที่  2.6  ภาพการขับออกของสารทึบรังสีที่ไตหลังจากฉีดสารทึบรังสี 5 นาที 

 
        (ท่ีมา : รังสีวิทยาของระบบทางเดินปัสสาวะ ผศ.นพ.ชูศักดิ์ สิริวนิชชัย ภาควิชารังสีวิทยา 
                 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) (3) 

 

 

 



26 

 

 

 
 

3.4.3 การถ่ายภาพรังสีหลังจากฉีดสารทึบรังสีเข้าหลอดเลือดดำแล้ว 10-15 นาท ีเพ่ือสังเกตุการ 
ขับออกของสารทึบรังสีที่ไตทั้ง 2 ข้าง ท่อไต และกระเพาะปัสสาวะ  
 ภาพที่ 2.7 ภาพการขับออกของสารทึบรังสีที่ไต ท่อไตและกระเพาะปัสสาวะ  
              หลังจากฉีดสารทึบรังสี 10 นาที 

 
(ท่ีมา : http://en.wikipedia.org/wiki/Intravenous_urography) 

ภาพที่  2.8 ภาพการขับออกของสารทึบรังสีที่ไต ท่อไตและกระเพาะปัสสาวะ 
               หลังจากฉีดสารทึบรังสี 15 นาที 

 
(ท่ีมา : รังสีวิทยาของระบบทางเดินปัสสาวะ ผศ.นพ.ชูศักดิ์ สิริวนิชชัย ภาควิชารังสีวิทยา  
          คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) (3) 

http://en.wikipedia.org/wiki/Intravenous_urography
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3.4.4 การถ่ายภาพรังสีหลังจากฉีดสารทึบรังสีเข้าหลอดเลือดดำแล้ว 25 นาที เพ่ือสังเกตุการขับ
ออกของสารทึบรังสีลงมาที่กระเพาะปัสสาวะ 
  
    ภาพที่  2.9 ภาพการขับออกของสารทึบรังสีลงมาที่กระเพาะปัสสาวะ 
                   หลังจากฉีดสารทึบรังสี 25 นาที 

 
(ท่ีมา : http://myhealth.centrahealth.com/library/healthguide/enus/support/topic.asp?  
hwid=zm6048) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://myhealth.centrahealth.com/library/healthguide/enus/support/topic.asp?%20%20hwid=zm6048
http://myhealth.centrahealth.com/library/healthguide/enus/support/topic.asp?%20%20hwid=zm6048
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3.4.5 การถ่ายภาพรังสีหลังจากฉีดสารทึบรังสีเข้าหลอดเลือดดำแล้ว 30-60 นาท ีเพ่ือสังเกตุการ 
ขับออกของสารทึบรังสีลงมาที่กระเพาะปัสสาวะ 
  

ภาพที่  2.10 ภาพของสารทึบรังสีลงมาที่กระเพาะปัสสาวะ หลังจากฉีดสารทึบรังสี 30-60 นาที 

 
 

ภาพที่ 2.11 ภาพของสารทึบรังสีลงมาที่กระเพาะปัสสาวะ หลังจากฉีดสารทึบรังสี 30-60 นาที 

 
(ท่ีมา : 1.รังสีวิทยาของระบบทางเดินปัสสาวะ ผศ.นพ.ชูศักดิ์ สิริวนิชชัย ภาควิชารังสีวิทยา  
           คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่(3) 

2. http://myhealth.centrahealth.com/library/healthguide/en-
us/support/topic.asp?hwid=zm6048) 
 

http://myhealth.centrahealth.com/library/healthguide/en-us/support/topic.asp?hwid=zm6048
http://myhealth.centrahealth.com/library/healthguide/en-us/support/topic.asp?hwid=zm6048
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3.4.6 การถ่ายภาพรังสีหลังจากผู้ป่วยถ่ายปัสสาวะเอาสารทึบรังสีออกแล้ว 
 

 ภาพที่  2.12 ภาพหลังจากผู้ป่วยถ่ายปัสสาวะเอาสารทึบรังสีออกแล้ว 

 
 (ท่ีมา : รังสีวิทยาของระบบทางเดินปัสสาวะ ผศ.นพ.ชูศักดิ์ สิริวนิชชัย ภาควิชารังสีวิทยา  
          คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) (3) 
 
4. การดูแลผู้ป่วยหลังได้รับสารทึบรังสี 

4.1 แพทย์และนักรังสีการแพทย์ต้องสังเกตุอาการอย่างใกล้ชิดใน 5 นาทีแรก และสังเกตุอาการ
ต่อไปอีก 30-60 นาที เพ่ือระวังการแพ้ที่อาจตามมา 

4.2 ทำการตรวจวัดสัญญาณชีพและสังเกตุอาการเปลี่ยนแปลงของผู้ป่วยหลังการได้รับสารทึบ
รังสี 

4.3 หากพบว่ามีอาการข้างเคียงหรือแพ้เกิดขึ้นให้บันทึกอาการต่างๆโดยละเอียดในใบบันทึก
การแพ้สารทึบรังสี พร้อมทั้งให้คำแนะนำแก่ญาติเพ่ือป้องกันและหลีกเลี่ยงการได้รับสารทึบรังสีชนิดเดิม  

4.4 ให้คำแนะนำผู้ป่วยให้ดื่มน้ำมากๆ 
4.5 ให้เบอร์โทรศัพท์แก่ผู้ป่วยเพื่อติดต่อเมื่อมีอาการผิดปกติ (ผู้ป่วยนอก)  
4.6 ถ้าผู้ป่วยมีอาการแพ้ยา ต้องทำการส่งผู้ป่วยไปซักประวัติการแพ้ยาที่กลุ่มงานเภสัชกรรม 
 
 
 
 
 



30 

 

 

 
 

อาการและภาวะแทรกซ้อนของผู้ที่แพ้สารทึบรังสีแบบเฉียบพลัน 
1.   อาการแพ้สารทึบรังสีขั้นเล็กน้อย   

- ร้อนหรือเย็นบริเวณท่ีฉีดสารทึบรังสี 
- มีตุ่มขึ้น1-2 จุดบนร่างกาย อาจจะคันหรือไม่คันก็ได้ 

2.   อาการแพ้สารทึบรังสีขั้นปานกลาง  
อาการแพ้ที่เกิดขึ้นจะเกิดปฏิกิริยาอย่างรวดเร็วภายใน 2-3 นาที โดยผู้ป่วยจะมีอาการและอาการแสดง
มากกว่า 1 ระบบ   

- อาการทางผิวหนังได้แก่ลมพิษและมีอาการคันร่วมด้วย 
- อาการของระบบทางเดินหายใจ ได้แก่กล่องเสียงบวมและหลอดลมเกร็งตัว  
- อาการของระบบทางเดินอาหาร ได้แก่อาการคลื่นไส้ อาเจียน ปวดท้อง   
- อาการของระบบหลอดเลือดและหัวใจผู้ป่วยจะรู้สึกร้อนตามร่างกาย มีผื่นแดงขึ้นตามร่างกาย

เพราะมกีารขยายตัวของหลอดเลือด ความดันโลหิตต่ำ หัวใจเต้นผิดจังหวะ  
3.   อาการแพ้สารทึบรังสีขั้นรุนแรง 

- แน่นหน้าอก ระบบหายใจล้มเหลว ระบบไหลเวียนโลหิตล้มเหลว ภาวะไตวาย หมดสติ  
- เสียชีวิต 
 

 สาเหตุของการแพ้สารทึบรังสี 
 ในการตรวจ Intravenous Pyelography อาจพบ ผู้ป่วยมีภาวะการแพ้สารทึบรังสี ได้ทุกระดับ  
ทุกเพศ ทุกวัย และยังสามารถพบได้ในผู้ป่วยที่มีสุขภาพแข็งแรงดีและไม่มีประวัติแพ้อาหารทะเล 
(Iodine) หรือมีประวัติการแพ้สารทึบรังสี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปัจจัยและสาเหตุหลายประการ ทั้งท่ีเกิดจาก
พยาธิสภาพของผู้ป่วย และเกิดจากความวิตกกังวลของตัวผู้ป่วยเอง ซึ่งระดับของการแพ้สารทึบรังสีจะ
ทวีความรุนแรงขึ้นหากผู้ป่วยมีความเสี่ยงที่จะแพ้สารทึบรังสีอยู่แล้ว ซึ่งสามารถจำแนกสาเหตุของการ
แพ้สารทึบรังสีได้ดังต่อไปนี้ 
 1. ผู้ป่วยที่มีประวัติแพ้สารทึบรังสี 
     ผู้ป่วยที่มีประวัติแพ้สารทึบรังสีทั้งในกลุ่ม Ionic Contrast media และ Non-Ionic Contrast 
media เป็นผู้ป่วยกลุ่มแรกที่จะต้องให้แพทย์หรือรังสีแพทย์ พิจารณาว่ามีความจำเป็นหรือไม่ที่จะต้อง
ได้รับการตรวจIntravenous Pyelography หรือไม่เนื่องจากมีอัตราเสี่ยงสูงมากท่ีจะแพ้สารทึบรังสีซ้ำได้
อีก อาจต้องพิจารณาให้ได้รับการตรวจแบบอื่นเพ่ือทดแทนการตรวจ Intravenous Pyelography ที่
ได้ผลคล้ายกันหรือใกล้เคียงกัน และสามารถให้การวินิจฉัยและรักษาโรคได้  

2. ผู้ป่วย/ผู้มารับบริการมีประวัติแพ้อาหารทะเล  
 ผู้ป่วยที่มีประวติแพ้อาหารทะเล ถือเป็นกลุ่มผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูงต่อการแพ้สารทึบรังสีเนื่อง 
จากในอาหารทะเลมี Iodine เป็นสารประกอบซึ่งในสารทึบรังสีก็มี Iodine เป็นสารประกอบเช่นเดียวกัน
ทั้งใน Ionic Contrast media และ Non-Ionic Contrast media ดังนั้นในผู้ป่วยที่แพ้อาหารทะเลจึง
จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการเตรียมตัวผู้ป่วยและให้การดูแลอย่างใกล้ชิดเป็นพิเศษถ้ามีความจำเป็นต้อง
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ได้รับการตรวจ Intravenous Pyelography หรือเพ่ือความปลอดภัยของตัวผู้ป่วยเอง อาจต้องพิจารณา
ให้ได้รับการตรวจอย่างอ่ืนเพื่อทดแทนการตรวจ Intravenous Pyelography ที่ได้ผลคล้ายกันหรือ
ใกล้เคียงกัน ที่สามารถให้การวินิจฉัยและรักษาโรคได้  
 3. ผู้ป่วย/ผู้มารับบริการมีภาวะขาดน้ำก่อนการมาตรวจ 
 ผู้ป่วยทีม่ีภาวะขาดน้ำก่อนการมาตรวจทั้งท่ีเกิดจากการงดน้ำและอาหารก่อนการตรวจ การเสีย
น้ำและเกลือแร่จากภาวะท้องเสีย (Diarrhea) และในผู้ป่วยที่เป็น Multiple Myeloma ห้าม 
Dehydration เพราะอาจเกิด Renal Failure เนื่องจากการ Dehydration อาจทำให้เกิด Tubular 
block Tamm-Horstall Protein ได ้
 4. ผู้ป่วย/ผู้มารับบริการขาดการเตรียมตัวที่ดี เช่นไม่งดอาหารก่อนการมาตรวจ 

สำหรับผู้ป่วยที่ไม่ได้งดน้ำและอาหารก่อนการมาตรวจเนื่องจากภาวะรีบด่วนและเป็น Case  
Emergency ซึ่งจะต้องได้รับการ ตรวจเพื่อหาความผิดปกติด้วยความรวดเร็ว ในกรณีนี้ แพทย์และนัก
รังสีการแพทย์จะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเพราะผู้ป่วยอาจมีอาการคลื่นไส้อาเจียนได้ เนื่องจากเมื่อทำ
การฉีดสารทึบรังสีเข้าไปภายในหลอดเลือดดำ จะไปเพ่ิม Osmolarity ซึ่งทำให้หลอดเลือดขยายตัวและ
เกิดอาการร้อนตามร่างกายส่งผลให้เกิดอาการอาการคลื่นไส้อาเจียน ซึ่งถ้ามีเศษอาหารอยู่ ภายใน
กระเพาะอาหาร เมื่อผู้ป่วยอาเจียนออกมา อาจสำลักเข้าปอดได้เกิดภาวะทางเดินหายใจอุดตันและอาจ
เสียชีวิต ถ้าไม่สามารถช่วยเหลือได้ทันเวลา 
 5. ผู้ป่วย/ผู้มารับบริการมีค่าการทำงานของไต (Creatinine) ที่ผิดปกติ 
 ผู้ป่วยที่ผลตรวจทางห้องปฏิบัติการมีค่าการทำงานของไต (Creatinine) ที่ผิดปกติ คือค่า  
Creatinine สูงกว่า 1.3 mg/dl จะมีโอกาส เกิดRenal Failure ได้สูงกว่าคนปกติ 
 6. ผู้ป่วย/ผู้มารับบริการมีความกลัวและวิตกกังวลในการตรวจ 
           ภาวะความกลัวและวิตกกังวลในการตรวจมีผลโดยตรงและสัมพันธ์กับโอกาสที่จะเกิดภาวะการ
แพ้สารทึบรังสีได้เนื่องจากเมื่อผู้ป่วยกลัวหรือกังวลในการตรวจ จะส่งผลให้มีหลอดเลือดขยายตัวและมี
อัตราการสูบฉีดโลหิตสูงขึ้นจะทำให้เกิดอาการร้อนตามร่างกายส่งผลให้เกิดอาการอาการคลื่นไส้อาเจียน
ได้และสาเหตุนี้เป็นสาเหตุสำคัญประการหนึ่ง ที่ทำให้ผู้ป่วยเกิดภาวะแพ้สารทึบรังสีได้ง่าย 
 7. ผู้ป่วย/ผู้มารับบริการมีโรคท่ีเสี่ยงต่อการแพ้สารทึบรังสี  

ได้แก่ โรคหอบ ภูมิแพ้ โรคเบาหวาน  ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ ผู้ป่วยที่เป็นโรคหอบ ภูมิแพ้ 
จะมีโอกาสแพ้สารทึบรังสีได้ง่ายเนื่องจากระบบภูมิคุ้มกันและระบบทางเดินหายใจทำงานผิดปกติอยู่แล้ว 
เมื่อฉีดสารทึบรังสีเข้าหลอดเลือดดำ จะเกิดการขยายตัวของหลอดเลือด ทำให้กล่องเสียงบวม และ
หลอดลมเกร็งตัวทำให้หายใจลำบากและอาจเสียชีวิตได้ผู้ป่วยที่มีภาวะความดันโลหิตสูง โรคหัวใจเมื่อฉีด
สารทึบรังสีเข้าหลอดเลือดดำ จะเกิดการขยายตัวของหลอดเลือดและเพ่ิม Load ต่อ Cardiovascular 
system ส่งผลให้เกิด Heart Failure และเสียชีวิต 
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 จากสาเหตุดังกล่าวจึงนำมาสรุปหาแนวทางเพ่ือป้องกันการแพ้สารทึบรังสีของผู้ป่วยที่มารับการ
ตรวจ Intravenous Pyelography เพื่อผู้ป่วยจะได้มีความปลอดภัยในการตรวจและเพื่อลดระยะเวลา
และขั้นตอนในการตรวจรักษา และลดค่าใช้จ่ายทั้งของตัวผู้ป่วยเองและทางโรงพยาบาลในการรักษา
อาการแพ้สารทึบรังสี ซึ่งถ้ามีแนวทางในป้องกันภาวะแพ้สารทึบรังสีแล้ว ก็จะเพ่ิมความปลอดภัยในการ
ตรวจให้กับผู้ป่วยเองและยังเป็นการลดอัตราการเสียชีวิต จากการแพ้สารทึบรังสีในขั้นรุนแรงและยัง
สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการตรวจอื่นๆท่ีมีการฉีดสารทึบรังสีได้อีกด้วย 
 
 แนวทางป้องกันการแพ้สารทึบรังสีในการตรวจเศษทางรังสีของระบบทางเดินปัสสาวะ 
         1. การซักประวัติผู้ป่วยก่อนการตรวจ Intravenous Pyelography จัดทำแบบฟอร์มเพ่ือบันทึก
รายละเอียดและข้อมูลที่จำเป็นของผู้ป่วย 
        -  การซักประวัติการแพ้อาหารทะเล, ประวัติการแพ้ยา 
  -  การซักประวัติการมีโรคประจำตัวต่างๆ เช่นโรคหอบหืด, โรคน้ำท่วมปอด, โรคลมบ้าหม,ู  
โรคภูมิแพ้, โรคหัวใจ, โรคเบาหวาน, โรคไต (Creatinine มากกว่า 1.3 mg/dl) 
        -  การซักประวัติการแพ้สารทึบรังสีหรือประวัติการตรวจที่เคยได้รับการฉีดสารทึบรังสี 
         2. ตรวจสอบการเตรียมตัวก่อนการตรวจ เช่น การงดน้ำและอาหารก่อนการตรวจ 6 ชั่วโมง มี
ภาวะDiarrhea ร่วมด้วยหรือไม่ 
         3. ตรวจสอบผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการเพ่ือตรวจสอบค่า Creatinine ว่าอยู่ในเกณฑ์ ปกติ
หรือไม่ 
 4. อธิบายวิธีการตรวจ ขั้นตอนการตรวจให้ผู้ป่วยและญาติเข้าใจเพื่อคลายความกลัวและกังวล
เพ่ือผู้ป่วยจะได้ให้ความร่วมมือในการตรวจ 
 5. แนะนำวิธีปฏิบัติตัวก่อนการตรวจ ขณะรับการตรวจและหลังการตรวจให้ผู้ป่วยและญาติ
ทราบ 
 6. แจ้งให้ทราบถึงผลและอาการข้างเคียงในขณะตรวจและหลังการตรวจให้ผู้ป่วยและญาติ
ทราบ 
 7. จัดเตรียมรถฉุกเฉินพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตให้พร้อม ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน 

8. การเตรียมยาแก้แพ้สำหรับให้ผู้ป่วยกินหรือฉีด ก่อนและหลังการตรวจ  
 

การให้ยาป้องกนัภาวะการแพ้สารทึบรังสี 
1. Prednisolone 

ชื่อสามัญ Prednisolone 
ชื่อการค้า Di-Adreson-F, Opredsone, Prednisolone, Polypred, Pred-Mild / Pred-Forte, 
Predisone 
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Prednisolone มีคุณสมบัติเป็น corticosteroid ซึ่งคล้ายกับ hormone ตามธรรมชาติ ซึ่งผลิตโดย 
adrenal glands โดยชว่ยบรรเทาอาการอักเสบ (บวม ร้อน แดง และ เจ็บ) และใช้รักษาข้อต่ออักเสบ
และความผิดปกติของผิวหนัง เลือด ไต ตา ต่อมธัยรอยด์ และ ลำไส้ รักษาอาการแพ้อย่างรุนแรง หอบ 
หืด และความบกพร่องของ Adrenal cortical 
  ขนาดและวิธีการใช้ 
ผู้ใหญ่ -50 mg รับประทานที่เวลา 13, 7, 1, ชั่วโมงก่อนการฉีดสารทึบรังสี  
เด็ก-1 mg./kg. รับประทานที่เวลา 13, 7, 1, ชั่วโมงก่อนฉีด  

2. Antihistamine 
ชื่อสามัญ คลอร์เฟนิรามีน (Chlorpheniramine) และ ไดเฟนไฮดรามีน (Diphenhydramine) 
ชื่อการค้า  เทอร์เฟนาดีน (Terfenadine) มีชื่อทางการค้า เช่น เทลเดน (Teldane), เทอรานิก 
(Teranic), เทอร์ดีน (Terdine), เทอร์ฟีเกน (Terfegen), เทอร์เฟน (Terfen) 
 Antihistamine เป็นยาที่ออกฤทธิ์ต้านสารฮีสตามีนที่ รีเซปเตอร์เอช-1 (H1-receptor 
antagonist) ของเซลล์ของอวัยวะต่าง ๆ ช่วยยับยั้งปฏิกิริยาภูมิแพ้ของร่างกาย เรียกว่า "ยาต้านเอช-
1" ลดอาการแพ้ คัดจมูก คัน  

ขนาดและวิธีการใช้   
             ผู้ใหญ่-50 mg. รับประทาน หรือฉีดเข้า IM. (เข้ากล้าม) ที่เวลา 1 ชั่วโมงก่อนฉีดสารทึบรังสี 
หรือฉีดเข้า IV. (เข้าหลอดเลือดดำ) ที่เวลา 30 นาทีก่อนฉีดสารทึบรังสี 
             เด็ก 1 mg/kg รับประทาน หรือฉีดเข้ากล้ามท่ีเวลา 1 ชั่วโมงก่อนฉีดสารทึบรังสี  
 ในผู้ป่วยที่มีภาวะ Dehydration เตรียมให้สารละลายทางหลอดเลือดดำร่วมด้วย 
 
5. การดูแลผู้ป่วยหลังได้รับสารทึบรังสี 
 หลังจากที่ผู ้มารับบริการตรวจได้รับการฉีดสารทึบรังสีเพื่อรับการตรวจ IVP จนตรวจเสร็จ
เรียบร้อย ไม่พบอาการแพ้หรืออาการผิดปกติใดๆ โดยเฝ้าสังเกตุอาการผิดปกติ จนครบเวลา 2 ชั่วโมง
หลังจากที่ผู้มารับบริการได้รับการฉีดสารทึบรังสี รังสีแพทย์แนะนำให้ผู้มารับริการดื่มน้ำมากๆเพื่อขับ
สารทึบรังสีที่ฉีดเข้าไปให้ออกทางปัสสาวะพร้อมกับให้ผู้มารับบริการสังเกตุความผิดปกติเมื่อกลับไปบ้าน
ถ้าหากพบความผิดปกติให้รีบมาพบแพทย์ที่โรงพยาบาลโดยเร็ว 

 
ปริมาณรังสีอ้างอิง (Dose Reference Levels)  
 คำนิยามของ ปริมาณรังสีอ้างอิง หรือค่าอ้างอิงที่กำหนดขึ้นมาเพื่อใช้เป็นค่ากำหนดสูงสุดของ
ปริมาณรังสียังผลหรือปริมาณรังสีสมมูลที่บุคคลอาจได้รับจากการดำเนินกิจกรรมทางรังสีปริมาณรังสี
อ้างอิงได้มีการกำหนดใช้ครั้งแรกในปี ค . ศ. 1990  โดยคณะกรรมาธิการระหว่างประเทศด้านการ
ป้องกนัรังสี (International Commission on Radiation Protection: ICRP) และได้มีการแนะนำหรือ
เผยแพร่ต่อมาในปี ค.ศ. 1996  ซ่ึง ICRP  ได้มีการแนะนำให้ทุกโรงพยาบาลควรจะมีการกำหนดปริมาณ
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รังสีอ้างอิงเฉพาะในเครื่องมือตรวจทางรังสีเพื่อจำกัดปริมาณรังสีที ่ผู ้ป่วยจะได้รับต่อการตรวจทาง
การแพทย์ หรือการรักษาในแต่ละครั้งโดยการใช้ค่าปริมาณรังสีอ้างอิงนี้ได้รับการยอมรับเป็นอย่างมาก
จากผู ้เช ี ่ยว ชาญ และหลายๆองค์กร เช่น ACR สมาคมนักฟิส ิกส์การแพทย์แห่งสหรัฐอเมริกา 
(American Association of Physicists in Medicine : AAPM) ทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่าง
ประเทศ( International Atomic  Energy Agency :IAEA)  เป็นต้น  
 ค่าปริมาณรังสีอ้างอิงจะขึ้นอยู่กับปริมาณรังสีที ่ผู ้ป่วยได้รับจริงจากการเก็บข้อมูลของกลุ่ม
ตัวอย่างในองค์กรต่าง ๆ เช่น โรงพยาบาลของรัฐ  หรือมาจากการทดลองจริงโดยใช้หุ ่นจำลอง 
(Phantom) การกำหนดระดับที่ใช้ในการอ้างอิงหรือการกำหนดค่าที่จะใช้เป็นค่าอ้างอิงนั้น โดยทั่วไปจะ
กำหนดที่ เปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 75 (75th percentile) หรือตรงกับควอไทล์ที่ 3 (Q3) ของการกระจายของ
ข้อมูลหรือปริมาณรังสี (dose distribution) ที่ได้จากการสำรวจจากกลุ่มตัวอย่างหรือที่วัดได้ โดยต้อง
คำนึงถึงคุณภาพของภาพที่ได้และสามารถลดปริมาณรังสีให้กับผู้ป่วยได้ด้วย    

 ประโยชน์ของการวัดปริมาณรังสีของผู้รับบริการการวัดปริมาณรังสีของผู้รับบริการให้ประโยชน์ 
หลายด้าน ได้แก่ 

 1. การประกันคุณภาพ   การวัดรังสีเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการประกันคุณภาพของภาพรังสี
เพ่ือประกันว่าผู้รับบริการจะไม่ได้รับรังสีมากเกินไป 

2. ตรวจสอบการพัฒนาเทคนิคเพ่ือลดรังสีให้ผู้รับบริการว่าสามารถลดรังสีได้จริงก่อนนำไป ใช้
กับผู้รับบริการ 

3. การวัดรังสีทำให้สามารถเปรียบเทียบปริมาณรังสีผู้รับบริการในแต่ละโรงพยาบาล 
4. ในบางครั้งเกิดความจำเป็นต้องหาปริมาณรังสีผู้รับบริการเฉพาะราย เช่น ในกรณีผู้มารับ 

บริการตั้งครรภ์จำเป็นต้องตรวจพิเศษหรือถ่ายภาพเอกซเรย์จำนวนมาก หรือในกรณีท่ีถ่ายไปแล้วทราบ
ภายหลังว่าตั้งครรภ์ การวัดรังสีสามารถประเมินความปลอดภัยของทารกในครรภ์ของผู้รับบริการได้ 
 
ระบบ (Picture Archiving and Communication System : PACS)  

 คือระบบที่ใช้ในการจัดเก็บรูปภาพทางการแพทย์ (Medical Images) หรือภาพถ่ายทางรังสี โดย
มีการรับส่งข้อมูลภาพในรูปแบบดิจิตอล PACS ใช้การจัดการรับส่งข้อมูล ผ่านทางระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ โดยการส่งภาพข้อมูลตามมาตรฐาน DICOM (Digital Image Communication in 
Medicine) เป็นมาตรฐานภาพทางการแพทย์  ในปัจจุบันเราจะเห็นได้ว่า เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามี
บทบาทในทางการแพทย์เป็นอย่างมาก ระบบ PACS ก็เป็นระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทางการแพทย์
อย่างหนึ่งที่พัฒนามาเพ่ือใช้กับแผนกรังสีโดยตรง เนื่องจากภาพถ่ายทางรังสีมีความจำเป็นในการช่วย
วิเคราะห์โรค และรักษาผู้ป่วย ระบบ PACS จะช่วยให้แพทย์ได้รับภาพถ่ายทางรังสีและผลวิเคราะห์จาก
รังสีแพทย์อย่างรวดเร็ว ทำให้แพทย์วินิจฉัยโรคและให้การรักษาผู้ป่วยได้เร็วยิ่งขึ้น โดยเฉพาะผู้ป่วยหนัก 
นอกจากนี้ ปัญหาการจัดเก็บและค้นหาฟิล์มเอกซเรย์ ก็ทำให้เกิดความล่าช้าของการรายงานผลเอกซเรย์
ได้ บางครั้งเราอาจจะพบว่ามีการสูญหายของฟิล์มเอกซเรย์ ซึ่งมีความจำเป็นในการใช้เปรียบเทียบการ
เปลี่ยนแปลงของโรค ระบบ PACS มีการจัดเก็บข้อมูลไว้ในคอมพิวเตอร์ซึ่งมีระบบเก็บข้อมูลสำรอง 
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สำหรับระบบ PACS ในแผนกเอกซเรย์ สามารถทำการรับสัญญาณโดยทำการเชื่อมภาพที่เกิดจาก
เครื่องมือต่าง ๆ โดยผ่านมาตรฐานภาพ DICOM  ซึ่งบุคลากรที่เก่ียวกับระบบPACS มีรังสีแพทย์ แพทย์ 
นักรังสีการแพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าสารสนเทศ ภาพจากเครื่องดังกล่าว
ทั้งหมดเป็นระบบดิจิตอลซึ่งจะถูกส่งมาเก็บในฐานข้อมูลของระบบ PACS และส่งไปยังจุดต่าง ๆที่จำเปน็
ทั่วโรงพยาบาล 
 

     ภาพที่  2.13 ภาพแสดงระบบจัดเก็บภาพทางการแพทย์ 
 

 
         (ท่ีมา : กลุ่มงานรังสีวิทยา โรงพยาบาลปทุมธานี ได้นำระบบ PACS  รุ่น INFINITT PACS  
                  เข้ามาใช้ในการจัดเก็บภาพทางการแพทย์  โดยเริ่มใช้เดือน มกราคม พ.ศ.2563) 
 
                    ภาพที่  2.14 ภาพแสดงหน้าจอการใช้งาน INFINITT PACS 

 
         (ท่ีมา : กลุ่มงานรังสีวิทยา โรงพยาบาลปทุมธานี ได้นำระบบ PACS  รุ่น INFINITT PACS  
                  เข้ามาใช้ในการจัดเก็บภาพทางการแพทย์  โดยเริ่มใช้เดือน มกราคม พ.ศ.2563) 
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ข้อดีของระบบ PACS 
 1. ลดเวลาในการตรวจและรอคอยผลการเอกซเรย์ เนื่องจากการล้างฟิล์มและการค้นหา 
ฟิล์มเก่า 
 2. ได้รับการวินิจฉัยโรค และได้รับการรักษาพยาบาลเร็วขึ้น 
 3. เนื่องจากสามารถเรียกข้อมูลเก่าที่เก็บไว้ในระบบได้ตลอดเวลาทำให้แพทย์ สามารถ
เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลง ของโรคได้ตลอดเวลาซึ่งจะช่วยให้การวินิจฉัยแม่นยำ ยิ่งขึ้น และช่วยใน
การวางแผนการรักษาอย่างต่อเนื่อง 
 4. ลดปริมาณรังสีที่ผู้ป่วย และบุคลากรทางการแพทย์ จะได้รับเนื่องจากการถ่ายฟิล์มซ้ำ ที่เกิด
จากการตั้งค่าเทคนิค ไม่เหมาะสมกับผู้ป่วย 
  5. ประหยัดทรัพยากรและ รักษาสิ่งแวดล้อม 
  6. ลดอัตราการสูญเสียฟิล์มในการเอกซเรย์ซ้ำ เพราะระบบการถ่ายเอกซเรย์ที่เก็บภาพแบบ 
Digital ทำให้รังสีแพทย์ สามารถที่จะทำการปรับค่า ความสว่างของภาพได้ 
  7. ลดการสูญหายของฟิล์มเอกซเรย์ที่จะเกิดขึ้นในระบบเก่า  
  8. ลดการทำลายสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากกระบวนการล้างฟิล์ม  
  9. ลดพื้นที่ในการจัดเก็บฟิล์มเอกซเรย์  
  10.จะไม่มีการเสื่อมสภาพของภาพรังสี เพราะว่าข้อมูลภาพถ่ายทางรังสีจะถูกเก็บในรูปแบบ 
Digital 
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     บทที่ 3 
          วิธีดำเนินการศึกษา 
 

รูปแบบการศึกษา 
การศึกษานี้เป็นการวิจัยเชิงสำรวจและทดลอง เพ่ือศึกษาปริมาณรังสีที่ผิวของผู้ป่วย ทีไ่ด้รับจาก

การการถ่ายภาพรังสีบริเวณช่องท้อง (Abdomen AP) ในการตรวจพิเศษทางรังสีของระบบทางเดิน
ปัสสาวะ Intravenous Pyelography หรือ IVP ของกลุ่มงานรังสีวิทยา โรงพยาบาลปทุมธานี  

 
ประชากร 

การศึกษาครั้งนี้ทำการศึกษาในผู้ป่วยที่มารับการตรวจพิเศษทางรังสีของระบบทางเดินปัสสาวะ 
Intravenous Pyelography หรือ IVP  โดยได้รับการถ่ายภาพทางรังสีบริเวณช่องท้อง (Abdomen AP) 
ที่กลุ่มงานรังสีวิทยา โรงพยาบาลปทุมธานี ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 
จำนวน 200 ราย   

 
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 

1. ชุดเครื่องมือตรวจสอบเครื่องเอกซเรย์   
ยี่ห้อ  :  RTI Electronics 
รุ่น : Piranha 657 
S/N : CB2-19070464 

2. หุ่นจำลอง (Acrylic phantom)  
3. ไม้บรรทัด (ฟุตเหล็ก) 
4. ตลับเมตร 
5.   เครื่องเอกซเรย์ที่ได้รับการตรวจสอบแล้วและได้มาตรฐาน   
          ยี่ห้อ :         Shimadzu 
          รุ่น : UD150L-40E 
 S/N : LM5262F53007 
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         ภาพที่ 3.1 ภาพแสดงเครื่องเอกซเรย์ทั่วไประบบดิจิตอลยี่ห้อ Shimadzu รุ่น UD150L-40E 

     

         (ท่ีมา : กลุ่มงานรังสีวิทยา โรงพยาบาลปทุมธานี) 
 

3.2 เครื่องมือและอุปกรณ์ท่ีใช้ในการวัดปริมาณรังสีที่ผิวผู้ป่วยของโรงพยาบาลปทุมธานี ที่ได้รับ
จากการวัดรังสีวินิจฉัยโดยใช้ความหนาของผู้ป่วย ประกอบไปด้วยวิธีการวัดและการเก็บข้อมูล Patient 
Dose แบ่งเป็น 2 ขั้นตอน 

1.การวัดค่าเอกซ์โพเชอร์ (exposure) ของเครื ่องเอกซเรย์วินิจฉัยทั ่วไปของโรงพยาบาล
ปทุมธานี 

2.คำนวณค่าปริมาณรังสีที่ผิวของผู้ป่วยบริเวณช่องท้อง ที่มารับการตรวจพิเศษทางรังสีของ
ระบบทางเดินปัสสาวะ จากการถ่ายภาพ Abdomen AP 

 การเก็บรวบรวมข้อมูลของผู้ป่วย  ประกอบด้วยความหนาของผู้ป่วยที่เอกซเรย์  Abdomen 
AP  ความหนาผู้ป่วยวัดจากไม้บรรทัด(ฟุตเหล็ก)วัดตั้งฉากกับเตียงเอกซเรย์มายังส่วนที่หนาที่สุดของช่อง
ท้อง ปัจจัยทางรังสี (ค่าความต่างศักย์หลอด ; kVp  และค่ากระแสหลอดคูณกับเวลา ; mAs) ระยะทาง
จากจุดโฟกัสของหลอดเอกซเรย์ถึงฟิล์ม (Focal  to  Film  Distance ; FFD) จากนั้นทำการวัดค่าเอกซ์
โพเซอร์ที่ผิวผู้ป่วยได้รับ (Entrance  Skin  Exposure  ; ESE) หลังจากรวบรวมข้อมูลผู้ป่วยในช่วงเวลา
ดังกล่าว  ทั้งนี้ใช้วิธีการวัดเอกโพเชอร์ของ AAPM Report  No. 31 และนำค่าปริมาณรังสี หน่วยมิลลิ
เรินต์เกน (mR) แปลงเป็นค่าปริมาณรังสีดูดกลืนที่ผิวผู้ป่วยได้รับ (Entrance Skin Dose; ESD) หน่วย
เป็นมิลลิเกรย์ (mGy) โดย 1 mR เท่ากับ 0.00869 mGy และคูณด้วยค่าแก้จากปัจจัยรังสีสะท้อนกลับ 
(Back scatter factor; BSF) ซึ่งเท่ากับ 1.4   

 
วิธีการทดลอง 

การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงสำรวจและทดลอง วิธีการวัดและเก็บข้อมูลปริมาณรังสีที่ผิวผู้ป่วยโดย 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์นำเครื่องมือวัดปริมาณรังสีไปเก็บข้อมูลที่โรงพยาบาลปทุมธานี โดยเลือก
เฉพาะเครื่องเอกซเรย์ที่ได้มาตรฐานและความหนาครึ่งค่า (Half  Value Layer: HVL) ต้องไม่เกินค่า
มาตรฐานกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  วิธีการเก็บข้อมูลเริ่มจากวัดระยะห่างระหว่างจุดโฟกัสของหลอด
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เอกซเรย์ถึงกึ่งกลางหัววัดรังสี (FDD) มีหน่วยเป็นเซนติเมตร  เปิดเครื่องจำกัดลำรังสีของหลอดเอกซเรย์
ให้ขนาดของลำรังสี (field size) ครอบคลุมหัววัดรังสี โดยให้หัววัดรังสีอยู่เหนือผิวเตียงของผู้ป่วย ให้ใช้
แผ่นยางผสมตะกั่ววางเพ่ือกันรังสีสะท้อนซึ่งอาจมีผลต่อการวัดค่าปริมาณรังสีที่ผิว 

 
ภาพที่ 3.2 เครื่องมือตรวจสอบเครื่องเอกซเรย์ 

 

       
 

ภาพที่ 3.3 ภาพจำลองการติดตั้งหัววัดรังสี ชิดกับพื้นเตียง โดยเปิดลำรังสีให้มีขนาดครอบคลุม  
  พร้อมแผ่นยางผสมตะกั่วเพื่อลดการเกิดการสะท้อนจากพื้นเตียง 
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ภาพที่ 3.4 การวางชุดตรวจสอบปริมาณรังสี และ แผ่นยางผสมตะกั่ว 

      
 
 

จากภาพที่ 3.4  การติดตั้งหัววัดรังสี  ชิดกับพ้ืนเตียง โดยเปิดลำรังสีให้มีขนาดครอบคลุม พร้อม
แผ่นยางผสมตะกั่วเพื่อลดการเกิดการสะท้อนจากพื้นเตียง  จดบันทึกรายละเอียดของเครื่องเอกซเรย์ 
เช่น ชื่อเครื่องและรุ่นเครื่องเอกซเรย์ อัตรากำลัง ชื่อหลอดเอกซเรย์และรุ่นหลอดเอกซเรย์ ขนาดของลำ
รังสี (Field Size) ครอบคลุมหัววัดรังสี (Chamber) แล้วทำการวัดค่าเอกซ์โพเชอร์  ในช่วง kVp 
ประมาณ  50-100 kVp ซึ่งในแต่ละ  kVp ต้องเอกซ์โพเชอร์  3  ครั้งแล้วหาค่าเฉลี่ย ค่าปริมาณรังสีที่วัด
ได้จากเครื่องมือวัดมีหน่วยเป็นมิลลิเรินต์เกน  

แปลงหน่วยมิลลิเรินต์เกน ให้เป็นหน่วยการดูดกลืนในอากาศ(absorbed dose to air) ใน
หน่วยมิลลิเกรย์ โดยนำค่าปริมาณรังสีที่ได้คูณกับ 0.00869  เมื่อได้ค่าปริมาณรังสี (M) แล้วคำนวณหา
ค่า air KERMA [Ka]   ตามสมการที่ 1   

        

Ka (FDD)  = M x Nk x Kq   ………………. (1) 

 
M        =      ค่าเฉลี่ยของค่า dosimeter reading หน่วย mGy  

                      (mR x 0.00869 = mGy) 
 

Nk    =     ค่า calibration factor ของ dosimeter ซึ่งได้มาจากการสอบเทียบห้องปฏิบัติการ 
Kq      =     ค่าแก้ความแตกต่างในการตอบสนองของ Dosimeter  
เมื่อได้ค่า [Ka]  จากการแทนค่าในสมการที่ 1 แล้วหารด้วย mAs  ได้ค่า Y(d) ในหน่วยมิลลิเกรย์ ออกมา 
นำค่า Y(d) มาเขียนกราฟกับค่า kVp  
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การใช้เครื่องมือวัดค่าเอกซ์โพเชอร์ใช้ระยะที่ 50 เซนติเมตร เป็นระยะตามคู่มือการใช้เ ครื่อง
แล้วคำนวณหาค่าเอกซ์โพเชอร์ที่ระยะ 100 เซนติเมตรเพื่อใช้ประเมินค่าเอกซ์โพเชอร์ที่ผิวผู้ป่วย ซึ่ง
สามารถนำมาคำนวณได้จาก สมการที่ 2    

 

…………(2) 
 

เมื่อ         I1  คือ ค่าเอกซ์โพเชอร์ที่วัดได้จากเครื่องมือ 
             I2  คือ ค่าเอกซ์โพเชอร์ที่ระยะ 100 เซนติเมตร 
   d1  คือ ระยะจุดโฟกัสของหลอดถึงเครื่องมือวัด 
   d2     คือ ระยะห่างท่ี 100 เซนติเมต 

 
คำนวณหาค่า air kerma [K(d)]  จากสูตร 
 

K(d)   =M Nk Kq Kt,p        …………(3) 

 
M  คือ ค่าเฉลี่ยของค่า dosimeter reading หน่วย mR หรือ mGy 

              (แปลงหน่วยมิลลิเรินต์เกน ให้เป็นหน่วยการดูดกลืนในอากาศ    
             (absorbed dose to air) ในหน่วยมิลลิเกรย์ โดยนำค่าปริมาณ 
                 รังสีที่ได้คูณกับ 0.0087 (ICRU REPORT 23))   
       Nk    คือ ค่า calibration factor ของ dosimeter ซึ่งได้มาจากการสอบเทียบ     

Kq       คือ ค่าแก้ความแตกต่างในการตอบสนองของ dosimeter (=1) 
          Kt,p    คือ  ค่าแก้อุณหภูมิความดัน (=1) 
การแทนค่า Y(d) จากเส้นกราฟ 
 

Y(d)     =    ax2+bx+c      ……..…..(4) 
 

นำค่า kV จากเทคนิคที่บันทึกมาแทนค่า x 
 

เมื่อได้กราฟที่เขียนระหว่าง Y(d) กับค่า kVp สามารถนำค่าดังกล่าวมาหาปริมาณรังสีที่ผิวได้
จากการบันทึกค่าการฉายรังสีเอกซ์ของผู้ป่วยจากแผนกรังสีที่ให้เจ้าหน้ารังสีเทคนิคของโรงพยาบาล
บันทึกให้   การบันทึกที่สำคัญคือ ค่า kVp , mAs ระยะจากโฟกัสถึงฟิล์ม(FFD) ,  ความหนา  ( tp ) โดย
ใช้ข้อมูลของผู้ป่วย น้ำหนักเป็นกิโลกรัม ความสูงเป็นเซนติเมตร รวมทั้งอายุและเพศด้วย เมื่อได้ค่าจาก



42 

 

 

 
 

การบันทึกเทคนิคการถ่ายภาพเอกซเรย์จากโรงพยาบาล และได้ค่า Y(d) จากกราฟ นำค่าดังกล่าวมา
แทนค่าในสมการที่ 5  พร้อมทั้งแก้ค่าระยะที่ระยะห่างระหว่างจุดโฟกัสของหลอดเอกซเรย์ถึงฟิล์ม 
(FFD) กับระยะห่างระหว่างจุดโฟกัสของหลอดเอกซเรย์ถึงก่ึงกลางหัววัดรังสี (FDD) 
                   

   𝐸𝑆𝐴𝐾 = 𝑌(𝑑) ×  𝑚𝐴𝑠 × (
𝐹𝐷𝐷

𝐹𝐷𝐷− 𝑡𝑝
)

2

× 𝐵𝑆𝐹 ………………(5) 

   
           

  สมการ ในกรณีที่ใช้ bucky ให้บวกระยะ tb ไปด้วย กล่าวคือ ที่ FFD-(tp+tb) 
                                                                                                               

โดยที่ ค่าปัจจัยรังสีสะท้อนกลับ BSF(10) ( Back scatter  factor) เป็นค่า backscatter ที่
ขึ้นกับ kVp  และ total filtration of X ray ในที่นี้ให้มีค่า เท่ากับ 1.4 

นำเอาค่าที่ได้จากการคำนวณของแต่ละเทคนิคการถ่ายภาพรังสี มารวมกันแล้วนำมาวิเคราะห์
ค่าทางสถิติ  ดังนี้คือ  ค่าเฉลี่ยเลขคณิต(mean) , ค่ามัธยฐาน(median)  ,ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(SD) , 
พิสัย (range)  และค่าควอไทล์ที่ 3 (third quartile) จากนั้นเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานของ  IAEA   
  
วิธีการศึกษา  

4.1 จัดทำแบบบันทึกข้อมูลปริมาณรังสีที่ผิวของผู้ป่วยได้รับจากการถ่ายภาพทางรังสีของระบบ
ทางเดนิปัสสาวะ ประกอบด้วย เพศ ขนาดความหนาช่วงลำตัว kVp mAs FFD  
 4.2 การเก็บข้อมูลปริมาณรังสีที่ผิวของผู้ป่วยที่มารับการตรวจพิเศษทางรังสีของระบบทางเดิน
ปัสสาวะ ระหว่าง วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 จำนวน 200 ราย 
 4.3 เปรียบเทียบค่าปริมาณรังสีที่ผิวของผู้ป่วยที่ได้รับจากการถ่ายภาพทางรังสีของช่องท้องกับ
ค่าปริมาณรังสีอ้างอิง  
 
วิธีการเก็บข้อมูล 
   ประกอบด้วย 2 วิธี กล่าวคือ 
          1. จากเครื่องวัดปริมาณรังสีจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพ่ือสร้างกราฟ Y(D) โดยเก็บข้อมูล 
kVp, ปริมาณรังสี, เวลา, HVL ซึ่งวัดช่วง kVp ระหว่าง 50, 60 ,70, 80, 90 และ 100 โดยวัดทั้งหมด   
3 ครั้ง แล้ว หาค่าเฉลี่ย ไปสร้างกราฟ โพลิโนเมียล  
 2. เก็บข้อมูลผู้มารับบริการตรวจพิเศษทางรังสีของระบบทางเดินปัสสาวะ ด้วยการถ่ายภาพรังสี
ถ่ายภาพทางรังสีของช่องท้อง Abdomen AP ใช้เครื่องบันทึกภาพระบบดิจิตอล ประกอบด้วย เพศ อายุ 
ความหนาของช่องท้อง เทคนิคการฉายรังสี ค่าความต่างศักย์หลอด: kV, ค่ากระแสหลอด: mAs, เวลา: 
sec, ระยะจากจุดโฟกัสของหลอดเอกซเรย์ถึงแผ่นรับภาพ: FFD, ระยะจากจุดโฟกัสของหลอดเอกซเรย์
ถึงผิวผู้ป่วย 
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บทที่ 4 
ผลการศึกษา 

 
 การศึกษานี ้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปริมาณรังสีที่ผิวผู้ป่วยที่ได้รับจากการตรวจพิเศษทางรังสี
ของระบบทางเดินปัสสาวะ Intravenous Pyelography หรือ IVP และยังคำนึงถึงคุณภาพของภาพรังสี
ที่ได้จาการปรับ Exposure technique ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับค่ามาตรฐาน Diagnostic 
Reference Level (DRLs)  โดยรังสีแพทย์สามารถวินิจฉัยรอยโรคได้อย่างถูกต้อง การศึกษาปริมาณรังสี
ที่ผิวผู้ป่วยที่ได้รับจากการตรวจพิเศษทางรังสีของระบบทางเดินปัสสาวะ Intravenous Pyelography 
หรือ IVP ของโรงพยาบาลปทุมธานี ทำการศึกษาระหว่างระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 
ธันวาคม 2563  จำนวนทั้งหมด 200 ราย พบว่าความหนาเฉลี่ยช่วงลำตัวของผู้ป่วย เท่ากับ 24.60 ซม.
และค่า mAs เฉลี่ย อยู่ที่ 31.53  

ในการศึกษาครั้งนี้ มีการตั้งค่า Exposure technique ดังนี้ 85 kV, 320 mA ระยะจากหลอด
เอกซเรย์ถึงแผ่นรับภาพ 100 เซนติเมตร ใช้กริด และใช้ระบบควบคุมรังสีอัตโนมัติ AEC สำหรับการถ่าย 
Abdomen AP ในผู ้ป่วยที ่มารับการตรวจพิเศษทางรังสีของระบบทางเดินปัสสาวะ Intravenous 
Pyelography หรือ IVP และจากการเปรียบเทียบกับค่าอ้างอิงพบว่า  ค่าสูงสุด (maximum) , ค่าเฉลี่ย
เลขคณิต (mean) ,  ค่ามัธยฐาน (median)  และค่าควอไทล์ที่  3 ( third quartile) จากการถ่ายภาพ
รังสี Abdomen AP ในผู้ป่วยที่มารับการตรวจพิเศษทางรังสีของระบบทางเดินปัสสาวะ Intravenous 
Pyelography หรือ IVP  ทีก่ลุ่มงานรังสีวิทยา โรงพยาบาลปทุมธานี โดยใช้เครื่องเอกซเรย์  SHIMADZU  
รุ่น UD150L-40E พบว่ามีค่า third quartile น้อยกว่าค่าอ้างอิงของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

 

4.1 หาปริมาณรังสีที่ผิวเฉลี่ยที่ผู้มารับบริการได้รับจากการตรวจพิเศษทางรังสีของระบบทาง 
เดินปัสสาวะ Intravenous Pyelography หรือ IVP 
 

          ตารางที่ 4.1 ค่าปริมาณรังสีที่ผิว (mGy) ที่ได้จากการวิเคราะห์ทางสถิติ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

  ความหนา 
(cm) 

Exposure technique FFD ESAK 
    kV mAs (cm) (mGy) 
Max 32.00 85 41.60 100 - 
Min 18.00 85 23.60 100 - 
SD 4.29 0.00 5.99 0.00 - 

Mean 24.60 85.00 31.53 100.00 - 
third quartile 26.00 85.00 34.95 100.00 3.24 
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ตารางท่ี 4.2 ค่าทางเทคนิคในการถ่ายภาพรังสีของช่องท้อง 
 

ส่วนที่ถ่ายภาพ ท่าถ่ายภาพรังสี 
น้ำหนัก (kg) 

mean (range) 
ความหนา(cm) 
mean (range) 

kV 
mean (range) 

mAs 
mean (range) 

Abdomen AP 70.3 (44.0-96.0) 24.6 (18.0-32.0) 85 31.5 (23.6-41.6) 

 
4.2 เปรียบเทียบปริมาณรังสีที่ผิวของผู้ป่วยที่ได้รับจากการถ่ายภาพรังสีช่องท้อง Abdomen 

AP จากการตรวจพิเศษทางรังสีของระบบทางเดินปัสสาวะ Intravenous Pyelography หรือ IVP กับ
ค่าปริมาณรังสีอ้างอิงของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์(1) 
 

ตารางท่ี 4.3 ค่าปริมาณรังสีอ้างอิงของกลุ่มที่ใช้ระบบดิจิตอล 
 

ส่วนที่ถ่ายภาพ min 1st qrt median mean third 
quartile 

max sd 
ปริมาณรังสีอ้างอิง

ของ IAEA    
  (มิลลิเกรย์; mGy) 

Chest PA 0.027 0.12 0.18 0.27 0.31 4.32 0.41 0.33 
L spine AP 0.16 1.59 2.46 3.04 3.99 11.18 2.09 4.07 
L spine lateral 0.66 3.46 6.51 7.59 10.05 27.3 5.36 8.53 
Pelvis AP 0.18 1.35 2.09 2.53 3.17 10.48 1.78 3.68 
Abdomen AP 0.17 1.45 2.33 2.83 3.80 10.64 1.92 3.64 
Skull AP/PA 0.1 0.94 1.57 1.96 2.68 10.2 1.46 2.41 
Skull Lateral 0.18 0.86 1.32 1.67 2.18 7.57 1.27 2.41 

ที่มา : ค่าปริมาณรังสีอ้างอิงจากการถ่ายภาพรังสีวินิจฉัยด้วยเครื่องเอกซเรย์ทั่วไป 
(Diagnostic reference levels in General radiography) กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  
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     บทที่ 5 
                         สรุปและวิจารณ์ผล 
 

สรุปผลการศึกษา 
การศึกษาปริมาณรังสีที่ผิวผู้ป่วยที่ได้รับจากการภาพถ่ายภาพทางรังสีของช่องท้อง Abdomen 

AP ในผู้ป่วยที่มารับการตรวจพิเศษทางรังสีของระบบทางเดินปัสสาวะ Intravenous Pyelography 
หรือ IVP จากจำนวนผู้ป่วยทั้งหมด  200 ราย โดยเก็บข้อมูลระหว่าง วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 
ธันวาคม  2563  เครื่องเอกซเรย์ที่ใช้ในการถ่ายภาพรังสีของช่องท้อง ได้รับการตรวจสอบจากกองรังสี
และเครื่องมือแพทย์  กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข จากผลการศึกษาครั้งนี้พบว่า 
ปริมาณรังสีที่ผู้ป่วยได้รับจากการถ่ายภาพ Abdomen AP  มีค่า third quartile เท่ากับ 3.24 mGy ค่า
SD เท่ากับ 0.83 ค่า Mean เท่ากับ 2.81 และจากการเปรียบเทียบกับค่าอ้างอิงพบว่า ค่าควอไทล์ที่ 3 
(third quartile) จากการศึกษาข้อมูลในครั้งนี้มีค่าน้อยกว่าค่าอ้างอิงของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
(3.80 mGy) นำไปสู่การพัฒนาการลดปริมาณรังสีแก่ผู้ป่วยในโรงพยาบาล โดยถ้าต้องการลดปริมาณรังสี 
ให้เพ่ิม kV 15% จะสามารถลด mAs ลงไดค้รึ่งหนึ่งแต่จำเป็นต้องศึกษาคุณภาพของภาพรังสีที่ได้อีกครั้ง 
 
วิจารณ์ 
 การศึกษาปริมาณรังสีที่ผิวผู้ป่วยที่ได้รับจากการภาพถ่ายภาพทางรังสีของช่องท้อง Abdomen 
AP ในผู้ป่วยที่มารับการตรวจพิเศษทางรังสีของระบบทางเดินปัสสาวะ Intravenous Pyelography 
หรือ IVP ของโรงพยาบาลปทุมธานี ผลการศึกษาพบว่าค่าสูงสุด(maximum) ,ค่าเฉลี ่ย (mean) ,    
ค่ามัธยฐาน (median) และค่าควอไทล์ที ่ 3 (third quartile) มีค่าไม่เกินปริมาณรังสีอ้างอิงของ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และกลุ่มงานรังสีวิทยา โรงพยาบาลปทุมธานี ได้มีการควบคุมคุณภาพ
เครื่องเอกซเรย์อยู่ตลอดเวลา และการตั้งค่าเทคนิคในการถ่ายภาพที่เหมาะสมและถูกต้อง  เพ่ือจะได้ลด
ทั้งปริมาณรังสีและค่าใช้จ่ายในการถ่ายภาพเอกซเรย์  เพื่อนำไปสู่การพัฒนาการลดปริมาณรังสีแก่ผู้ป่วย
ในโรงพยาบาล 
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