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กลุมมาตรฐานการวัดรังสีและกัมมันตภาพรังสี สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ ไดดําเนินการสํารวจคาปริมาณ

รังสีจากเครื่องเอกซเรยในหนวยงานรังสีวินิจฉัยทั่วประเทศ โดยมีจุดประสงคเพ่ือนําผลการสํารวจมาหาคาปริมาณ
รังสีอางอิงที่ผูรับการวินิจฉัยของประเทศไทยไดรับ ซึ่งเปนสวนสําคัญในกระบวนการควบคุมคุณภาพการตรวจ
วินิจฉัยดวยเอกซเรย เพ่ือใหการตรวจวินิจฉัยเปนไปอยางมีประสิทธิภาพโดยผูรับการตรวจวินิจฉัยไดรับปริมาณรังสี
นอยที่สุด การสํารวจน้ีมีหนวยงานรังสีวินิจฉัยเขารวมทั้งสิ้น 252 หนวยงาน จากท้ังภาครัฐและเอกชน การสํารวจนี้
ใชวิธีการวัดปริมาณรังสีดวยระบบเทอรโมลูมิเนสเซนต (TLD system) โดยใชแผน TLD ใสในกลักวางแทนท่ี
ตําแหนงคนไข และทําการฉายรังสีเอกซ โดยทําการวัดที่เง่ือนไขสภาวะแวดลอมการฉายรังสีตามจริงและคาปจจัย
เทคนิคของเครื่องฉายท่ีหนวยงานรังสีวินิจฉัยใชอยูเปนปกติและใชบอยที่สุด (เชนคาศักยไฟฟา คากระแส และเวลา
ที่ฉาย) จากนั้นจึงนําขอมูลผลการสํารวจและวัดคาปริมาณรังสีมาคํานวณหาคาเฉล่ียและเปอรเซ็นตไทลที่ 75 
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Abstract 
The Ionizing Metrology Group, Office of Atoms for Peace, Thailand, has carried out the survey on the 

patient dose in the x-ray diagnostic examination in radiology sectors around the country in order to establish the 
national diagnostic reference level. 252 x-ray units from both private and government institutions were examined. 
The measurement of dose which would be received by patient has been performed by using typical TLD system, 
including TLD card and card reader. The TLD cards placed in card holders were positioned as a representative of 
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the patient during the exposure in the most typical and frequently used conditions of examination (i.e., kVp, mA 
and exposure time) in each x-ray unit. The measured data were then processed and average dose and the 75th 
percentile were deduced. 
 
Keywords: diagnostic radiology, x-ray diagnostic, thermoluminescence, diagnostic reference level 
 

1.บทนํา 
 

ในกระบวนการควบคุมคุณภาพการตรวจวินิจฉัยดวยรังสีเอกซ หัวใจสําคัญประการหนึ่งคือ
การพยายามใหผูรับการตรวจวินิจฉัยไดรับปริมาณรังสีนอยท่ีสุดเทาท่ีจะเปนไปได (optimization) โดย
ท่ีจะตองคงคุณภาพของการตรวจวินิจฉัยไว ใหไดขอมูลท่ีเพียงพอสําหรับการวินิจฉัยโรคอยางมี
ประสิทธิภาพถูกตองแมนยํา หนวยงานรังสีวินิจฉัยจึงจําเปนท่ีจะตองมีการปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงาน
อยูเสมอเพ่ือใหไดผลลัพธดังกลาวขางตน ซ่ึงหากหนวยงานรังสีวินิจฉัยทราบคาปริมาณรังสีท่ีไดรับ
จากกระบวนการตรวจวินิจฉัยของหนวยงาน และคาปริมาณรังสีอางอิงท่ีผูรับการวินิจฉัยของประเทศ
ไทยไดรับ ก็จะสามารถประเมินและปรับปรุงกระบวนการและวิธีปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

กลุมมาตรฐานการวัดรังสีและกัมมันตภาพรังสี สํานักสนับสนุนการกํากับดูแลความปลอดภัย
จากพลังงานปรมาณู สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ จึงไดดําเนินการสํารวจคาปริมาณรังสีจาก
เคร่ืองเอกซเรยในหนวยงานรังสีวินิจฉัยท่ัวประเทศ จํานวนรวมทั้งส้ิน 252 เคร่ือง โดยเลือกวิธีการคือ 
วัดปริมาณรังสีดูดกลืน ในหนวยมิลลิเกรย (mGy) โดยใชเคร่ืองวัดปริมาณรังสีแบบเทอรโมลูมิเนส
เซนตหรือทีแอลดี (TLD) ใสในกลัก วางแทนท่ีตําแหนงคนไข และทําการฉายรังสีเอกซ โดยทําการวดั
คาปริมาณรังสีจากกระบวนการฉายรังสีเอกซท่ีเงื่อนไขสภาวะแวดลอมการฉายรังสีตามจริง และใชคา
ปจจัยเทคนิคของเคร่ืองฉายท่ีหนวยงานรังสีวินิจฉัยใชอยูเปนปกติและใชบอยท่ีสุด (เชน คาศักยไฟฟา 
[kV] คากระแส [mA] และเวลาท่ีฉาย [s]) คณะผูวิจัยไดขอความรวมมือเจาหนาท่ีของหนวยงานรังสี
วินิจฉัยและมอบทีแอลดีใหกลับไปทําการฉายรังสีเอง จากนั้นจึงสงทีแอลดีกลับคืนใหทางคณะผูวิจัย
ทางไปรษณีย เพื่อทําการอานคาดวยเครื่องอานทีแอลดีท่ีมีอยูแลวท่ีสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ  
จากนั้นจึงนําขอมูลผลการสํารวจและวัดคาปริมาณรังสีมาคํานวณและสรุปผล 

คาปริมาณรังสีท่ีวัดดวยทีแอลดีตามกระบวนการขางตน (1) เปนตัวบงช้ีคาปริมาณรังสีท่ี
ผูปวยไดรับโดยตรง (2) มีการระบุกระบวนการวัดท่ีแนนอน และปฏิบัติไดงาย การคํานวณไมซับซอน 
(3) มีความสัมพันธกับคาปจจัยเทคนิคท่ีใชในการฉายรังสี จึงสามารถใชคาท่ีวัดนี้มาหาคาปริมาณรังสี
อางอิงท่ีผูรับการวินิจฉัยของประเทศไทยไดรับได 1 (ประเทศในสหภาพยุโรปวัดคา Entrance Surface 
Dose, ESD มาหาคาปริมาณรังสีอางอิงท่ีผูรับการวินิจฉัยไดรับ [Diagnostic Reference Level, DRL]2, 3 
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อางอิงตามรายงาน European Commission Radiation Protection 1092 คาปริมาณรังสีอางอิง
คือคาปริมาณรังสีท่ีเปอรเซ็นไทลท่ี 75 ของการสํารวจ โดยคานี้ไมไดหมายถึงคาขีดจํากัดปริมาณรังสี 
(dose limit) แตเปนเสมือนคาอางอิงท่ีบอกวา หากหนวยงานวินิจฉัยไดปฏิบัติงานตามกระบวนการ
อยางถูกตองตามท่ีไดกําหนดไวแลว แตคาปริมาณรังสีท่ีวัดไดเม่ือเปรียบเทียบกับหนวยงานอ่ืนท่ัว
ประเทศยังอยูในชวงท่ีมากกวาคาเปอรเซ็นตไทลท่ี 75 หนวยงานรังสีวินิจฉัยควรมีการตรวจสอบ
สาเหตุ และอาจตองมีการปรับปรุงวิธีการและกระบวนการในการฉายรังสี เพื่อลดปริมาณรังสีลงใหอยู
ในชวงท่ีนอยกวาคาเปอรเซ็นตไทลท่ี 75 1 
 

2. วัสดุอุปกรณ 
 

2.1 เคร่ืองวัดปริมาณรังสี 
การสํารวจนี้ ใชเคร่ืองวัดปริมาณรังสีแบบแบบเทอรโมลูมิเนสเซนตหรือทีแอลดี (TLD) รุน 

TLD-card 6776 (Harshaw) with badge ซ่ึงเปนชนิดแผนชิป (chip) 4 แผน เคลือบเทฟลอนบรรจุบนการด
อะลูมิเนียม และบรรจุในกลัก โดยกลักทีแอลดีจะถูกหุมดวยซองพลาสติกใสอีกช้ันหนึ่งขณะทดลอง
ฉายรังสี และจะหันดานท่ีเปนฟลเตอรของกลักรับรังสี หลังจากฉายรังสีการดทีแอลดีจะถูกนํามาอาน
โดยเคร่ืองอานการดทีแอลดีรุน Harshaw 6600 เปนเคร่ืองอานการดทีแอลดีแบบอัตโนมัติชนิดใชแกส
ไนโตรเจนรอน การดทีแอลดีและเคร่ืองอานไดรับการสอบเทียบในหนวยมิลลิเกรย (mGy) โดยเคร่ือง
ฉายรังสีเอกซ (รุน XYXLON International MGC41 7.5 – 160 kV) หัววัดรังสีมาตรฐานชนิดไอออไน
เซชันแชมเบอร (รุน A6 Exradin ปริมาตรหัววัด 800 ซีซี) และเคร่ืองวัดประจุไฟฟา (electrometer รุน 
MAX 4000) ของหองปฏิบัติการวัดรังสีมาตรฐานทุติยภูมิ สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ โดยหัววัดรังสี
มาตรฐานและเคร่ืองวัดประจุไฟฟาสามารถสอบกลับไดไปยังมาตรฐานปฐมภูมิ (The Physikalisch-
Technische Bundesanstalt (PTB)) 
2.2 เคร่ืองเอกซเรย 

เคร่ืองเอกซเรยท่ีเขารวมในการสํารวจเปนเครื่องเอกซเรยชนิดท่ัวไปในหนวยงานรังสีวินิจฉัย
ท่ัวประเทศ หนวยงานละ 1 เคร่ือง รวมจํานวนท้ังส้ิน 252 เคร่ือง 
 

3. วิธีการ 
 

3.1 ศึกษาสมบัติการ fading ของทีแอลด ี
โดยฉายรังสีแกมมาจากตนกําเนิดรังสี Cs-137 ปริมาณ 300 มิลลิเรินตเกน ใหกับการดทีแอลดี

โดยไมใสกลักจํานวน 53 การด และแบงกลุมการดเปนหกกลุม และแยกอานการดดวยเคร่ืองอานตาม
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ระยะเวลาหลังจากการฉายรังสีดังนี้ อานทันทีหลังการฉายรังสี อานหลังการฉายรังสี 1 2 5 7 และ 10 
สัปดาหตามลําดับ เขียนกราฟระหวางคาปริมาณประจุไฟฟาท่ีอานไดกับระยะเวลาหลังการฉายรังสี 
3.2 สอบเทียบเคร่ืองวัดปริมาณรังสีในหนวยเกรย 

โดยใชการดทีแอลดีใสในกลัก สอบเทียบกับรังสีเอกซท่ีคาศักยไฟฟา 40 60 80 100 120 และ 
150 kV ฉายรังสีเปนปริมาณ 1.5 มิลลิเกรย หลังจากนั้นนําการดทีแอลดีไปอานดวยเคร่ืองอาน และนํา
คาปริมาณประจุท่ีอานไดมาคํานวณหา calibration coefficient (CF) 
3.3 เตรียมทีแอลดีและแจกจายทีแอลดีใหหนวยงานดานรังสีวินิฉยั 

โดยนําการดทีแอลดีท่ีผานการแอลนีล (anneal) ใสในกลักและนํากลักทีแอลดีใสใน
ถุงพลาสติกใสอีกช้ันหนึ่ง แจกทีแอลดีใหหนวยงานดานรังสีวินิจฉัยหนวยงานละ 3 กลัก (พรอมซอง
จดหมายกันกระแทก เพื่อใหหนวยงานที่เขารวมสงทีแอลดีคืนทางไปรษณีย) กลักท่ีหนึ่งและสองเปน
ทีแอลดีท่ีจะใหทําการฉายรังสี กลักท่ีสามใหเปนชุดควบคุมไมตองฉายรังสี 
3.4 หนวยงานรังสีวินิจฉัยทําการฉายรังสีในชวงวันท่ีท่ีทางคณะผูวิจัยกําหนด 

โดยวางกลักทีแอลดีหมายเลขหนึ่งแทนท่ีตําแหนงคนไข ใชกระบวนการฉายรังสีเอกซท่ี
เง่ือนไขสภาวะแวดลอมการฉายรังสีตามจริงและใชคาปจจัยเทคนิคของเคร่ืองฉายท่ีหนวยงานรังสี
วินิจฉัยใชอยูเปนปกติและใชบอยท่ีสุด หลังจากนั้นทําซํ้ากระบวนการเดิมแตใชทีแอลดีกลักหมายเลข
สองแทนหมายเลขหนึ่ง จากนั้นจึงนําทีแอลดีท้ังสามกลักสงคืนคณะผูวิจัย 
3.5 รวบรวมทีแอลดีกลับคืน 

การสํารวจคาปริมาณรังสีจากเคร่ืองเอกซเรยวินิจฉัยท่ัวประเทศนี้ ไดแบงระยะเวลาการสํารวจ
ออกตามภูมิภาคเปน 4 คร้ัง คือภาคอีสาน ภาคใต ภาคกลาง และภาคเหนือตามลําดับ ในแตละคร้ังจะ
รวบรวมทีแอลดีจนครบตามจํานวนท่ีแจกไป แลวจึงนําทีแอลดีท้ังหมดในแตละคร้ังมาอานคาพรอม
กัน 
3.6 ประเมินคาปริมาณรังสี ประมวลผล และจัดทํารายงานผล 

โดยทําการอานคาปริมาณรังสีดวยเคร่ืองอานการดทีแอลดี ในวันท่ีถัดจากวันสุดทายของ
ชวงเวลาที่กําหนดใหฉายรังสีมากกวา 1 สัปดาหข้ึนไป และทําการประเมินคาปริมาณรังสี 
 

4. ผลการทดลองและวิจารณ 
 

ผลการศึกษาสมบัติการ fading ของทีแอลดีพบวามีการลดลงอยางรวดเร็วของปริมาณประจุท่ี
เคร่ืองอานการดทีแอลดีอานไดในชวงสัปดาหแรกหลังจากการฉายรังสี โดยลดลงประมาณ 25% ของ
คาท่ีอานหลังจากฉายรังสีทันที และหลังจากสัปดาหแรกไปแลว ปริมาณประจุท่ีอานไดมีแนวโนม
คงท่ี (คาแกวงอยูในชวงไมเกิน ±10%) จากผลการทดลองนี้ทําใหคณะผูวิจัยกําหนดวันท่ีทําการอาน
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การดทีแอลดีในข้ันตอนการประเมินคาปริมาณรังสี เปนวันท่ีถัดจากวันสุดทายของชวงเวลาท่ี
กําหนดใหฉายรังสี 1 สัปดาหข้ึนไป 

การสอบเทียบเคร่ืองวัดปริมาณรังสีในหนวยเกรย ไดคา CF ในหนวยไมโครเกรยตอนาโนคู
ลอมบ ท่ีคาศักยไฟฟา 40 60 80 100 120 และ 150 kV คือ 26.5 16.9 16.8 16.6 16.1 และ 16.8 
ตามลําดับ โดยคาความไมแนนอนท่ีประมาณไดมีคานอยกวา 10% จากผลการทดลองน้ี คณะผูวิจัยได
เลือกใชคา CF สําหรับการประเมินคาปริมาณรังสีในการสํารวจครั้งนี้ดังนี้ ถาคาศักยไฟฟา นอยกวา 
45 kV ใช CF = 26.5  ถามากกวาหรือเทากับ 45 kV แตนอยกวา 55 kV ใช CF = 21.6 (เฉล่ียคา CF ท่ี 
40 kV และ60 kV) ถามากกวาหรือเทากับ 55 kV ใช CF = 16.6 (เฉล่ียคา CF ท่ี 60 kV ถึง 150 kV) ใน
หนวยไมโครเกรยตอนาโนคูลอมบ 

ผลการประเมินคาปริมาณรังสีจากการสํารวจจากเคร่ืองเอกซเรยชนิดท่ัวไปในหนวยงานรังสี
วินิจฉัย จํานวนรวมทั้งส้ิน 252 เคร่ือง แสดงไดดังรูปท่ี 1 ผลการสํารวจอยูในชวง 0.01- 7.13 mGy โดย
มีคาเฉล่ียของปริมาณรังสีคือ 0.40 mGy และคาเปอรเซ็นตไทลท่ี 75 มีคา 0.48 mGy คาความไม
แนนอนท่ีประมาณไดมีคาคือ 10% สําหรับคาท่ีมากกวา 0.2 mGy สําหรับคาปริมาณรังสีท่ีนอยกวา 0.2 
mGy คาความไมแนนอนจะมีมากกวา 10% 
 

 

รูปท่ี1 ผลการประเมินคา
ปริมาณรังสีจากการ
สํารวจจาก
เคร่ืองเอกซเรยชนิด
ท่ัวไปในหนวยงาน
รังสีวินิจฉัย 

 

5. สรุป 
 

 ผลการประเมินคาปริมาณรังสีจากการสํารวจจากเคร่ืองเอกซเรยชนิดท่ัวไปในหนวยงานรังสี
วินิจฉัย จํานวนรวมทั้งส้ิน 252 เคร่ือง มีผลการสํารวจอยูในชวง 0.01- 7.13 mGy โดยมี คาเฉล่ียของ
ปริมาณรังสีคือ 0.40 mGy และคาเปอรเซ็นตไทลท่ี 75 มีคา 0.48 mGy 
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6. กิตติกรรมประกาศ 
 

 คณะผูวิจัยขอขอบคุณเจาหนาท่ีของสํานักสนับสนุนการกํากับดูแลความปลอดภัยจาก
พลังงานปรมาณู และสํานักกํากับดูแลความปลอดภัยทางรังสี สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ ท่ีเอ้ือเฟอ
ขอมูลดานวิชาการ อุปกรณเคร่ืองมือ และชวยเหลือดานการประสานงานกับหนวยงานรังสีวินิจฉัย 
ขอขอบคุณหนวยงานรังสีวินิจฉัยทุก ๆ หนวยงานท่ีใหความรวมมือในการสํารวจปริมาณรังสีคร้ังนี้ 
จนการดําเนินงานสําเร็จลุลวง 
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