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ปริมาณรังสีที่ได้รับจากการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สมองในโรงพยาบาลนครพนม

นันทิยา  โรจนาพงษ์ 

นักรังสีการแพทย์ช�านาญการ กลุ่มงานรังสีวิทยาโรงพยาบาลนครพนม 

บทคัดย่อ
การศึกษานี้เป็นการวิจัยเชิงวิจัยและพัฒนา ในผู้ป่วยที่มาตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สมองในกลุ่มงานรังสีวิทยา  

โรงพยาบาลนครพนม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาค่าปริมาณรังสีและเปรียบเทียบค่าเฉล่ียเม่ือใช้และไม่ใช้เทคนิคปรับรังสี

อัตโนมัติ (AEC) ที่ได้รับจากการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สมองด้วยเครื่อง MDCT GE, Portable CT Neurologica และ 

MDCT Hitachi กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาน้ี ได้แก่ ผู้ป่วยภาวะบาดเจ็บศีรษะ 300 ราย โดยแบ่งกลุ่มเพื่อเปรียบเทียบ 

การใช้และไม่ใช้เทคนิค AEC ในการตรวจสมองและคอ 2 กลุ่มๆละ 20 ราย เก็บรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิจากฐานข้อมูล 

เวชระเบียน HOSxPและค่าพารามิเตอร์จากระบบ PACS ของโรงพยาบาลนครพนม ตั้งแต่ เดือนมกราคม พ.ศ. 2557 

ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2558วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมส�าเร็จรูป SPSS ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

และ ค่าความแปรปรวนพหุคูณ (MANOVA)

ผลการศึกษา

1) ปริมาณรังสีที่ผู้ป่วยได้รับจากการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สมอง ได้แก่ค่า DLP ของเครื่อง MDCT GE 8

slice, Portable CT Neurologica 8 slice และ MDCT Hitachi 128 8 slice เท่ากับ 899, 1,096และ 867 mGy.cm 

ตามล�าดับ และ Effective Dose เท่ากับ 1.88, 2.3และ1.82 mSv ตามล�าดับ 

2) เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยพารามิเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับปริมาณรังสีที่ได้รับ พบว่าทั้งค่า Scan length และ

CTDIvol ของเครื่อง Portable CT Neurologica 8 slice มีค่าสูงกว่าเครื่อง MDCT GE 8 slice และ MDCT Hitachi 

128 slice และเม่ืออ้างอิงกับค่าปริมาณรังสีจาก European Guidelines on Quality Criteria for Computed  

Tomography (EUR 16260,EUR16262) โดยก�าหนดให้ DLP ส�าหรับ Routine Head เท่ากับ 1,050 mGy.cm และ 

Effective dose เท่ากับ 2 mSv นั้น จะเห็นว่า มีเครื่อง Portable CT Neurologica 8 slice เท่านั้นที่มีค่าเกินก�าหนด 

แต่เมื่อคิดจากค่าเฉลี่ยของทั้ง 3 เครื่อง ค่าพารามิเตอร์ต่างๆก็ยังอยู่ในเกณฑ์

3) เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยพารามิเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับปริมาณรังสีที่ได้รับในการตรวจสมองและคอ ด้วยเครื่อง

MDCT Hitachi เมื่อใช้และไม่ใช้เทคนิค AEC พบว่า การใช้ระบบปรับปริมาณรังสีอัตโนมัติ AEC สามารถลดค่า DLP ลงได้

ตั้งแต่ 24.1-42.7%

สรปุผลการศกึษาได้ว่า คณุลกัษณะเฉพาะของเคร่ือง MDCT ต่างชนดิกันล้วนมผีลต่อปรมิาณรงัสทีีไ่ด้รบั โดยเครือ่ง

ทีม่วีวิฒันาการสงูกว่าสามารถเพิม่ศกัยภาพการตรวจวนิจิฉยัในระบบอืน่ๆได้ดกีว่า อย่างไรกต็ามการตรวจเอกซเรย์คอมพวิเตอร์

สมองก็ยังคงเป็นการตรวจท่ีส�าคัญส�าหรับการประเมินผู้ป่วยภาวะบาดเจ็บศีรษะของโรงพยาบาลนครพนม แม้ว่าจะมี 

ความเสีย่งต่อการได้รบัรงัสมีากกว่าการเอกซเรย์ทัว่ไป โดยนกัรงัสกีารแพทย์ผูใ้ช้เครือ่งมอื ควรเลอืกใช้โปรโตคอล พารามิเตอร์

และซอฟแวร์ที่สามารถลดปริมาณรังสีให้ผู้ป่วยได้โดยตระหนักถึงปริมาณรังสีที่ผู้ป่วยจะได้รับอย่างเหมาะสมในแต่ละครั้ง    

.................................................................................................................................................................................................................................. 

ค�ำส�ำคัญ: เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ภำวะบำดเจ็บศีรษะ ระบบปรับรังสีอัตโนมัติ ปริมำณรังสีที่ได้รับ 
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Radiation Dose received from MDCT for brain in NakhonPhanom Hospital

Nantiya Rojanapong

Radiological  Technologist  Department  of Radiology  NakhonPhanom Hospital

Abstract
This research was conducted using research and development approach which aimed to  study 

patients’ radiation dose received for brain from MDCT GE, Portable CT Neurologica and MDCT Hitachi, 
and  compare patients’ radiation dose from MDCT brain and neck between using technique with AEC 
and without AEC. The samples of this research were divided into 2 groups; the first samples group 
was for survey study which comprised 300 patients received from MDCT GE, Portable CT Neurologica 
and MDCT Hitachi in Nakhonphanom hospital, and the second samples group was for experimental 
study which comprised 40 patients received MDCT brain and neck and those were divided into 2 
groups of 20 patients for an experiment group using technique with AEC and a control group using 
technique without AEC. The survey data derived from secondary data of HOSxP and PACS records of 
Nakhonphanom hospital from January 2014 to June 2015. The data was analyzed by mean (X),  
standard deviation (S.D.), and Multivariate analysis of variance (MANOVA) using SPSS program. 
The results of the study were as follows.

1) Patients’ radiation dose received for brain from MDCT GE, Portable CT Neurologica and
MDCT Hitachi revealed DLP at 899, 1,096 and 867mGy.cm respectively and effective dose at 1.88, 2.3 
and 1.82mSv respectively.

2) The comparison of average parameters of radiation dose between 3 units showed Scan
length and CTDIvol of Portable CT Neurologica 8 slice was higher than those of MDCT GE 8 sliceand 
MDCT Hitachi 128 slice. According to European Guidelines on Quality Criteria for Computed  
Tomography (EUR 16260,EUR16262) indicated DLP for Routine Head equaled 1,050 mGy.cm and  
Effective dose equaled 2 mSv, it was found only Portable CT Neurologica 8 slice resulted exceeded 
standard. However, the average parameters of 3 units were at standard level.

3) The comparison of average parameters of radiation dose between a group using technique
with AEC and a group using technique without AEC revealed DLP parameter of a group with AEC 
technique was reduced from 24.1-42.7%. 

Conclusion Patients’ radiation dose from different MDCT units resulted differently depending 
on technical specifications of each MDCT machine. High technical specifications MDCT machine is more 
effective. MDCT brain is essential for examining patients’ head injuries of Nakhonphanom hospital  
although it is more risky than other general X-ray. The radiological technologist should apply proper 
protocol, parameter and software which can reduce patients’ radiation dose from MDCT brain and 
other organs. 

.................................................................................................................................................................................................................................. 
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บทน�า 
การตรวจอวัยวะภายในร่างกายด้วยเอกซเรย์

คอมพิวเตอร์มีประโยชน์อย่างมากในทางการแพทย์ โดย

เฉพาะเพื่อตรวจวินิจฉัยผู้ป่วยภาวะบาดเจ็บศีรษะ เพราะใช้

เวลาตรวจไม่นาน ผู้ป่วยไม่ต้องเตรียมตัวมากนัก เห็นพยาธิ

สภาพชัดเจน สามารถตดัสนิใจวางแผนการรกัษาได้ทนัท่วงที 

แต่เอกซเรย์คอมพวิเตอร์เป็นการตรวจทีใ่ห้ปรมิาณรงัสีสูงกว่า

การตรวจเอกซเรย์ทั่วไปเนื่องจากรังสีเอ็กซ์เป็นรังสีชนิดก่อ

ไอออน (Ionizing Radiation) เมื่อผ่านเข้าไปในอวัยวะนั้นๆ 

ท�าให้เซลล์เนื้อเยื่อแต่ละส่วนมีปฏิกิริยาตอบสนองต่อรังสี 

แตกต่างกัน(1)  นักรังสีการแพทย์ผู ้ใช้เครื่องมือจึงต้องมี 

การพิจารณาตั้งค่าปริมาณรังสีท่ีผู้ป่วยได้รับในแต่ละครั้งให้

เหมาะสม 

เอกซเรย์คอมพิวเตอร์เป็นการตรวจเพ่ือวินิจฉัยที่

แพทย์ทั่วไป และแพทย์เฉพาะทาง มีการพิจารณาส่งตรวจ

ตามข้อบ่งชีข้องโรคมากข้ึน ซึง่ข้อมลูสถติผิูป่้วยท่ีมารบับรกิาร

ตรวจเอกซเรย์คอมพวิเตอร์ในโรงพยาบาลนครพนมมีมากขึน้

ทุกปี ในปี พ.ศ. 2555-2557 มีจ�านวน 2,729, 3,395 และ 

3,429  ราย ตามล�าดับ โดยเฉพาะมีการส่งผู้ป่วยภาวะ 

บาดเจ็บศีรษะเป็นจ�านวนมาก คิดเป็นร้อยละ 65, 71 และ 

79 ของการตรวจเอกซเรย์คอมพวิเตอร์รวมทัง้หมด ตามล�าดบั 

ปัจจุบันเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ มีวิวัฒนาการพัฒนา

เทคโนโลยีสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง อาทิเช่น เพิ่มจ�านวนแถวของ

ตวัรบัรังส ี(Detector) เพือ่ให้สามารถตรวจได้ครอบคลุมพืน้ที่

มากขึ้น ลดเวลาในการหมุนหลอดเอกซเรย์ต่อรอบ ท�าให้ใช้

เวลาตรวจน้อยลง พัฒนาซอฟท์แวร์ให้มีรายละเอียดคมชัด

และภาพที่ได้มีคุณภาพดีข้ึน(2)  ทั้งนี้เพื่อเพิ่มศักยภาพใน 

การตรวจวินิจฉัยมากขึ้นเช่นกัน ซึ่งปริมาณรังสีที่ผู้ป่วยได้รับ

ในแต ่ละเคร่ืองจะไม ่ เท ่า กันขึ้นกับพารามิเตอร ์และ

คุณลักษณะเฉพาะของเครื่อง อีกท้ัง การลดปริมาณรังสีที ่

ผู้ป่วยได้รับโดยที่คุณภาพยังคงอยู่มีหลายวิธีแตกต่างกันขึ้น

กบับรษัิทผูผ้ลติเครือ่งและซอฟท์แวร์ทีใ่ช้ ซ่ึงเทคนคิการเลือก

ใช้ระบบปรับกระแสหลอด (Automatic Exposure Control: 

AEC)(3)  โดยก�าหนดสัญญาณรบกวนของภาพสัมพันธ์กับ

ปริมาณรังสีที่ได้รับ ก็เป็นอีกวิธีหน่ึงท่ีนิยมใช้เพ่ือลดปริมาณ

รังสี  โรงพยาบาลนครพนมมีการใช ้ เครื่องเอกซเรย ์

คอมพิวเตอร์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 เป็นต้นมา  และมีการ 

ติดตั้งเครื่องที่สองเพื่อทดแทนเครื่องเดิม (ปี พ.ศ.2556) โดย

เครื่องที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ติดตั้งในปี พ.ศ.2557 เป็นเครื่องที่

สาม แต่ยังไม่มีการรวบรวมโปรโตคอล พารามิเตอร์ (ข้อมูล

ส�าคัญการตั้งค่าปริมาณรังสีส�าหรับการตรวจ) รวมถึงข้อมูล

ปรมิาณรงัสท่ีีผู้ป่วยได้รบัจากการตรวจแต่ละครัง้มาวิเคราะห์

อย่างเป็นระบบ 

สบืเนือ่งจากโรงพยาบาลนครพนมเป็น โรงพยาบาล

ทั่วไปที่เป็นแม่ข่าย และมีเครือข่ายบริการ ต้องพัฒนาและ

ปรบัปรุงรปูแบบการท�างานและมข้ีอมลูทางวชิาการสนบัสนนุ 

ซึ่งจ�าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องหามาตรการลดปัญหาทางด้าน

ความเสี่ยงจากรังสีที่ผู้ป่วยจะได้รับจากการบริการ ในฐานะ

นักรังสีการแพทย์จึงตระหนักถึงคุณภาพบริการ ด้วยเหตุน้ี 

ผู้วิจัยจึงศึกษาข้อมูลปริมาณรังสีที่ผู้ป่วยได้รับจากการตรวจ

เอกซเรย์คอมพิวเตอร์สมอง เพื่อประเมินและเปรียบเทียบ

ปริมาณรังสีของเคร่ืองที่ให้บริการในกลุ ่มงานรังสีวิทยา  

โรงพยาบาลนครพนม ทัง้ 3 เคร่ือง (MDCT GE LightSpeed8 

slice, Portable CT Neurologica Ceretom8 slice และ 

MDCT Hitachi Scenaria 128 slice) โดยอ้างอิงกับ 

ค่ามาตรฐานที่เป็นสากลของ European Guidelines on 

Quality Criteria for Computed Tomography(4) รวบรวม

และเก็บข้อมูลทั้งหมด 18 เดือน (มกราคม 2557 – มิถุนายน 

2558) โดยศกึษาวธิกีารปรับลดปรมิาณรงัสท่ีีได้รับจากเทคนคิ 

AEC (Automatic Exposure  Control)ส�าหรับการตรวจ

เอกซเรย์คอมพิวเตอร์สมองและคอในผู้ป่วยภาวะบาดเจ็บ

ศีรษะด้วยเครื่อง MDCT Hitachi Scenaria128 slices 

เนื่องจากเป็นเครื่องที่มีซอฟท์แวร์ระบบปรับรังสีอัตโนมัติ 

ทั้งนี้ข้อมูลเชิงลึกที่ได้จากงานวิจัยนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อ 

การเลือกใช้โปรโตคอลที่เหมาะสม โดยค�านึงถึงหลักการ

ป้องกันอันตรายจากรังสีและความเสี่ยงที่จะได้รับอันตราย

จากรังสีต่อผู้รับบริการในระยะยาวเป็นส�าคัญ
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วัตถุประสงค์การศึกษา
เพื่อศึกษาค่าปริมาณรังสีและเปรียบเทียบค่าเฉล่ีย

เมื่อใช้และไม่ใช้เทคนิคAEC ที่ได้รับจากการตรวจเอกซเรย์

คอมพิวเตอร์สมองด้วยเครื่อง MDCT GE, Portable CT 

Neurologica และ MDCT Hitachi

ขอบเขตการศึกษา
ครอบคลุมในเรือ่งการศกึษาปรมิาณรังสทีีไ่ด้รบัจาก

การตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สมองในผู ้ป่วยที่มีภาวะ 

บาดเจ็บศีรษะ เก็บข้อมูลในกลุ่มงานรังสีวิทยา โรงพยาบาล

นครพนม 18 เดือน (มกราคม 2557 – มิถุนายน 2558) 

ข้อจ�ากัดของการศึกษาครั้งน้ี คือ เพื่อใช้ในการ

ศกึษาปรมิาณรงัสทีีไ่ด้รบัจากการตรวจเอกซเรย์คอมพวิเตอร์

สมองในผู้ป่วยที่มีภาวะบาดเจ็บศีรษะ เก็บข้อมูลในกลุ่มงาน

รงัสวีทิยา ในบรบิทของโรงพยาบาลนครพนมเท่านัน้ อย่างไร

ก็ตาม การศึกษาครั้งน้ี ผู้ศึกษาให้ความส�าคัญกับการศึกษา

เอกสารทีเ่กีย่วข้องกบัผูป่้วยภาวะบาดเจบ็ศรีษะ ทีเ่ป็นปัญหา

ส�าคัญของโรงพยาบาลเป็นหลัก

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
กลุ่มงานรังสีวิทยา โรงพยาบาลนครพนม มีเกณฑ์

ในการตัดสินใจเลือกการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ โดยอิง

ข้อมลูผลของการเปรยีบเทียบค่าเฉลีย่ปรมิาณรงัสทีีไ่ด้รบัจาก

การตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สมองด้วยเครื่อง MDCT GE, 

Portable CT Neurologica และ MDCT Hitachi  

อย่างเป็นระบบ เพื่อเป็นแนวทางในการลดปริมาณรังสี  

เมื่อใช้และไม่ใช้เทคนิคAEC 

รูปแบบงานวิจัย
รูปแบบงานวิจัยเป็นการศึกษาเชิงวิจัยและพัฒนา 

(Research and Development) เป็นการวจิยัทีม่กีารด�าเนนิ

งานหลายขั้นตอน น�าความรู ้ที่ได้ไปสู ่การพัฒนารูปแบบ 

กระบวนการใหม่ ๆ ที่อาจเปลี่ยนแปลง รูปแบบงานบริการ

ผู้ป่วยภาวะบาดเจ็บศีรษะ 

กรอบแนวคิด
 ตัวแปรต้น (Independent Variable)  ตัวแปรตาม (Dependent Variable)
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นิยามศัพท์
- Scan Length คือ ระยะในการสแกน หน่วยที่

ใช้คือ มิลลิเมตร

- CTDIvol คอืค่าปริมาณรงัสทีีค่าดว่าจะได้รบั โดย

ค�านวณจากค่าพารามเิตอร์ทกุตวัทีใ่ช้จรงิหน่วยทีใ่ช้คอื mGy

- DLPคือ ปริมาณรังสีดูดกลืนที่วัดตามความยาวที่

ใช้ในการตรวจแต่ละครั้ง หน่วยที่ใช้คือ mGy.cm 

มีสูตรค�านวณ 

DLP = CTDIvol x [Scan range] x Kc x Ac

- Effective Doseคือปริมาณรังสีเฉลี่ยของทั้งร่าง

กาย ซึ่งสามารถใช้บอกความเสี่ยงในการได้รับรังสีเป็นเชิง

ปริมาณได้ซึ่งอาจใช้เทียบกับการได้รับรังสีจากธรรมชาติ

หน่วยที่ใช้คือ mSv

มีสูตรค�านวณ 

 Effective dose = DLP x conversion coefficient

รูปที่1 แสดงตัวอย่างภาพ Scanogram เอกซเรย์คอมพิวเตอร์สมองและคอเมื่อไม่ใช้และใช้เทคนิคAEC

รูปที่ 1 (a) เมื่อไม่ใช้เทคนิคAEC (b) เมื่อใช้เทคนิคปรับรังสีอัตโนมัติ AEC

รูปที่2 แสดงตัวอย่างเปรียบเทียบค่าmAภาพตัดขวางเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สมองและคอเมื่อไม่ใช้และใช้เทคนิคAEC

รูปที่2 (a) เมื่อไม่ใช้AEC=300mA(วงกลม) (b) เมื่อใช้เทคนิค AEC=101mA(วงกลม)

ที่มา: กลุ่มงานรังสีวิทยา โรงพยาบาลนครพนม
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ตัวแปรต้น ได้แก่ 

1. การตรวจเอกซเรย์ผูป่้วยภาวะบาดเจ็บศรีษะด้วย

เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ 3 เครื่อง ได้แก่ เครื่อง MDCT 

GE, Portable CT Neurologica และ MDCT Hitachi

2. การตรวจเอกซเรย์คอมพวิเตอร์สมองและคอด้วย

เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์MDCT Hitachi 2 เทคนิค ได้แก่ 

ตรวจโดยไม่ใช้เทคนิค AEC และใช้เทคนิค AEC

ตวัแปรตาม คอื พารามเิตอร์ทีเ่กีย่วข้องกบัปรมิาณ

รังสีที่ได้รับจากการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ จ�านวน 4 

ตัวแปร ได้แก่  Scan Length , CTDI
vol

, DLP และ  

Effective Dose

ตัวแปรคุณลักษณะ ได้แก่ เพศ อายุ และ สาเหตุ

การเกิดภาวะบาดเจ็บศีรษะ

ลักษณะของประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1. ประชากร คือ ผู้ป่วยที่มีภาวะบาดเจ็บศีรษะมา

รับบริการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สมอง ระหว่างเดือน

มกราคม พ.ศ.2557-เดือนมิถุนายน พ.ศ.2558

2. กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ป่วยที่มีภาวะบาดเจ็บศีรษะ

มารับบริการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สมอง ระหว่างเดือน

มกราคมพ.ศ.2557-เดือนมิถุนายน พ.ศ.2558 เป็นการเลือก

กลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (purposive sampling) โดย 

การเลอืกเฉพาะผูป่้วยทีต่รวจด้วยเครือ่งเอกซเรย์คอมพวิเตอร์

ชนิด MDCT GE, Portable CT Neurologica และ MDCT 

Hitachi เครื่องละ 100 ราย รวมจ�านวน 300 ราย 

3. กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ป่วยที่มีภาวะบาดเจ็บศีรษะ

มารับบริการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สมองและคอ 

ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ.2558-เดือนมิถุนายน พ.ศ.2558 

เป็นการเลือกกลุ ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (purposive  

sampling) โดยการเลือกเฉพาะผู ้ป ่วยตรวจเอกซเรย์

คอมพิวเตอร์สมองและคอ ด้วยเครื่อง MDCT Hitachi ที่ใช้

และไม่ใช้เทคนิค AEC กลุ่มละ 20 ราย รวมจ�านวน 40 ราย

วิธีการรวบรวมข้อมูล
จากข้อมูลทุติยภูมิ (secondary data) ที่ได้จาก

ฐานข้อมูลเวชระเบียน (HOSxP) ของผู้ป่วยที่มีภาวะบาดเจ็บ

ศรีษะมารบับรกิารตรวจเอกซเรย์คอมพวิเตอร์สมอง ระหว่าง

เดือนมกราคมปี พ.ศ.2557 - เดือนมิถุนายน พ.ศ.2558

1. ข้อมลูปรมิาณรังสีทีไ่ด้รบัจากการตรวจเอกซเรย์

คอมพิวเตอร์สมองด้วยเครื่องชนิด MDCT GE, Portable CT 

Neurologica และ MDCT Hitachi

2. ข้อมลูปรมิาณรังสีทีไ่ด้รบัจากการตรวจเอกซเรย์

คอมพิวเตอร์สมองและคอที่ใช้และไม่ใช้เทคนิค AEC

สถิติที่น�ามาใช้วิเคราะห์ข้อมูล
1. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วย

สถิติพื้นฐาน (Basic  statistics) ได้แก่  ร้อยละ ค่าเฉล่ีย 

และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพื่ออธิบายตัวแปรคุณลักษณะ

ของผู้ป่วยภาวะบาดเจ็บศีรษะที่ได้รับการตรวจเอกซเรย์

คอมพิวเตอร์สมอง

2. สถิติเชิงวิเคราะห์ ได้แก่ การวิเคราะห์ความ

แปรปรวนพหุคูณ (MANOVA) เพื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบ

พารามิเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับปริมาณรังสีที่ผู้ป่วยได้รับ ได้แก่ 

Scan Length, CTDIvol, DLP และ Effective dose ของ

แต่ละกลุ่มที่ได้รับการตรวจด้วยเครื่อง CT ที่แตกต่างกันและ

เทคนิคแตกต่างกัน
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ผลการศึกษา
1. ลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง

ตาราง 1 จ�านวนและร้อยละของเพศ อายุและสาเหตุภาวะบาดเจ็บศีรษะของกลุ่มตัวอย่างจ�าแนกตามประเภทเครื่อง CT 
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2. เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยพารามิเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับปริมาณรังสีที่ได้รับเมื่อตรวจด้วยเครื่อง 3 เครื่อง

ตาราง 2 ค่าสถิติเบื้องต้นของตัวแปรตามในการวิจัย 

ตาราง 3 การวิเคราะห์ความแปรปรวนพหุคูณ MANOVA) ของตัวแปร  DLP ระหว่างเครื่อง CT ทั้ง 3 เครื่อง 

** =p <0.01, * = p < 0.05 

จากตาราง 3แสดงผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ีย

ตัวแปร DLP ระหว่างเครื่อง CT ทั้ง 3 เครื่อง พบว่ามีความ

แตกต่างของค่าเฉล่ียระหว่างเครื่องทั้ง 3 เครื่องอย่างมีนัย

ส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01



19 ว า ร ส า ร โ ร ง พ ย า บ า ล น ค ร พ น ม

NAKHONPHANOM HOSPITAL JOURNAL

Volume 2 No. 2

3. เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยพารามิเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับปริมาณรังสีที่ได้รับจากการใช้และไม่ใช้เทคนิคAEC เมื่อตรวจ

สมองและคอ 

ตาราง 4 ค่าสถิติเบื้องต้นของตัวแปรตามในการวิจัย 

ตาราง 5 การวิเคราะห์ความแปรปรวนพหุคูณ(MANOVA) ของตัวแปร  DLP ของกลุ่มตัวอย่างที่ได้รับเทคนิคการตรวจแบบ

ไม่ใช้ AEC และแบบใช้ AEC

** =p <0.01, * = p < 0.05 

จากตาราง 5 แสดงผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยตัวแปร DLP 

ที่ได้จากกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม ได้แก่กลุ่มท่ีได้รับเทคนิคการ

ตรวจแบบไม่ใช้ AEC และกลุ ่มท่ีได้รับเทคนิคแบบใช้  

AEC ผลการวิเคราะห์พบว่า ค่าเฉลี่ย DLP ของทั้งสองกลุ่ม

แตกต่างกนัอย่างมนียัส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 (F=242.710, 

df=1, p=.000)
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รูปภาพ  1 แสดงค่าปริมาณรังสีลดลงจากการใช้เทคนิคAEC

จากรูปภาพ 1 ผลค่าปริมาณรังสีลดลง (Dose Reduction : DR) จากการใช้เทคนิค AEC ในการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์

สมองและคอ สามารถลดได้ 24.10-42.70%

อภิปรายและวิเคราะห์ผลการศึกษา
จากการศึกษาลักษณะทั่วไปของผู ้ป ่วยภาวะ 

บาดเจ็บศีรษะ ท่ีมาตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สมองใน 

โรงพยาบาลนครพนม ระหว่างเดือน มกราคม 2557 – 

มิถุนายน 2558ข้อมูลผู ้ป่วยที่ตรวจด้วยเคร่ืองเอกซเรย์

คอมพิวเตอร์ทั้ง 3 เครื่อง จากกลุ ่มตัวอย่าง 300 ราย  

พบว่า มีผู้ป่วยอายุระหว่าง 13 -75 ปี อายุเฉลี่ย 32.59 ปี 

เพศชายร้อยละ  56.7 สาเหตขุองการเกิดภาวะบาดเจบ็ศรีษะ 

คือ อุบัติเหตุจราจรบนถนน ร้อยละ 77.6 รองลงมา คือ 

ถูกท�าร้ายร่างกาย ร้อยละ 23.4 สอดคล้องกับสถิติอุบัติเหตุ

จราจรในประเทศไทย ปี พ.ศ.2556 โดยมูลนิธิเมาไม่ขับ(7)

พบว่าจังหวัดนครพนมมีสถิติการสวมหมวกนิรภัยน้อยเป็น

อันดับสองรองจาก จังหวัดบึงกาฬ คือ ร้อยละ 17 เท่าน้ัน 

และสาเหตุการเสียชีวิตที่ส�าคัญของวัยแรงงาน กลุ่มอายุ 30-

59 ปี จากข้อมูลตัวชี้วัดสุขภาพแห่งชาติ โดยคณะกรรมการ

ข้อมลูข่าวสารสขุภาพแห่งชาต ิปี 2555(8) คอื อบุตัเิหตจุราจร 

รองลงมาคือ ถูกท�าร้ายร่างกาย ข้อมูลจากการศึกษานี้ 

สามารถเป็นสารสนเทศ และเป็นประโยชน์ในการรณรงค์

ป้องกันอุบัติเหตุจากท้องถนนในเขตจังหวัดนครพนม ซ่ึง 

นับว่าเป็นปัญหาสาธารณสุขของไทยและอีกหลายประเทศ 

ทั่วโลก

เมื่อเปรียบเทียบค ่าเฉลี่ยของพารามิเตอร ์ที่

เกี่ยวข้องกับปริมาณรังสีที่ ได ้รับในการตรวจเอกซเรย์

คอมพิวเตอร์สมอง โดยวิเคราะห์ความแปรปรวนพหุคูณ

(MANOVA) เปรียบเทียบค่า DLP และ Effective Dose 

จากการศึกษาครั้งนี้ พบว่าค่า DLP ของเครื่อง Portable 

CT Neurologica Ceretom 8 slice มีค่าเฉลี่ย 1096 mGy.

cm ซึ่งสูงกว่าอีกสองเครื่องเนื่องจากค่า DLP คือผลคูณของ

ค่า CTDIvol กับค่า Scan length ท�าให้ค่าเฉลี่ยของเครื่อง 

Portable CT Neurologica Ceretom มีค่าสูงที่สุดด้วย 

เช่นกันและค่า Effective Dose คือ ผลคูณระหว่างค่า DLP 

กับค่า Conversion factor ส�าหรับ Brain ใช้ค่า 0.0021 

ท�าให้ค่า Effective Dose ของเครื่อง Portable CT  

Neurologica Ceretom มีค่าสูงที่สุด รองลงมาคือ MDCT 

GE และ MDCT Hitachi ตามล�าดับซึ่ง Effective Dose 

ของ เครื่ อ ง  MDCT  GE  L i gh t Speed  8  s l i c e
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และเครื่อง MDCT Hitachi Scenaria128 slice เท่ากับ 
1.88 และ 1.82 mSvตามล�าดับ ซ่ึงมีค่าใกล้เคียงกัน แต่
เครื่อง MDCT 128 slice สามารถเพิ่มศักยภาพในการตรวจ
มากข้ึน(9) เช่น การตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ระบบหลอด
เลือด (CT Angiography: CTA) เพราะจ�านวนแถว  
Detector ที่มากกว่า สามารถครอบคลุมพื้นท่ีได้กว้างกว่า 
และใช้เวลาหมุนต่อรอบลดลงได้ถึง 0.35 วินาที ลดเวลาใน
การสแกนได้มากขึ้น อีกทั้งยังเพิ่ม Spatial Resolution ของ
ภาพ สร้างภาพสไลซ์บางๆ และมีขนาดของว็อกซึล (voxel) 
เท่ากันทั้ง 3แนว ซึ่งเรียกว่า การสร้างภาพแบบไอโซโทรปิก
(Isotropic imaging) ท�าให้แสดงภาพเอ็มพีอาร์ (MPR) ได้
ดียิ่งขึ้น

ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของพารามิเตอร์ที่
เกี่ยวข้องกับปริมาณรังสีที่ ได ้รับในการตรวจเอกซเรย์
คอมพิวเตอร์สมองเมื่อใช้เทคนิค AEC และไม่ใช้เทคนิค AEC 
จากการวเิคราะห์ความแปรปรวนพหคุณู (MANOVA) เปรยีบ
เทียบค่าเฉลี่ย DLP พบว่ากลุ่มที่ใช้เทคนิค AEC มีค่า DLP 
น้อยกว่า กลุ่มที่ไม่ใช้AEC เท่ากับ 1819 และ 2509 mGy.
cm ตามล�าดับ ซ่ึงการใช้เทคนิคปรับรังสีอัตโนมัติ สามารถ
ลดปริมาณรังสีค่า DLP ได้ (Dose Reduction: DR) ตั้งแต่ 
24.1-42.7% ดังนัน้ การใช้เทคนคิ AEC ส�าหรบัเครือ่ง MDCT 
Hitachi Scenaria128 slice โดยใช้ซอฟท์แวร์ IntelliEC มี
ประโยชน์ในการลดปริมาณรังสีที่ผู้ป่วยได้รับจากการตรวจ
เอกซเรย์คอมพิวเตอร์สมองและคอในผู้ป่วยภาวะบาดเจ็บ
ศีรษะได้

สรุปการวิจัย
การศึกษานี้เป็นการวิจัยเชิงเปรียบเทียบปริมาณ

รังสีที่ผู้ป่วยภาวะบาดเจ็บศีรษะได้รับในการตรวจเอกซเรย์
คอมพิวเตอร์สมอง ในโรงพยาบาลนครพนม ตั้งแต่ เดือน
มกราคม 2557 ถึงเดือนมิถุนายน 2558 ซึ่งผลการศึกษาจาก
เครือ่งเอกซเรย์คอมพวิเตอร์ทัง้สามเครือ่ง โดยเกบ็ข้อมลูกลุ่ม
ตัวอย่างเครื่องละ 100 ราย รวม 300 ราย เมื่อศึกษาข้อมูล
พืน้ฐานของกลุม่ตวัอย่าง พบว่าเป็นเพศชายมากกว่าเพศหญงิ 
0.63 เท่า มีอายุระหว่าง 13-75 ปี มากที่สุด อายุเฉลี่ย 32.59 
ปี สาเหตุของการเกดิภาวะบาดเจ็บศรีษะ คอื อบุตัเิหตจุราจร 
และ ถูกท�าร้ายร่างกาย ซ่ึงการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจร
นับเป็นปัญหาของสาธารณสุขที่ส�าคัญของประเทศไทยและ
ทั่วโลก ข้อมูลจากการศึกษาน้ีสามารถเป็นสารสนเทศ และ
เป็นประโยชน์ในการพัฒนาแนวทางการดูแลผู้ป่วยภาวะ 

บาดเจ็บศีรษะที่เพิ่มมากขึ้นให้เหมาะสม
ส�าหรบัการศกึษาเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่พารามเิตอร์

ที่ เกี่ยวกับปริมาณรังสีที่ ได ้รับจากการตรวจเอกซเรย ์
คอมพิวเตอร์ทั้งสามเครื่องนั้น พบว่า ค่าพารามิเตอร์ ได้แก่ 
ค่า Scan length, CTDIvol , DLP และ Effective dose 
ของเครื่อง Portable CT Neurologica Ceretom 8 slice 
มีค่าสูงที่สุด รองลงมาคือ เคร่ือง MDCT GE Lightspeed 
8 slice และเครื่องMDCT Hitachi Scenaria 128 slice 
ตามล�าดับ

โดยค่าปริมาณรังสีที่ได้รับจากการตรวจเอกซเรย์
คอมพิวเตอร์สมองทั้งสามเครื่อง เมื่อเปรียบเทียบกับ
มาตรฐานของ European Guideline (EUR 16260,EUR 
16261) ก�าหนดค่าที่ DLP 1050 mGy.cm และ Effective 
dose 2 mSvพบว่า มีเฉพาะเครื่อง Portable CT  
Neurologica Ceretom 8 slice เท่านัน้ทีม่ค่ีาเกนิมาตรฐาน 
คือ DLP 1096 mGy.cm และ Effective dose 2.3mSv
จากผลการศึกษานี้จะเป็นข้อมูลเพื่อประกอบการเลือกใช้
พารามิเตอร์ที่เหมาะสมของนักรังสีการแพทย์ผู้ใช้เครื่องมือ
เพื่อตรวจวินิจฉัยและสามารถเป็นข้อมูลส�าหรับผู้บริหารใน
การเลือกคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องมือท่ีมีราคาแพงไว้ใช้
เพือ่เพิม่ศักยภาพโรงพยาบาล โดยค�านงึถงึความสามารถของ
เครือ่ง คุณภาพของภาพและความปลอดภัยจากอนัตรายของ
รังสีต่อผู้รับบริการเป็นส�าคัญ 

ส�าหรบัการศกึษาเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่พารามเิตอร์
ที่ เกี่ยวกับปริมาณรังสีที่ ได ้รับจากการตรวจเอกซเรย ์
คอมพวิเตอร์เมือ่ใช้และไม่ใช้เทคนคิปรบัปรมิาณรงัสอีตัโนมตัิ 
จากเครื่อง MDCT Hitachi  Scenar ia น้ัน พบว ่า  
ค่าพารามิเตอร์ ได้แก่ ค่า Scan length, CTDIvol , DLP 
และ Effective dose ของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้เทคนิคปรับรังสี
อัตโนมัติมีค่าต�่ากว่ากลุ ่มตัวอย่างที่ไม่ใช้เทคนิคปรับรังสี
เทคนิคอัตโนมัติ โดยตั้งค่าพารามิเตอร์คงที่เท่ากัน

ซึ่งการใช้เทคนิคปรับรังสีอัตโนมัติ สามารถลด
ปริมาณรังสี (Dose Reduction:DR) ได้ตั้งแต่ 24.1-42.7% 
ดังนั้น การใช้ซอฟท์แวร์ IntelliEC ในเทคนิคAEC ส�าหรับ
เครื่อง MDCT Hitachi Scenaria128 slice มีประโยชน์ใน
การลดปริมาณรังสีที่ผู ้ป่วยได้รับจากการตรวจเอกซเรย์
คอมพวิเตอร์สมองและคอในผูป่้วยภาวะบาดเจบ็ศรีษะได้ ดงั
น้ันการเลือกใช้เทคนิคหรือซอฟแวร์ของเครื่องที่ช่วยลด
ปริมาณรังสีส�าหรับผู้ป่วยเป็นเรื่องส�าคัญที่นักรังสีการแพทย์
ผู้ใช้เครื่องมือต้องตระหนักเป็นอย่างดี
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ข้อเสนอแนะ
1. ควรน�าผลที่ได้จากการศึกษานี้ ไปใช้เป็นส่วน

หนึ่งเพ่ือประกอบการตัดสินใจ ในการส่งตรวจเอกซเรย์

คอมพิวเตอร์สมองในแต่ละครั้ง ทั้งนี้ เพื่อให้ทราบข้อมูลและ

ค�านึงถึงอันตรายจากการได้รับรังสีเกินก�าหนดในระยะยาว

ของผู้ป่วย ภายใต้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

2. ควรมีการปรับพารามิเตอร์ต่างๆท่ีมีผลต่อ

ปรมิาณรงัสทีีไ่ด้รบั เพือ่เป็นแนวทางในการลดปรมิาณรงัสไีด้

3. ควรมีการศึกษาเรื่องปริมาณรังสีที่จะได้รับใน

การตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ของอวัยวะส่วนอื่นๆต่อไป 

4. การศกึษาครัง้นีเ้ป็นการศกึษาท่ีมขีอบเขตเฉพาะ

ในบริบทของโรงพยาบาลนครพนมประชากรและกลุ ่ม

ตัวอย่างมีจ�านวนน้อยและเป็นการพยากรณ์ท้ังกลุ่มตัวอย่าง

มไิด้พยากรณ์เป็นรายบคุคล ดงันัน้ในการศกึษาครัง้ต่อไป ควร

มีปัจจัยและตัวแปรอื่นๆเพิ่มเติม 
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