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“As Low As Reasonably Achievable” การน ารังสีมาใช้ทางการแพทย์ไม่ว่าจะด้วย
วัตถุประสงค์เพื่อการวินิจฉัยหรือการรักษาก็ตาม ผู้ปฏิบัติงานควรใช้รังสีให้น้อยที่สุดแต่เกิดประสิทธิผล
สูงที่สุด ทั้งน้ีเพื่อจ ากัดปริมาณรังสีที่ร่างกายได้รับและลดความเสี่ยงที่ เกิดขึ้นจากการได้รับรังสี  
เพราะรังสีสามารถก่อให้เกิดพยาธิสภาพทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ช้าและเร็ว ซ่ึงนอกจาก 
จะเกิดขึ้นกับร่างกายของผู้ที่ ได้รับรังสีแล้วผลบางอย่างอาจสามารถสืบทอดทางพันธุกรรม   
การวัดปริมาณรังสีเป็นวิธีการที่จะท าให้ทราบถึงระดับปริมาณรังสีที่ร่างกายของผู้ป่วยและผู้ปฏิบัติงาน
ได้รับ น าไปสู่การประเมินความเสี่ยงและหาแนวทางในการใช้รังสีอย่างเหมาะสม  

หากจะกล่าวไปแล้วน้ัน วิธีการใช้รังสีได้อย่างเหมาะสมเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์เพราะต้องมี
ความรู้พื้นฐานทางฟิสิกส์รังสีระดับอะตอมจนถึงทักษะการปฏิบัติจริงและเพราะเชื่อว่าความรู้ 
และความเข้าใจอย่างถ่องแท้จะน าไปสู่การปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ หนังสือ “การวัดปริมาณรังสีเอกซ์
จากการตรวจวินิจฉัยและแนวทางการใช้รังสีอย่างเหมาะสม” จึงจัดท าขึ้น มีจุดมุ่งหมายหลักเพื่อให้นิสิต 
นักศึกษารังสีเทคนิคและสาขาที่เก่ียวข้อง ตลอดจนนักรังสีเทคนิค และผู้สนใจ สามารถใช้เพื่อศึกษา
หรือทบทวนความรู้ หนังสือเล่มน้ีประกอบด้วยเน้ือหาทั้ งหมด 9 บท โดยเน้นการใช้รังสีเอกซ์ 
เพื่อการวินิจฉัย มีการสอดแทรกประสบการณ์ตรงที่เก่ียวข้องจากผู้แต่ง เน้ือหาในเล่มประกอบด้วย
ฟิสิกส์รังสีพื้นฐาน ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับรังสีเอกซ์ และอันตรกิริยาที่เกิดขึ้นกับตัวกลาง ซ่ึงเป็นความรู้
พื้นฐานที่ส าคัญของการวัดปริมาณรังสี มีการอธิบายถึงความรู้เบื้องต้นของผลทางชีววิทยาอันเกิด 
จากการได้รับรังส ีทั้งน้ีเพื่อน าไปสู่ความส าคัญของการจ ากัดปริมาณรังสีที่ร่างกายได้รับ ความรู้เก่ียวกับ
หน่วยและปริมาณรังสีต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการใช้รังส ีตลอดจนวิธีการวัดและประเมินผลการได้รับรังสี
ด้วยวิธีการต่างๆ และเครื่องมือที่ใช้ในการวัดปริมาณรังสี ก็ได้ถูกเรียบเรียงไว้ในหนังสือเล่มน้ี  

อย่างไรก็ดี ค าแนะน าและค่าแก้ต่างๆ เก่ียวกับการค านวณและประเมินค่าปริมาณรังสีรังสี
ในหนังสือเล่มน้ี อ้างอิงมาจากรายงานของ ICRP และ AAPM ซ่ึงข้อมูลเหล่าน้ีอาจมีการปรับปรุง 
และเปลี่ยนแปลงได้ ดังน้ันผู้อ่านจึงควรศึกษาเพิ่มเติมจากรายงานขององค์กรเหล่าน้ีซ่ึงจะเผยแพร่ 
ผ่านเว็บไซด์อย่างเป็นทางการด้วย 
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บทท่ี 1 พื้นฐานทางฟสิกสของรังสีเอกซ 
 

 

รังสี  คือ  พลังงานที่อยูในรูปของคล่ืนแมเหล็กไฟฟาหรืออนุภาค ในงานทางการแพทย 

สวนใหญเปนชนิดที่ทําใหเกิดไอออนได ดังภาพท่ี 1.1 แสดงการแบงชนิดรังสี โดยการเกิดไอออน 

หมายถึงการที่รังสีเคล่ือนที่ผานเขาไปในวัตถุแลวทําใหอะตอมของตัวกลางแตกตัวเปนประจุไฟฟา 

เกิดผลกระทบตอกระบวนการทางชีววิทยาภายในรางกายมนุษยได  ในบทน้ีกลาวถึงความรูพื้นฐาน 

ทางฟสิกสรังสี การแบงประเภทของรังสี รังสีชนิดกอไอออน ปริมาณที่ใชอธิบายสนามรังสี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1.1 การแบงชนิดรังสี 
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การแบงชนิดของรังส ี

รังสีท่ีแผออกจากตนกําเนิดในรูปแบบคลื่นแมเหล็กไฟฟา 

รังสีที่แผออกจากตนกําเนิดในรูปแบบคล่ืนแมเหล็กไฟฟา (electromagnetic radiation)  

คือ คล่ืนที่ เ กิดจากคล่ืนไฟฟาและคล่ืนแมเหล็กตั้งฉากกันและเคล่ือนที่ ไปยังทิศทางเดียวกัน  

คล่ืนแม เหล็กไฟฟ าสามารถ เดินทางด วยความเร็ วเที ยบเท า กับความเร็ วแสง  สเปกตรัม 

ของคล่ืนแมเหล็กไฟฟาประกอบดวยคล่ืนแมเหล็กไฟฟาที่มีความถี่และความยาวคล่ืนแตกตางกัน

ครอบคลุมตั้งแต คล่ืนวิทยุ ไมโครเวฟ อินฟราเรด แสงสวาง อัลตราไวโอเลต และรังสีเอกซ 

และรังสีแกมมา เปนตน ตารางที่ 1.1 แสดงชวงความยาวคล่ืน รวมทั้งประโยชนจากการใชงานรังสี 

ชนิดตาง ๆ ที่แผออกจากตนกําเนิดในรูปแบบคล่ืนแมเหล็กไฟฟา 

 

ตารางที่ 1.1 รังสีที่แผออกจากตนกําเนิดในรูปแบบคล่ืนแมเหล็กไฟฟา 
ประโยชน ชวงความยาวคล่ืน  

(เมตร) 

คล่ืนวิทยุ 

 

การสงคล่ืนวิทยุและการสงสัญญาณ

โทรทัศน  การเดินเรือและเครื่องบิน 

มากกวา 1 

ไมโครเวฟ 

 

เรดารและการส่ือสารผานดาวเทียม  

เตาอบไมโครเวฟ การส่ือสารทางโทรศัพท

ทางไกล และการใชงานทางดาน

การแพทย เชน การรักษาโรคโดยใชความ

รอน 

1 ถึง 10-3 

รังสีอินฟาเรด การสรางภาพโดยใชคล่ืนความรอน 10-3  ถึง 10 -6 

แสงสวาง การสองผานในเตานมและเลเซอร 8 x 10-7  ถึง  4 x 10 –7 

รังสีอัลตราไวโอเลต การทําใหปลอดเชื้อในอาหาร 

และเครื่องมือผาตัด 

10 –8  ถึง 3 x 10-7 

รังสีเอกซ 

รังสีแกมมา 

การสรางภาพอวัยวะภายในของผูปวย 10-12  ถึง 10-8 

10-14  ถึง 10 -12 

 

รังสีท่ีแผออกจากตนกําเนิดในรูปของอนุภาค 

รังสีที่แผออกจากตนกําเนิดในรูปของอนุภาคเกิดจากการสลายตัวของนิวไคลด กัมมันตรังสี 

ที่ไมมีเสถียรภาพ ไดแก อนุภาคแอลฟาและบีตา เปนตน 
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