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พืน้ฐานเคร่ืองเอกซเรย์ฟันและการป้องกนัรังสีในการปฏบัิติงาน 
                                                                                                     วฒัน์ วฒันพงศ์                                                                                                                                                 

                                                                                                           นกัฟิสิกส์รงัสี ชํานาญการพิเศษ 

 

                รังสี เป็นส่ิงท่ีเรามองไม่เห็น การทาํงานกบัส่ิงท่ีมองไม่เห็น ลามารถทาํใหเ้กิดอนัตรายต่อร่างกาย

ได ้เป็นความเส่ียงท่ีไม่ควรจะเกิดข้ึน  จึงควรจะรู้พื้นฐานของรังสี  สาํหรับเคร่ืองเอกซเรยฟั์นมีองคป์ระกอบ

และการปล่อยรังสีอยา่งไร จะกล่าวถึงหลกัการพื้นฐาน เพื่อใหท้ราบ และเป็นแนวทางป้องกนัรังสีในขณะ

ปฏิบติังาน 

 

              เคร่ืองเอกซเรยฟั์น เป็นเคร่ืองท่ีมีขนาดเลก็ และองคป์ระกอบไม่ซบัซอ้น   ต่างจากเคร่ืองเอกซเรย์

วนิิจฉยัทัว่ไป  แต่ใชห้ลกัการเดียวกนัในการผลิตรังสีเอกซ์  ส่วนประกอบหลกัของเคร่ือง (ดงัรูป) คือ หลอด

เอกซเรย ์ท่ีมีขนาดเลก็ ภายในหลอดเป็นสุญญากาศ ดา้นหน่ึงเป็นไส้หลอด คลา้ยกบัหลอดไฟชนิดมีไส้ใย

ขดลวด อีกดา้นหน่ึงเป็นแท่งโลหะหนา้ตดัเฉียง เป็นเป้ารับการชนของอิเลคตรอน ทาํดว้ยโลหะท่ีทนความ

ร้อนไดสู้ง เช่น ทงัสเตน มีขดลวดผลิตแรงดนัไฟฟ้าสูงไดห้ลายหม่ืนโวลทอ์ยูใ่กลก้นั เช่ือมต่อเขา้กบัขั้ว

หลอดทั้ง 2 ขา้ง  เม่ือใหก้ระแสไฟฟ้าเขา้ไป  ทาํให ้อิเลคตรอนท่ีเกิดข้ึนท่ีไส้หลอด เคล่ือนท่ีไปชนเป้าหนา้

ตดัเฉียงแท่งโลหะ เกิดการปล่อยรังสีเอกซ์ออกมาทางช่องทางออกรังสี 

องค์ประกอบของเคร่ืองเอกซเรย์ฟันและการเกดิรังสี 

              องคป์ระกอบสาํคญัท่ีทาํใหเ้กิดรังสี  คือ ค่ากระแสไฟฟ้า (มิลลิแอมแปร์ , mA)  ค่าแรงดนัไฟฟ้าของ

หลอดเอกซเรย ์(กิโลโวลท ์ , kV) และ การตั้งเวลา ฉายรังสี  เม่ือการตั้งค่าพร้อมตามลกัษณะของฟันท่ีจะฉาย

รังสี  เม่ือกดปุ่มสวทิซ์ รังสีจะออกมาทางช่องทางออกทนัทีในช่วงเวลาท่ีตั้งไว ้ เม่ือหมดเวลาท่ีตั้ง รังสีก็หมด

ไป ไม่มีตกคา้ง    

    
 

รูปส่วนประกอบของเคร่ืองเอกซเรยฟั์น และ รูปภายในของหลอดเอกซเรยจ์ริง  
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              ปัจจุบนั เคร่ืองเอกซเรยฟั์นมีหลายรูปแบบ เพื่อใหเ้กิดความสะดวกในการใชง้าน ทุกรูปแบบมี

หลกัการผลิตรังสีเหมือนกนั  แต่ปริมาณรังสีไม่เท่ากนั และการกระเจิงของรังสีแตกต่างกนั  ความปลอดภยั

ทางรังสีจากการใชง้าน มีความเส่ียงการไดรั้บรังสีมากนอ้ยต่างกนั 

ชนิดและรูปแบบเคร่ืองเอกซเรย์ฟันในปัจจุบัน 

     1.  เคร่ืองเอกซเรยฟั์นธรรมดา

ประกอบไม่ซบัซอ้น (รูปท่ี 1)  ปัจจุบนัระบบควบคุมการฉายเป็นแบบดิจิตอล ท่ีสามารถเลือกตาํแหน่งของ

ฟันท่ีจะฉายรังสีได ้ใหค้วามสะดวกและรวดเร็วข้ึน 

      เป็นเคร่ืองเอกซเรยฟั์นท่ีมีใชอ้ยูท่ ัว่ไปเป็นส่วนใหญ่ในประเทศ    มีองค์ 

 

    
 

รูปท่ี 1

 

   เคร่ืองเอกซเรย์ฟันธรรมดา   ปัจจุบัน และ อดีต 

     2.  เคร่ืองเอกซเรยฟั์นชนิด  Panoramic

 

   เป็นเคร่ืองเอกซเรยท่ี์สามารถถ่ายภาพรังสีฟันไดเ้ป็นมุมกวา้งทัว่

ทั้งปากในคร้ังเดียว (รูปท่ี 2)  หรือ จะเลือกเฉพาะท่ี หรือแถบฟันใดบริเวณหน่ึงๆ  ไดภ้าพชดัเจน โดยไม่ตอ้ง

ใส่ฟิลม์ในปาก แต่จะไปปรากฏภาพรับบนจอ สามารถบนัทึกและเปิดดูในเคร่ืองคอมพิวเตอร์ได ้หรือ 

สามารถพิมพล์งบนฟิลม์รังสีได ้บางชนิดเรียกวา่  CT Dental X ray เป็นหลกัการทาํงานแบบ เคร่ืองเอกซเรย ์

CT  แต่นาํมาใชใ้นทางทนัตกรรม เคร่ืองชนิดน้ี ราคาสูงกวา่เคร่ืองเอกซเรยฟั์นธรรมดา แต่มีความปลอดภยั

ทางรังสีและการใชง้านดี มากกวา่ 
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รูปท่ี 2

 

   เคร่ืองเอกซเรย์ฟันชนิด  Panoramic และลักษณะการถ่ายภาพรังสีฟัน 

     3. เคร่ืองเอกซเรยฟั์นชนิดกลอ้งถ่ายรูป

 

   เป็นเคร่ืองเอกซเรยท่ี์มีลกัษณะคลา้ยกลอ้งถ่ายรูป (รูปท่ี 3)

สะดวกใชน้อกสถานท่ี หรือในภาคสนาม ท่ีมีการออกหน่วยตรวจทางทนัตกรรม มีนํ้าหนกัเบา และมีราคา

ถูก การถ่ายรังสีฟัน เป็นไปเช่นเดียวกบัเคร่ืองเอกซเรยฟั์นธรรมดา 

     
 

รูปท่ี 3

 

   เคร่ืองเอกซเรย์ฟันชนิดกล้องถ่ายรูป 

              รูปแบบเคร่ืองเอกซเรยท์ั้ง 3 ชนิด มีการกระเจิงของรังสีมากนอ้ยแตกต่างกนัไป  ผูป้ฏิบติังานมี

โอกาสไดรั้บรังสีกระเจิง มากนอ้ย ข้ึนอยูก่บัลกัษณะและวธีิปฏิบติังาน  รวมทั้งความพร้อมในอุปกรณ์

ป้องกนัรังสี ท่ีจะช่วยเสริมสร้างความปลอดภยัทางรังสีในขณะปฏิบติังาน 
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รังสีจากเคร่ืองเอกซเรย์ฟันทาํอนัตรายกบัร่างกายได้อย่างไร

              ยงัมีความเขา้ใจผดิ ของผูป้ฏิบติังานและผูดู้แล ในหน่วยงานทนัตกรรม หลายแห่ง วา่เคร่ืองเอกซเรย์

ฟันเป็นเคร่ืองขนาดเล็ก มีรังสีนอ้ย ไม่มีอนัตรายจากรังสี  ทาํใหข้าดการป้องกนั และไม่เห็นความสาํคญัของ

อุปกรณ์ป้องกนัรังสี  ซ่ีงก็เป็นความจริงส่วนหน่ึง เม่ือเทียบเคียงกบัเคร่ืองเอกซเรยว์นิิจฉยัทัว่ไป ในความ

เป็นจริงแลว้  โอกาสรับรังสีและความเส่ียงในอนัตรายจากรังสีมีมากกวา่   เน่ืองจากระยะจากจุดกาํเนิดรังสี

ไปยงัช่องปาก เป็นระยะทางท่ีนอ้ยกวา่วธีิการฉายรังสีดว้ยเคร่ืองเอกซเรยว์นิิจฉยัทัว่ไป และลาํรังสีถูกบงัคบั

ไปตามช่องทางออกรังสี (รูปท่ี  4)  อวยัวะสาํคญัของร่างกายท่ีมีความอ่อนไหวในการตอบสนองต่อรังสีก็อยู่

ใกลก้บับริเวณท่ีฉายรังสี  ไดแ้ก่ นยัน์ตา และ ต่อมไทรอยด ์  สมอง  ของผูรั้บการฉายรังสี ทาํใหมี้โอกาส

ไดรั้บรังสีสูงกวา่อวยัวะส่วนอ่ืน ประกอบกบัความไม่เขา้ใจเก่ียวกบัรังสีของผูป้ฏิบติังานบางคน และความ

เร่งด่วน ทาํใหข้าดการป้องกนัตวัเองและผูรั้บการฉายรังสีดว้ยการใชอุ้ปกรณ์ป้องกนัรังสี หรือ ไม่มีอุปกรณ์

น้ีใชใ้นหน่วยงานทนัตกรรม  และ ไม่ไดมี้การหลบหลีกรังสี  นอกจากน้ี บุคคลใกลเ้คียง ยงัมีโอกาสไดรั้บ

รังสีกระเจิงไปถึง หากเคร่ืองเอกซเรยฟั์นไม่ไดอ้ยูใ่นหอ้งหรือฉากป้องกนัรังสี   ถึงแมรั้งสีกระเจิง จะมี

ปริมาณนอ้ยแลว้ท่ีกระเจิงไปถึง แต่บุคคลทัว่ไป ก็ไม่ควรท่ีจะไดรั้บ  

...? 

              การไดรั้บปริมาณรังสีมากๆ หรือไดรั้บติดต่อกนัเป็นเวลานาน ในกรณีของการเอกซเรยท์นัตกรรม  

อวยัวะท่ีมีความไวในการตอบสนองต่อรังสีบริเวณใกลเ้คียง คือ นยัน์ตา และต่อมไทรอยด ์อาจมีการ

เปล่ียนแปลง ทาํใหเ้กิดความผดิปกติ  เช่น การเกิดตอ้กระจก  การเกิดความผดิปกติของต่อมไทรอยด ์เป็นตน้   

แต่ไม่ไดห้มายความวา่  จะเกิดข้ึนกบัทุกคน ทุกกรณี ของการปฏิบติังานเอกซเรยท์นัตกรรม เน่ืองจากยงัมี

หลายปัจจยั ท่ีเก่ียวขอ้งกบัตวับุคคลดว้ย 

  

 
 

รูปท่ี 4

 

   การกระเจิงของรังสีจากการเอกซเรย์ฟัน 
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              การปฏิบติังานท่ีเก่ียวกบัรังสี ไม่มีใครไม่ไดรั้บรังสี เพียงแต่ จะไดรั้บรังสีเป็นปริมาณมากหรือนอ้ย 

เพียงใด  รังสีท่ีไดรั้บ และหลีกเล่ียงไม่พน้ เป็นชนิดรังสีกระเจิง เป็นรังสีท่ีเกิดจากรังสีท่ีไปตกกระทบผูรั้บ

รังสี แลว้ สะทอ้นออกมาในทุกทิศทาง  ไม่สามารถคาดการไดว้า่บริเวณใดมีรังสีมากนอ้ยเท่าใด นอกจากจะ

ใชเ้คร่ืองมือตรวจวดัรังสีโดยเฉพาะ  ดงันั้นการป้องกนัรังสีจึงมีความจาํเป็นตอ้งคาํนึงถึง ทั้งกบัผูป้ฏิบติังาน 

ผูรั้บบริการฉายรังสี และ บุคคล ท่ีอยูบ่ริเวณใกลเ้คียง 

การปฏบัิติงานให้เกดิความปลอดภัยทางรังสีจากเคร่ืองเอกซเรย์ฟัน 

              ประเด็นหลกัสาํคญัของการป้องกนัรังสีจากเคร่ืองเอกซเรยฟั์น คือ บริเวณท่ีตั้งเคร่ืองเอกซเรยฟั์น 

และ อุปกรณ์ป้องกนัรังสี 

   1. บริเวณท่ีตั้งเคร่ืองเอกซเรยฟั์น

 

   จากการออกตรวจสอบสถานทนัตกรรมท่ีมีการใชเ้คร่ืองเอกซเรยฟั์น 

พบวา่ ในโรงพยาบาลชุมชนส่วนใหญ่ เคร่ืองเอกซเรยฟั์นติดตั้งอยูภ่ายในหอ้งเอกซเรยท์ัว่ไป  โรงพยาบาล

ศูนย ์โรงพยาบาลทัว่ไป จะติดตั้งอยูใ่นแผนกทนัตกรรม  ส่วนคลินิก มกัจะใชอ้ยูท่ี่บริเวณใกลเ้กา้อ้ีทาํฟัน 

เน่ืองมาจากขอ้จาํกดัของสถานท่ี และสะดวกใชง้านไดท้นัที  กรณีท่ีน่าเป็นห่วง คือ ท่ีตั้งเคร่ืองเอกซเรยฟั์น 

ไม่ไดอ้ยูใ่นบริเวณท่ีมีส่ิงป้องกนัรังสีร่ัวไหลออกมา  หรือ เป็นหอ้งท่ีไม่ไดอ้อกแบบมาสาํหรับการป้องกนั

รังสี ทาํใหรั้งสีร่ัวไหลออกมาได ้ โดยหลกัการติดตั้งเคร่ืองเอกซเรย ์จะตอ้งอยูใ่นหอ้งหรือบริเวณท่ีมีผนงั

หอ้งหรือฉากตะกัว่ป้องกนัรังสีได ้เป็นการป้องกนับุคคลใกลเ้คียงไม่ใหไ้ดรั้บรังสี  หากเป็นหอ้งติดตั้ง ผนงั

ควรก่อดว้ยอิฐแดงตนัฉาบผนงัรอบดา้น  หา้มใชอิ้ฐมวลเบาเป็นอนัขาด  และบริเวณประตูจะตอ้งเป็นประตูท่ี

มีแผน่ตะกัว่เสริมอยู ่กบัประตูไม ้ หรือใชฉ้ากตะกัว่เล่ือนได ้ปิด-เปิด แทน  

   
 

            รูปท่ี 5

                          กาํบังรังสีกั้น    ขวามือ ไม่ถกูต้อง คือการนาํมาติดต้ังและใช้บริเวณเก้าอีท้าํฟัน 

   บริเวณท่ีต้ังและใช้เคร่ืองเอกซเรย์ฟัน ท่ีถกูต้อง ซ้ายมือจะต้องมีห้องหรือมีฉากตะกั่ว                                            
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              ท่ีน่าเป็นห่วง  คือเคร่ืองเอกซเรยช์นิดกลอ้งถ่ายรูป ซ่ึงนาํไปใชน้อกสถานท่ีไดอ้ยา่งสะดวก ไม่ไดใ้ช้

ในหอ้งท่ีมีการป้องกนั   จากการตรวจวดัรังสีท่ีออกมาจากเคร่ืองเอกซเรยช์นิดน้ี มีปริมาณรังสีไม่นอ้ยไปกวา่

เคร่ืองเอกซเรยฟั์นธรรมดา  และมีการกระเจิงกลบัของรังสีค่อนขา้งสูงไปสู่ผูป้ฏิบติังาน รวมทั้งบุคคลรอบ

ขา้ง โดยไม่มีส่ิงป้องกนั  ดว้ยอาจมีความเขา้ใจผดิวา่ มีรังสีนอ้ยกวา่ เคร่ืองเอกซเรยฟั์นธรรมดา  การป้องกนั

อาจทาํไดย้ากกวา่ กรณีน้ี อาจตอ้งใชร้ะยะห่างช่วยใหรั้บรังสีนอ้ยลง  หรือ จะตอ้งพิจารณาจากการซ้ือ

เคร่ืองเอกซเรยช์นิดน้ี เป็นระบบ รีโมท คอนโทรล หรือมีสายยดืยาวได ้หรือมีระบบตั้งเวลา  เป็นตน้  

   2. อุปกรณ์ป้องกนัรังสี

 

  เป็นส่ิงจาํเป็นท่ีสุดในการปฏิบติังานเก่ียวขอ้งกบัรังสี โดยเฉพาะกบัเคร่ืองเอกซเรย์

ฟันท่ีไม่ไดมี้การออกแบบหอ้งเพือ่ป้องกนัรังสี หรือใชใ้นหน่วยออกตรวจทนัตกรรม อุปกรณ์ป้องกนัรังสีมี

หลายชนิด ท่ีใชก้บัร่างกาย    ส่วนท่ีจาํเป็นท่ีตอ้งใชใ้นการปฏิบติังานเอกซเรยท์นัตกรรม  คือ  เส้ือป้องกนั

รังสี  ปลอกคอป้องกนัรังสี ( Collar shield หรือ Thyroid shield) ท่ีมีความหนาเทียบเท่าตะกัว่ ไม่นอ้ยกวา่ 

0.25 มิลลิเมตร  เพื่อใชส้าํหรับผูป้ฏิบติังานรังสี  และ ผูรั้บบริการฉายรังสี (รูปท่ี 6)  ซ่ึงในบางกรณี อาจ

จาํเป็นตอ้งช่วยผูรั้บการฉายรังสีในระยะใกล ้และมีโอกาสรับรังสีกระเจิงค่อนขา้งสูง  จาํเป็นตอ้งป้องกนั

รังสีโดยสวมใส่อุปกรณ์ป้องกนัรังสีดงักล่าวในขณะฉายรังสี   สาํหรับผูรั้บบริการฉายรังสี ตอ้งใหส้วมใส่

อุปกรณ์ป้องกนัรังสีใหค้รบ โดยเฉพาะจะตอ้งมีการคดักรองก่อนดว้ยวา่ ผูรั้บบริการฉายรังสี เป็นหญิงมี

ครรภห์รือไม่ หากใช่ และจาํเป็นตอ้งเอกซเรยฟั์น  จะตอ้งป้องกนัใหรั้ดกมุดว้ยเส้ือป้องกนัรังสีชนิดเตม็ตวั 

และไม่ควรฉายรังสีหลายคร้ังหรือซํ้ า    

 
 

รูปท่ี 6

 

   การใช้อุปกรณ์ป้องกันรังสีในขณะปฏิบัติงานเอกซเรย์ทันตกรรม 



 สํานกังานปรมาณูเพือ่สนัติ   กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
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              จากการออกสุ่มตรวจสถานทนัตกรรมทัว่ประเทศ   พบวา่ มีหลายแห่งท่ีเคร่ืองเอกซเรยฟั์นไม่ไดติ้ด

ตั้งอยูใ่นหอ้งท่ีออกแบบใหป้้องกนัรังสี  มกัจะติดตั้งอยูมุ่มหอ้งและมีฉากตะกัว่ป้องกนัรังสี ซ่ึงก็นบัวา่มี

ความปลอดภยัทางรังสีในระดบัหน่ึง  แต่ท่ีสาํคญัคือ หลายแห่ง ไม่มีอุปกรณ์ป้องกนัรังสีใช ้หรือมีใช ้ก็ไม่

ครบถว้น และไม่เพียงพอในการปฏิบติังาน  บางแห่งมีอุปกรณ์ครบ แต่ไม่ไดใ้ช ้เน่ืองจากเห็นวา่เสียเวลา 

และยนืปฏิบติังานฉายรังสีโดยไม่มีการหลบหรือถอยห่าง เพื่อลดการกระเจิงของรังสีแต่อยา่งใด โดย

หลกัการป้องกนัรังสีใหเ้กิดความปลอดภยัในการปฏิบติังาน  และโดยพระราชบญัญติัพลงังานปรมาณูเพื่อ

สันติ  พ.ศ.  2504  กาํหนดให ้สถานปฏิบติัการรังสี จะตอ้งมีอุปกรณ์ป้องกนัรังสีในการปฏิบติังานอยา่ง

เพียงพอ  จึงจาํเป็นท่ีหน่วยงานท่ีมีการใชรั้งสีจะตอ้งปฏิบติัตาม เพื่อใหเ้กิดความปลอดภยัจากการใชรั้งสี   

              นอกจากน้ี   ยงัมีอุปกรณ์เฝ้าระวงัการไดรั้บรังสี คือ อุปกรณ์วดัรังสีประจาํบุคคล (ตลบัฟิลม์วดัรังสี

TLD หรือ OSL) ซ่ึงจาํเป็นจะตอ้งมีไวใ้ช ้ถึงแมจ้ะมีอุปกรณ์ป้องกนัรังสีสวมใส่อยูแ่ลว้ พบวา่ ผูป้ฏิบติังาน

ทนัตกรรมส่วนใหญ่ไม่มีใช้   อุปกรณ์ชนิดน้ี ตอ้งพกติดตวั ติดอยูก่บัส่วนหน่ึงของร่างกาย ภายใตอุ้ปกรณ์

ป้องกนัรังสีท่ีสวมใส่เม่ือมีการฉายรังสี   และใชแ้ทนกนัไม่ได ้เม่ือครบกาํหนดเวลา จะมีการอ่านค่า  

ประเมินการไดรั้บรังสีในการปฏิบติังาน หากพบวา่ไดรั้บรังสี จะไดห้าสาเหตุและป้องกนัไดอ้ยา่งถูกตอ้ง   

จึงควรท่ีผูรั้บผดิชอบหรือปฏิบติังานกบัเคร่ืองเอกซเรยฟั์น จะตอ้งมีไวใ้ชใ้นขณะปฏิบติังาน 

 

              ยงัมีวธีิป้องกนัรังสีในขณะปฏิบติังานอีกหลายวธีิ  ข้ึนอยูก่บัลกัษณะการใชง้าน และชนิดรูปแบบ

ของเคร่ืองเอกซเรยฟั์น และสถานท่ีใชง้าน    การป้องกนัรังสีน้ี จะตอ้งกระทาํโดยเคร่งครัด เพื่อไม่ใหเ้กิดผล

ทางรังสีต่อร่างกาย โดยพิจารณาความสาํคญัใหก้บั ผูป้ฏิบติังานรังสี  ผูรั้บบริการฉายรังสี และบุคคลหรือ

ประชาชนทัว่ไปใกลบ้ริเวณปฏิบติังานรังสี 
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