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พืน้ ฐานเครื่องเอกซเรย์ ฟันและการป้ องกันรังสี ในการปฏิบัติงาน

วัฒน์ วัฒนพงศ์
นักฟิ สิ กส์รงั สี ชํ านาญการพิ เศษ

รังสี เป็ นสิ่ งที่เรามองไม่เห็น การทํางานกับสิ่ งที่มองไม่เห็น ลามารถทําให้เกิดอันตรายต่อร่ างกาย
ได้ เป็ นความเสี่ ยงที่ไม่ควรจะเกิดขึ้น จึงควรจะรู ้พ้ืนฐานของรังสี สําหรับเครื่ องเอกซเรย์ฟันมีองค์ประกอบ
และการปล่อยรังสี อย่างไร จะกล่าวถึงหลักการพื้นฐาน เพื่อให้ทราบ และเป็ นแนวทางป้ องกันรังสี ในขณะ
ปฏิบตั ิงาน

องค์ ประกอบของเครื่องเอกซเรย์ ฟันและการเกิดรังสี

เครื่ องเอกซเรย์ฟัน เป็ นเครื่ องที่มีขนาดเล็ก และองค์ประกอบไม่ซบั ซ้อน ต่างจากเครื่ องเอกซเรย์
วินิจฉัยทัว่ ไป แต่ใช้หลักการเดียวกันในการผลิตรังสี เอกซ์ ส่ วนประกอบหลักของเครื่ อง (ดังรู ป) คือ หลอด
เอกซเรย์ ที่มีขนาดเล็ก ภายในหลอดเป็ นสุ ญญากาศ ด้านหนึ่งเป็ นไส้หลอด คล้ายกับหลอดไฟชนิดมีไส้ใย
ขดลวด อีกด้านหนึ่งเป็ นแท่งโลหะหน้าตัดเฉียง เป็ นเป้ ารับการชนของอิเลคตรอน ทําด้วยโลหะที่ทนความ
ร้อนได้สูง เช่น ทังสเตน มีขดลวดผลิตแรงดันไฟฟ้ าสู งได้หลายหมื่นโวลท์อยูใ่ กล้กนั เชื่อมต่อเข้ากับขั้ว
หลอดทั้ง 2 ข้าง เมื่อให้กระแสไฟฟ้ าเข้าไป ทําให้ อิเลคตรอนที่เกิดขึ้นที่ไส้หลอด เคลื่อนที่ไปชนเป้ าหน้า
ตัดเฉี ยงแท่งโลหะ เกิดการปล่อยรังสี เอกซ์ออกมาทางช่องทางออกรังสี
องค์ประกอบสําคัญที่ทาํ ให้เกิดรังสี คือ ค่ากระแสไฟฟ้ า (มิลลิแอมแปร์ , mA) ค่าแรงดันไฟฟ้ าของ
หลอดเอกซเรย์ (กิโลโวลท์ , kV) และ การตั้งเวลา ฉายรังสี เมื่อการตั้งค่าพร้อมตามลักษณะของฟันที่จะฉาย
รังสี เมื่อกดปุ่ มสวิทซ์ รังสี จะออกมาทางช่องทางออกทันทีในช่วงเวลาที่ต้ งั ไว้ เมื่อหมดเวลาที่ต้งั รังสี ก็หมด
ไป ไม่มีตกค้าง

รู ปส่ วนประกอบของเครื่ องเอกซเรย์ฟัน และ รู ปภายในของหลอดเอกซเรย์จริ ง
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ชนิดและรู ปแบบเครื่องเอกซเรย์ ฟันในปัจจุบนั

ปั จจุบนั เครื่ องเอกซเรย์ฟันมีหลายรู ปแบบ เพื่อให้เกิดความสะดวกในการใช้งาน ทุกรู ปแบบมี
หลักการผลิตรังสี เหมือนกัน แต่ปริ มาณรังสี ไม่เท่ากัน และการกระเจิงของรังสี แตกต่างกัน ความปลอดภัย
ทางรังสี จากการใช้งาน มีความเสี่ ยงการได้รับรังสี มากน้อยต่างกัน
1. เครื่ องเอกซเรย์ฟันธรรมดา เป็ นเครื่ องเอกซเรย์ฟันที่มีใช้อยูท่ วั่ ไปเป็ นส่ วนใหญ่ในประเทศ มีองค์
ประกอบไม่ซบั ซ้อน (รู ปที่ 1) ปั จจุบนั ระบบควบคุมการฉายเป็ นแบบดิจิตอล ที่สามารถเลือกตําแหน่งของ
ฟันที่จะฉายรังสี ได้ ให้ความสะดวกและรวดเร็ วขึ้น

รู ปที่ 1 เครื่ องเอกซเรย์ ฟันธรรมดา ปั จจุบัน และ อดีต
2. เครื่ องเอกซเรย์ฟันชนิด Panoramic เป็ นเครื่ องเอกซเรย์ที่สามารถถ่ายภาพรังสี ฟันได้เป็ นมุมกว้างทัว่
ทั้งปากในครั้งเดียว (รู ปที่ 2) หรื อ จะเลือกเฉพาะที่ หรื อแถบฟันใดบริ เวณหนึ่งๆ ได้ภาพชัดเจน โดยไม่ตอ้ ง
ใส่ ฟิล์มในปาก แต่จะไปปรากฏภาพรับบนจอ สามารถบันทึกและเปิ ดดูในเครื่ องคอมพิวเตอร์ ได้ หรื อ
สามารถพิมพ์ลงบนฟิ ล์มรังสี ได้ บางชนิดเรี ยกว่า CT Dental X ray เป็ นหลักการทํางานแบบ เครื่ องเอกซเรย์
CT แต่นาํ มาใช้ในทางทันตกรรม เครื่ องชนิดนี้ ราคาสู งกว่าเครื่ องเอกซเรย์ฟันธรรมดา แต่มีความปลอดภัย
ทางรังสี และการใช้งานดี มากกว่า
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รู ปที่ 2 เครื่ องเอกซเรย์ ฟันชนิด Panoramic และลักษณะการถ่ ายภาพรั งสี ฟัน
3. เครื่ องเอกซเรย์ฟันชนิดกล้องถ่ายรู ป เป็ นเครื่ องเอกซเรย์ท่ีมีลกั ษณะคล้ายกล้องถ่ายรู ป (รู ปที่ 3)
สะดวกใช้นอกสถานที่ หรื อในภาคสนาม ที่มีการออกหน่วยตรวจทางทันตกรรม มีน้ าํ หนักเบา และมีราคา
ถูก การถ่ายรังสี ฟัน เป็ นไปเช่นเดียวกับเครื่ องเอกซเรย์ฟันธรรมดา

รู ปที่ 3 เครื่ องเอกซเรย์ ฟันชนิดกล้ องถ่ ายรู ป
รู ปแบบเครื่ องเอกซเรย์ท้งั 3 ชนิด มีการกระเจิงของรังสี มากน้อยแตกต่างกันไป ผูป้ ฏิบตั ิงานมี
โอกาสได้รับรังสี กระเจิง มากน้อย ขึ้นอยูก่ บั ลักษณะและวิธีปฏิบตั ิงาน รวมทั้งความพร้อมในอุปกรณ์
ป้ องกันรังสี ที่จะช่วยเสริ มสร้างความปลอดภัยทางรังสี ในขณะปฏิบตั ิงาน
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รังสี จากเครื่องเอกซเรย์ ฟันทําอันตรายกับร่ างกายได้ อย่ างไร...?

ยังมีความเข้าใจผิด ของผูป้ ฏิบตั ิงานและผูด้ ูแล ในหน่วยงานทันตกรรม หลายแห่ง ว่าเครื่ องเอกซเรย์
ฟันเป็ นเครื่ องขนาดเล็ก มีรังสี นอ้ ย ไม่มีอนั ตรายจากรังสี ทําให้ขาดการป้ องกัน และไม่เห็นความสําคัญของ
อุปกรณ์ป้องกันรังสี ซี่งก็เป็ นความจริ งส่ วนหนึ่ง เมื่อเทียบเคียงกับเครื่ องเอกซเรย์วนิ ิจฉัยทัว่ ไป ในความ
เป็ นจริ งแล้ว โอกาสรับรังสี และความเสี่ ยงในอันตรายจากรังสี มีมากกว่า เนื่องจากระยะจากจุดกําเนิดรังสี
ไปยังช่องปาก เป็ นระยะทางที่นอ้ ยกว่าวิธีการฉายรังสี ดว้ ยเครื่ องเอกซเรย์วนิ ิจฉัยทัว่ ไป และลํารังสี ถูกบังคับ
ไปตามช่องทางออกรังสี (รู ปที่ 4) อวัยวะสําคัญของร่ างกายที่มีความอ่อนไหวในการตอบสนองต่อรังสี ก็อยู่
ใกล้กบั บริ เวณที่ฉายรังสี ได้แก่ นัยน์ตา และ ต่อมไทรอยด์ สมอง ของผูร้ ับการฉายรังสี ทําให้มีโอกาส
ได้รับรังสี สูงกว่าอวัยวะส่ วนอื่น ประกอบกับความไม่เข้าใจเกี่ยวกับรังสี ของผูป้ ฏิบตั ิงานบางคน และความ
เร่ งด่วน ทําให้ขาดการป้ องกันตัวเองและผูร้ ับการฉายรังสี ดว้ ยการใช้อุปกรณ์ป้องกันรังสี หรื อ ไม่มีอุปกรณ์
นี้ใช้ในหน่วยงานทันตกรรม และ ไม่ได้มีการหลบหลีกรังสี นอกจากนี้ บุคคลใกล้เคียง ยังมีโอกาสได้รับ
รังสี กระเจิงไปถึง หากเครื่ องเอกซเรย์ฟันไม่ได้อยูใ่ นห้องหรื อฉากป้ องกันรังสี ถึงแม้รังสี กระเจิง จะมี
ปริ มาณน้อยแล้วที่กระเจิงไปถึง แต่บุคคลทัว่ ไป ก็ไม่ควรที่จะได้รับ
การได้รับปริ มาณรังสี มากๆ หรื อได้รับติดต่อกันเป็ นเวลานาน ในกรณี ของการเอกซเรย์ทนั ตกรรม
อวัยวะที่มีความไวในการตอบสนองต่อรังสี บริ เวณใกล้เคียง คือ นัยน์ตา และต่อมไทรอยด์ อาจมีการ
เปลี่ยนแปลง ทําให้เกิดความผิดปกติ เช่น การเกิดต้อกระจก การเกิดความผิดปกติของต่อมไทรอยด์ เป็ นต้น
แต่ไม่ได้หมายความว่า จะเกิดขึ้นกับทุกคน ทุกกรณี ของการปฏิบตั ิงานเอกซเรย์ทนั ตกรรม เนื่องจากยังมี
หลายปั จจัย ที่เกี่ยวข้องกับตัวบุคคลด้วย

รู ปที่ 4 การกระเจิ งของรั งสี จากการเอกซเรย์ ฟัน
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การปฏิบัติงานให้ เกิดความปลอดภัยทางรังสี จากเครื่องเอกซเรย์ ฟัน

การปฏิบตั ิงานที่เกี่ยวกับรังสี ไม่มีใครไม่ได้รับรังสี เพียงแต่ จะได้รับรังสี เป็ นปริ มาณมากหรื อน้อย
เพียงใด รังสี ที่ได้รับ และหลีกเลี่ยงไม่พน้ เป็ นชนิดรังสี กระเจิง เป็ นรังสี ที่เกิดจากรังสี ที่ไปตกกระทบผูร้ ับ
รังสี แล้ว สะท้อนออกมาในทุกทิศทาง ไม่สามารถคาดการได้วา่ บริ เวณใดมีรังสี มากน้อยเท่าใด นอกจากจะ
ใช้เครื่ องมือตรวจวัดรังสี โดยเฉพาะ ดังนั้นการป้ องกันรังสี จึงมีความจําเป็ นต้องคํานึงถึง ทั้งกับผูป้ ฏิบตั ิงาน
ผูร้ ับบริ การฉายรังสี และ บุคคล ที่อยูบ่ ริ เวณใกล้เคียง
ประเด็นหลักสําคัญของการป้ องกันรังสี จากเครื่ องเอกซเรย์ฟัน คือ บริ เวณที่ต้ งั เครื่ องเอกซเรย์ฟัน
และ อุปกรณ์ป้องกันรังสี
1. บริ เวณที่ต้ งั เครื่ องเอกซเรย์ฟัน จากการออกตรวจสอบสถานทันตกรรมที่มีการใช้เครื่ องเอกซเรย์ฟัน
พบว่า ในโรงพยาบาลชุมชนส่ วนใหญ่ เครื่ องเอกซเรย์ฟันติดตั้งอยูภ่ ายในห้องเอกซเรย์ทวั่ ไป โรงพยาบาล
ศูนย์ โรงพยาบาลทัว่ ไป จะติดตั้งอยูใ่ นแผนกทันตกรรม ส่ วนคลินิก มักจะใช้อยูท่ ี่บริ เวณใกล้เก้าอี้ทาํ ฟัน
เนื่องมาจากข้อจํากัดของสถานที่ และสะดวกใช้งานได้ทนั ที กรณี ที่น่าเป็ นห่วง คือ ที่ต้ งั เครื่ องเอกซเรย์ฟัน
ไม่ได้อยูใ่ นบริ เวณที่มีสิ่งป้ องกันรังสี รั่วไหลออกมา หรื อ เป็ นห้องที่ไม่ได้ออกแบบมาสําหรับการป้ องกัน
รังสี ทําให้รังสี รั่วไหลออกมาได้ โดยหลักการติดตั้งเครื่ องเอกซเรย์ จะต้องอยูใ่ นห้องหรื อบริ เวณที่มีผนัง
ห้องหรื อฉากตะกัว่ ป้ องกันรังสี ได้ เป็ นการป้ องกันบุคคลใกล้เคียงไม่ให้ได้รับรังสี หากเป็ นห้องติดตั้ง ผนัง
ควรก่อด้วยอิฐแดงตันฉาบผนังรอบด้าน ห้ามใช้อิฐมวลเบาเป็ นอันขาด และบริ เวณประตูจะต้องเป็ นประตูที่
มีแผ่นตะกัว่ เสริ มอยู่ กับประตูไม้ หรื อใช้ฉากตะกัว่ เลื่อนได้ ปิ ด-เปิ ด แทน

รู ปที่ 5 บริ เวณที่ ตั้งและใช้ เครื่ องเอกซเรย์ ฟัน ที่ถกู ต้ อง ซ้ ายมือจะต้ องมีห้องหรื อมีฉากตะกั่ว
กําบังรั งสี กั้น ขวามือ ไม่ ถกู ต้ อง คือการนํามาติดตั้งและใช้ บริ เวณเก้ าอี ท้ าํ ฟั น
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ที่น่าเป็ นห่วง คือเครื่ องเอกซเรย์ชนิดกล้องถ่ายรู ป ซึ่ งนําไปใช้นอกสถานที่ได้อย่างสะดวก ไม่ได้ใช้
ในห้องที่มีการป้ องกัน จากการตรวจวัดรังสี ที่ออกมาจากเครื่ องเอกซเรย์ชนิดนี้ มีปริ มาณรังสี ไม่นอ้ ยไปกว่า
เครื่ องเอกซเรย์ฟันธรรมดา และมีการกระเจิงกลับของรังสี ค่อนข้างสู งไปสู่ ผปู ้ ฏิบตั ิงาน รวมทั้งบุคคลรอบ
ข้าง โดยไม่มีสิ่งป้ องกัน ด้วยอาจมีความเข้าใจผิดว่า มีรังสี นอ้ ยกว่า เครื่ องเอกซเรย์ฟันธรรมดา การป้ องกัน
อาจทําได้ยากกว่า กรณี น้ ี อาจต้องใช้ระยะห่างช่วยให้รับรังสี นอ้ ยลง หรื อ จะต้องพิจารณาจากการซื้ อ
เครื่ องเอกซเรย์ชนิดนี้ เป็ นระบบ รี โมท คอนโทรล หรื อมีสายยืดยาวได้ หรื อมีระบบตั้งเวลา เป็ นต้น
2. อุปกรณ์ป้องกันรังสี เป็ นสิ่ งจําเป็ นที่สุดในการปฏิบตั ิงานเกี่ยวข้องกับรังสี โดยเฉพาะกับเครื่ องเอกซเรย์
ฟันที่ไม่ได้มีการออกแบบห้องเพือ่ ป้ องกันรังสี หรื อใช้ในหน่วยออกตรวจทันตกรรม อุปกรณ์ป้องกันรังสี มี
หลายชนิด ที่ใช้กบั ร่ างกาย ส่ วนที่จาํ เป็ นที่ตอ้ งใช้ในการปฏิบตั ิงานเอกซเรย์ทนั ตกรรม คือ เสื้อป้องกัน
รังสี ปลอกคอป้องกันรังสี ( Collar shield หรือ Thyroid shield) ที่มีความหนาเทียบเท่าตะกัว่ ไม่นอ้ ยกว่า
0.25 มิลลิเมตร เพื่อใช้สาํ หรับผูป้ ฏิบตั ิงานรังสี และ ผูร้ ับบริ การฉายรังสี (รู ปที่ 6) ซึ่ งในบางกรณี อาจ
จําเป็ นต้องช่วยผูร้ ับการฉายรังสี ในระยะใกล้ และมีโอกาสรับรังสี กระเจิงค่อนข้างสู ง จําเป็ นต้องป้ องกัน
รังสี โดยสวมใส่ อุปกรณ์ป้องกันรังสี ดงั กล่าวในขณะฉายรังสี สําหรับผูร้ ับบริ การฉายรังสี ต้องให้สวมใส่
อุปกรณ์ป้องกันรังสี ให้ครบ โดยเฉพาะจะต้องมีการคัดกรองก่อนด้วยว่า ผูร้ ับบริ การฉายรังสี เป็ นหญิงมี
ครรภ์หรื อไม่ หากใช่ และจําเป็ นต้องเอกซเรย์ฟัน จะต้องป้ องกันให้รัดกุมด้วยเสื้ อป้ องกันรังสี ชนิดเต็มตัว
และไม่ควรฉายรังสี หลายครั้งหรื อซํ้า

รู ปที่ 6 การใช้ อุปกรณ์ ป้องกันรั งสี ในขณะปฏิ บัติงานเอกซเรย์ ทันตกรรม
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จากการออกสุ่ มตรวจสถานทันตกรรมทัว่ ประเทศ พบว่า มีหลายแห่งที่เครื่ องเอกซเรย์ฟันไม่ได้ติด
ตั้งอยูใ่ นห้องที่ออกแบบให้ป้องกันรังสี มักจะติดตั้งอยูม่ ุมห้องและมีฉากตะกัว่ ป้ องกันรังสี ซึ่ งก็นบั ว่ามี
ความปลอดภัยทางรังสี ในระดับหนึ่ง แต่ที่สาํ คัญคือ หลายแห่ง ไม่มีอุปกรณ์ป้องกันรังสี ใช้ หรื อมีใช้ ก็ไม่
ครบถ้วน และไม่เพียงพอในการปฏิบตั ิงาน บางแห่งมีอุปกรณ์ครบ แต่ไม่ได้ใช้ เนื่องจากเห็นว่าเสี ยเวลา
และยืนปฏิบตั ิงานฉายรังสี โดยไม่มีการหลบหรื อถอยห่าง เพื่อลดการกระเจิงของรังสี แต่อย่างใด โดย
หลักการป้ องกันรังสี ให้เกิดความปลอดภัยในการปฏิบตั ิงาน และโดยพระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพื่อ
สันติ พ.ศ. 2504 กําหนดให้ สถานปฏิบตั ิการรังสี จะต้องมีอุปกรณ์ป้องกันรังสี ในการปฏิบตั ิงานอย่าง
เพียงพอ จึงจําเป็ นที่หน่วยงานที่มีการใช้รังสี จะต้องปฏิบตั ิตาม เพื่อให้เกิดความปลอดภัยจากการใช้รังสี
นอกจากนี้ ยังมีอุปกรณ์เฝ้ าระวังการได้รับรังสี คือ อุปกรณ์วดั รังสี ประจําบุคคล (ตลับฟิ ล์มวัดรังสี
TLD หรื อ OSL) ซึ่ งจําเป็ นจะต้องมีไว้ใช้ ถึงแม้จะมีอุปกรณ์ป้องกันรังสี สวมใส่ อยูแ่ ล้ว พบว่า ผูป้ ฏิบตั ิงาน
ทันตกรรมส่ วนใหญ่ไม่มีใช้ อุปกรณ์ชนิดนี้ ต้องพกติดตัว ติดอยูก่ บั ส่ วนหนึ่งของร่ างกาย ภายใต้อุปกรณ์
ป้ องกันรังสี ที่สวมใส่ เมื่อมีการฉายรังสี และใช้แทนกันไม่ได้ เมื่อครบกําหนดเวลา จะมีการอ่านค่า
ประเมินการได้รับรังสี ในการปฏิบตั ิงาน หากพบว่าได้รับรังสี จะได้หาสาเหตุและป้ องกันได้อย่างถูกต้อง
จึงควรที่ผรู ้ ับผิดชอบหรื อปฏิบตั ิงานกับเครื่ องเอกซเรย์ฟัน จะต้องมีไว้ใช้ในขณะปฏิบตั ิงาน
ยังมีวธิ ี ป้องกันรังสี ในขณะปฏิบตั ิงานอีกหลายวิธี ขึ้นอยูก่ บั ลักษณะการใช้งาน และชนิดรู ปแบบ
ของเครื่ องเอกซเรย์ฟัน และสถานที่ใช้งาน การป้ องกันรังสี น้ ี จะต้องกระทําโดยเคร่ งครัด เพื่อไม่ให้เกิดผล
ทางรังสี ต่อร่ างกาย โดยพิจารณาความสําคัญให้กบั ผูป้ ฏิบตั ิงานรังสี ผูร้ ับบริ การฉายรังสี และบุคคลหรื อ
ประชาชนทัว่ ไปใกล้บริ เวณปฏิบตั ิงานรังสี
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