
มารู้จักค่า อีไอ (EI) กันดีไหม ? 

เพชรากร หาญพานิชย์ 

ปัจจุบันมีการนําอุปกรณ์ถ่ายภาพรังสีระบบดิจิตอลมาใช้ทางการแพทย์อย่างแพร่หลาย ได้แก่ ดีอาร์ 

(digital radiographt ; DR) ท่ีมีหลักการทํางาน คือ เม่ือฉายรังสีเอกซ์จากหลอดเอกซเรย์ผ่านผู้รับบริการไป
กระทบอุปกรณ์รับรังสี (digital image capture devices) หรือ แผ่นรับภาพ (image receptor) ท่ีอยู่ตรงกัน
ข้ามซ่ึงทําด้วยสารก่ึงตัวนํา (solid stage image plate) ท่ีทําหน้าท่ีดูดกลืนพลังงานรังสีผ่านมา แล้วแปลง
พลังงานท่ีได้รับเป็นสัญญาณไฟฟ้า แล้วแปลงต่อเป็นสัญญาณดิจิตอลไปเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์เพ่ือสร้างเป็น
ภาพ และ ซีอาร์ (computed radiography ; CR) มีหลักการทํางานคล้ายการถ่ายภาพรังสีท่ัวไป คือ การ
ฉายรังสีจากหลอดเอกซเรย์ของเครื่องเอกซเรย์ ผ่านอวัยวะของผู้รับบริการเข้ามากระทบแผ่นรับภาพ หรือ อิ
เมจจิงเพลท (image receptor หรือ imaging plate ; IP)  มีลักษณะคล้ายกับตลับใส่ฟิล์มและสกรีนร่วมกัน 
(screen-film combination)  หรือท่ีเรียกกันท่ัวไปว่า คาสเซท (cassette) สําหรับการถ่ายภาพรังสีท่ัวไป ซ่ึง
ภายในคาสเซทนี้มีแผ่นพลาสติกบางๆท่ีฉาบด้วยสารเรืองแสง (phosphor) ซ่ึงทําหน้าท่ีเก็บพลังงานรังสีท่ีตก
กระทบแล้วตกค้างไว้ภายในแผ่นสารเรืองแสงชั่วระยะเวลาหนึ่ง จากนั้นเม่ือต้องการสร้างภาพจะต้องทําการ
กระตุ้นสารเรืองแสงท่ีค้างอยู่ในแผ่นรับภาพด้วยเครื่องอ่านภาพซีอาร์ (CR Reader) ท่ีภายในจะมีอุปกรณ์ท่ี
ผลิตลําแสงเลเซอร์ เพ่ือทําการกระตุ้นให้สารเรืองแสงท่ีรับพลังงานรังสีเอกซ์หรืออิเล็กตรอนท่ีเก็บไว้ให้ออกมา
ในรูปของแสง จากนั้นจะใช้หลอดโฟโตมัลติไฟเออร์ (Photomultipier tube) ทําหน้าท่ีแปลงพลังงานแสงท่ี
ปลดปล่อยออกมาให้เป็นสัญญาณไฟฟ้า และแปลงสัญญาณแอนะล็อกเป็นดิจิตอลด้วย (Analog to Digital 
Converter : ADC) และผ่านขบวนการประมวลข้อมูล เพ่ือสร้างภาพและแสดงภาพด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (1) 

 

 

ภาพท่ี 1 แสดงการถ่ายภาพรังสี เม่ือใช้ซีอาร์ (ซ้ายมือ) และ ดีอาร์ (ขวามือ) 

 



ในปี ค.ศ.2008 หน่วยงานนานาชาติ คือ International Electrotechnical Commission (IEC) 
และ ในปี ค.ศ.2009 American Association of Physicists in Medicine (AAPM) รวมถึงนักฟิสิกส์และ
ผู้เก่ียวข้องได้ร่วมกันจัดต้ังค่า Exposure index (EI) ข้ึนมาใช้สําหรับประเมินปริมาณรังสีท่ีอุปกรณ์รับรังสี
ตรวจรับได้ (radiation exposure to a digital detector) รวมถึงสร้างมาตรฐาน IEC standard 62494-1 
ว่าด้วย “exposure index of digital X-ray imaging systems” (2, 3)  

Exposure index เป็นค่าท่ีบ่งบอกถึงปริมาณรังสีท่ีอุปกรณ์รับรังสีหรือบันทึกภาพในระบบดิจิตตอล
ได้รับ ค่านี้จะมากหรือน้อย ข้ึนกับหลายปัจจัย เช่น ปริมาณกระแสต่อเวลา (miliampere-sec ; mAs) พ้ืนท่ี
รับรังสีโดยรวมของอุปกรณ์รับรังสี (total detector area irradiated) ปริมาณรังสีท่ีดูดกลืน (beam 
attenuation) คุณภาพของวัสดุท่ีใช้เป็นอุปกรณ์รับรังสี เป็นต้น ซ่ึงบริษัทผู้ผลิตจะกําหนดช่วงของค่า EI ท่ี
เหมาะสมในการถ่ายภาพของอวัยวะชนิดต่างๆท่ีแตกต่างกัน ค่า EI ยังใช้เป็นตัวบ่งชี้ความไว (relative speed 
and sensitivity) ของอุปกรณ์รับภาพระบบดิจิตอล ซ่ึงในการปฏิบัติงานค่านี้ช่วยแสดงให้ผู้ปฏิบัติงานได้
ตระหนักถึงปริมาณรังสีท่ีใช้ในการถ่ายภาพ หรือ ปริมาณรังสีท่ีผู้รับบริการจะได้รับในระหว่างการถ่ายภาพรังสี 
ว่ามีความสอดคล้อง เหมาะสม กับคุณภาพของภาพท่ีปรากฏมากน้อยเพียงใด (4) ท่ีสอดคล้องตามหลักการ
ของการป้องกันอันตรายจากรังสีท่ีว่า การจะนํามาใช้ประโยชน์ของรังสีนั้น จะต้องดําเนินการด้วยวิธีการใดๆก็
ตาม ท่ีทําให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับรังสีน้อยท่ีสุด และไม่ก่อให้เกิดอันตราย (5, 6) 

 

ตารางท่ี 1 ตารางแสดงค่าปริมาณรังสีท่ีอุปกรณ์รับรังสีได้รับ จาก 4 ผู้ผลิต ท่ีสอดคล้องกับค่า EI 

Exposure in 

micro gray 

Fuji  

S number 

Canon  

REX 

Agfa Healthcare 

LGM 

Care stream  

EI 

Exposure 

index 

2.5 710 30 1.96 1,451 250 

5 355 60 2.26 1,751 500 

10 177 120 2.56 2,051 1,000 

20 89 240 2.86 2,351 2,000 

 

Data from : Mervyn D. Cohen & Matt L. Cooper & Kelly Piersall & Bruce K. Apgar, Quality 
assurance: using the exposure index and the deviation index to monitor radiation exposure 
for portable chest radiographs in neonatesม Pediatr Radiol, 2010. 

 

 



สําหรับหน่วยรังสีวินิจฉัย ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ใช้อุปกรณ์
รับรังสีระบบดิจิตอลท่ีใช้โปรแกรมคํานวณและแสดงออกมาเป็น ค่าเอส (S-value ; sensitive value) ท่ี
สอดคล้องกับค่า EI จึงขอแสดงตัวอย่าง เพ่ือให้ผู้อ่านเกิดความเข้าใจ  

ค่าเอส ท่ีปรากฏแสดงความสัมพันธ์กับปริมาณรังสีท่ีอุปกรณ์รับรังสี ดังนี้   

ค่าเอสท่ีมีค่า สูง บ่งบอกปริมาณรังสีท่ีอุปกรณ์รับรังสีได้รับ น้อย 

ค่าเอสท่ีมีค่า ปานกลาง บ่งบอกปริมาณรังสีท่ีอุปกรณ์รับรังสีได้รับสอดคล้องกับบริษัทผู้ผลิตกําหนด 

ค่าเอสท่ีมีค่า ต่ํา บ่งบอกปริมาณรังสีท่ีอุปกรณ์รับรังสีได้รับ สูง 

 

ภาพท่ี 2 แสดงความสัมพันธ์ค่าเอสกับปริมาณรังสีท่ีอุปกรณ์รับรังสี ภาพท่ีใช้ปริมาณรังสีในการถ่ายภาพสูงจะ
มีค่าเอสท่ีต่ํา ภาพท่ีใช้ปริมาณรังสีในการถ่ายภาพท่ีพอเหมาะจะมีค่าเอสท่ีอยู่ในช่วงท่ีทางบริษัทผู้ผลิตกําหนด 
ภาพท่ีใช้ปริมาณรังสีในการถ่ายภาพตํ่าจะมีค่าเอสท่ีสูง 

 

ภาพท่ี 3 แสดงภาพถ่ายรังสีหัวเข่า (A) และ (B) ใช้ Exposure technique ท่ีแตกต่างกัน           
(A) 65 kVp, 6 mAs, S-value = 136 เม่ือคํานวณปริมาณรังสีท่ีผิวหนัง พบว่า มีค่าเท่ากับ 30.67 mR และ 
(B) 55 kVp, 5 mAs, S-value = 373  เม่ือคํานวณปริมาณรังสีท่ีผิวหนัง พบว่า มีค่าเท่ากับ 18.30 mR 

 



ตามตัวอย่างในภาพท่ี 3 ภาพท้ังสอง สามารถนําไปใช้ประกอบการวินิจฉัยและรักษาโรคได้ เม่ือแสดง
ปริมาณรังสีท่ีใช้ในการถ่ายภาพหัวเข่า พบว่า ภาพ A ใช้ exposure technique สูงกว่า ภาพ B เม่ือคํานวณ
ปริมาณรังสีท่ีผิวหนัง พบว่า ภาพ A มีค่าสูงกว่า ภาพ B เกือบร้อยละ 60 

ดังนั้นผู้ปฏิบัติงาน ควรสังเกตและศึกษา ค่า EI ท่ีปรากฏจากการถ่ายภาพรังสีด้วยอุปกรณ์รับภาพรังสี
ระบบดิจิตอลท่ีใช้งานอยู่ เพ่ือให้สามารถใช้งานได้สอดคล้องกับหลักการป้องกันอันตรายจากรังสีท่ีว่า การจะ
นํามาใช้ประโยชน์ของรังสีนั้น จะต้องดําเนินการด้วยวิธีการใดๆก็ตาม ท่ีทําให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับรังสีน้อยท่ีสุด
และไม่ก่อให้เกิดอันตราย 
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