
รังสีเอกซ์ เป็นรังสีชนิดหนึ่ง ที่มีอ ำนำจในกำรทะลุทะลวงสูง จึงได้ม ี
กำรน ำรังสีชนิดนี้ มำใช้ทำงกำรแพทย์ โดยกำรฉำยรังสีเอกซ ์ทะลุผ่ำนเนื้อเยื่อใน

ร่ำงกำย ไปกระทบกบัอุปกรณ์รับภำพ  แล้วผ่ำนขบวนกำรสร้ำงออกมำเป็นภำพของ

อวัยวะภำยในร่ำงกำย เพื่อใชป้ระกอบกำรวินิจฉัยและรักษำโรค วิลเฮลม์ คอนรำด เรนิตเ์กน  

(Wilhelm Conrad Röntgen)  

นักวิทยำศำสตร ์ชำวเยอรมนั  

เปน็ผูค้้นพบรงัสีเอกซ ์ในป ีค.ศ.1895 X-ray 

เตรียมตัวถูกต้อง 

ลดกำรถ่ำยภำพซ้ ำ 

ปลอดภัย  

ได้ภำพรวดเร็ว  

นะครับ 

จัดท ำโดย หน่วยรังสีวินิจฉัย ภำควิชำรังสีวิทยำ คณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยขอนแก่น    

ขบวนกำรสร้ำงภำพ 

กำรถ่ำยภำพด้วยรังสีเอกซ์ (X-ray) 

สตรีที่ตั้งครรภ์ หรือ สงสัยว่ำจะตั้งครรภ์ 

    ควรแจ้งให้แพทย์ หรือ เจ้ำหน้ำที่ รับทรำบ  

       ก่อนเข้ำรับกำรถ่ำยภำพด้วยรังสีเอกซ ์

                           

                                          ญำติผู้ป่วยที่ต้องอยู่กับผู้ป่วย 

                                      ขณะท ำกำรตรวจ ควรสวมเสื้อตะกั่ว  

                                          เพื่อป้องกันอันตรำยจำกรังสี 

ดิฉัน  

ตั้งท้อง คะ 



สัญลักษณ์เตือนภัยจำกรังสี  

เพื่อเตือนว่ำ .... 

บริเวณดังกล่ำว มีกำรใช้รังสี  

หำกไม่จ ำเป็น  

ไม่ควรเข้ำไปในบริเวณนี้ 

เมื่อผู้ป่วยรับกำร ซักประวัติ ตรวจร่ำงกำยจำกแพทย์แล้ว  

แต่... แพทย์ ยงัมีข้อสงสัย หรือ ต้องกำรตรวจหำสิ่งผิดปกติ 

ของอวัยวะต่ำงๆ ซึ่งอยู่ภำยในรำ่งกำย ที่ไม่สำมำรถมองเห็นได้

ด้วยตำเปล่ำ แพทย์ กจ็ะส่งผู้ป่วยไปถ่ำยภำพด้วยรังสีเอกซ์ หรือ 

เรียกกันว่ำ... เอกซเรย์  นั่นเอง 

จัดท ำโดย หน่วยรังสีวินิจฉัย ภำควิชำรังสีวิทยำ คณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยขอนแก่น    

มำรู้จัก กำรถ่ำยภำพด้วยรังสีเอกซ์ (X-ray) หรือ เอกซเรย์ กันดี

ไหม? 

ท ำไม? ต้องเอกซเรย์  มีข้อห้ำมในกำรเอกซเรย์ไหม? 

รังสีเอกซ์ ก่อให้เกิดกำรบำดเจ็บในระดับเซลล์ของ

สิ่งมีชวีิตได้ เมื่อได้รับในปริมำณสูง หรือ ได้รับรงัสี

อย่ำงต่อเนื่อง  

กำรตรวจด้วยรังสี จะกระท ำต่อเมื่อ 

มีข้อบ่งชี้ทำงกำรแพทย์เท่ำนั้น 

รังสีเอกซ์ เป็นรังสีชนิดหนึ่ง ที่มีอ ำนำจในกำรทะลุทะลวงสูง  
จึงได้มีกำรน ำรังสีชนิดนี้ มำใช้ทำงกำรแพทย์ โดยกำรฉำยรังสีเอกซ ์ทะลุผ่ำน

เนื้อเยื่อในร่ำงกำย ไปกระทบกับอุปกรณ์รับภำพ  แล้วผ่ำนขบวนกำรสร้ำง

ออกมำเป็นภำพของอวัยวะภำยในร่ำงกำย เพื่อใช้ประกอบกำรวินิจฉัยและ

รักษำโรค 

ขบวนกำรสร้ำงภำพ 

                 เพื่อป้องกันผลกระทบต่อผู้ป่วย ผู้รับบริกำรขณะเอกซเรย์  

     สตรีที่ตั้งครรภ์ หรือ สงสัยว่ำจะตั้งครรภ์ 

        ควรแจ้งให้แพทย์ หรือ เจ้ำหน้ำที่ รับทรำบ  

           ก่อนเข้ำรับกำรถ่ำยภำพด้วยรังสีเอกซ์ 

                           

         ญำติผู้ป่วยที่ต้องอยู่กับผู้ป่วย ขณะท ำกำรตรวจ ควรสวมเสื้อตะกั่ว  

                                                  เพื่อป้องกันอันตรำยจำกรังสี 

X-ray 

X-ray 



กำรถ่ำยภำพด้วยรังสีเอกซ์ สำมำรถแบ่งกำรถ่ำยภำพด้วยรังสีเอกซ์  

ออกเป็น 2 ประเภท คือ 

1. กำรถ่ำยภำพรังสีทั่วไป (general x-ray examination) 

หมำยถึง กำรถ่ำยภำพด้วยรังสีเอกซ ์ตำมอวยัวะส่วนต่ำงๆ 

ของร่ำงกำย เช่น ปอด ทรวงอก ช่องท้อง กระดูก เป็นต้น  

กำรถ่ำยภำพแบบนี้ ไม่ยุง่ยำก ผู้ป่วย ไม่ต้อง งด น้ ำ หรือ  

อำหำร เมื่อแพทย์ส่งตรวจ สำมำรถท ำกำรตรวจวินจิฉัยได้ทันที 

2. กำรถำ่ยภำพรังสีพิเศษ (special x-ray examination) 

หมำยถึง กำรถ่ำยภำพด้วยรังสีเอกซ ์ตำมอวยัวะส่วนต่ำงๆ  

ของร่ำงกำย ด้วยเครื่องมือ หรือ เทคนิคชนิดพิเศษ   

บำงครั้งอำจต้องใช้สำรตัวกลำง (contrast media) ประกอบ 

กำรตรวจ โดยที่ผู้ป่วยต้องเตรียมตัว ด้วยกำร งด น้ ำ หรือ 

อำหำร หรือ ต้องกินยำระบำย และ ต้องมำรับกำรตรวจวนิิจฉัย

ตำมวัน เวลำที่ได้ก ำหนดไว้ร่วมกัน 

ประเภทและเครื่องถ่ำยภำพด้วยรังสีเอกซ์ 

X-ray 

   ส่งตรวจ            เอกซเรย์          แพทย์วินิจฉัย            X 

งดน้ ำ อำหำร      มำตำมเวลำนัด     ท ำกำรตรวจพิเศษ ก่อน ถ่ำยภำพรังสี  

บำงครั้งผู้ป่วยต้องถอดเครื่องประดับ 

หรือ เครื่องแต่งกำย เช่น แหวน 

สร้อยคอ เสื้อชั้นใน เข็มขัด ออกจำก

ร่ำงกำย  

เนื่องจำกบำงส่วนของเครื่องประดับ 

เครื่องแต่งกำย ท ำด้วยโลหะ  

ซึ่งวัสดุที่ท ำ โดยส่วนใหญ่จะทึบต่อรังสี  

หำกสวมใส่ขณะถ่ำยภำพรังสี  

จะท ำให้เกิดเงำของวัสดุดังกล่ำว  

มำซ้อนทับบนภำพ ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อ

กำรวินิจฉัยภำพของแพทย์ 

ภำพถำ่ยรงัสีทรวงอก 

ทีม่รีูปสรอ้ยคอ  

มำแทรกอยูใ่นภำพ 

กำรถ่ำยภำพรงัสีทั่วไป  

แสดงภำพในลักษณะ 2 มิต ิ

ภำพด้ำนข้ำง               ภำพด้ำนตรง           

กำรถ่ำยภำพรังสีพิเศษ  

เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ 

แสดงภำพในลักษณะภำพตัดขวำง และ 

สร้ำงเป็นภำพแบบ 3 มิต ิ

กำรถ่ำยภำพรังสีพิเศษ  

เครื่องฟลูออร์โรสโคปี 

แสดงภำพในลักษณะภำพเคลื่อนไหว  

ดภูำพผ่ำนหน้ำจอ คล้ำยกำรดูหนัง

โทรทัศน์ ในกำรตรวจต้องใช้สำรตัวกลำง 

เช่น แป้งแบเรี่ยมซัลเฟต เหมำะส ำหรับ

กำรตรวจระบบทำงเดินอำหำร ล ำไส้  

เป็นต้น 

สีขำว ในภำพ กค็ือ  

แป้งแบเรี่ยมซัลเฟต  

ทใีสเ่ขำ้ไปประกอบกำรตรวจ

ล ำไสใ้หญ ่ 

จัดท ำโดย  

หน่วยรังสีวินิจฉัย  ภำควิชำรังสีวิทยำ  

คณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยขอนแก่น    



ประโยชน์ของกำรถ่ำยภำพด้วยรังสีเอกซ์ 

รังสีเอกซ ์เมื่อฉำยทะลุผ่ำนอวัยวะที่ต้องกำรตรวจของผู้ป่วย ไปกระทบแผ่นรับ

ภำพแล้ว จะเกิดภำพแฝงเกิดอยู่ในแผ่นรับภำพ เมื่อน ำแผ่นรับภำพไปผ่ำน

ขบวนกำรสร้ำงภำพ จะท ำให้เห็นภำพของอวัยวะภำยในร่ำงกำย  

เพื่อช่วยให้แพทย์น ำภำพดังกล่ำว ไปใช้ประกอบกำรวินิจฉัยและรักษำโรค 

ปอด ข้ำงซ้ำยผิดปกติ 

ก้อนนิ่ว ในกระเพำะปัสสำวะ 

ผิดปกติ ปกติ 

กระดูกข้อศอก แตก หัก 

หัวใจโต 

จัดท ำโดย หน่วยรังสีวินิจฉัย ภำควิชำรังสีวิทยำ คณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยขอนแก่น    

กำรถ่ำยภำพด้วยรังสีเอกซ์ มีประโยชน์ 

แต่.. จะกระท ำต่อเมื่อมีข้อบ่งชี้ทำงกำรแพทย์เท่ำนั้น 


