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4. ชื่อหลักสูตร
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ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
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6. วัตถุประสงค์การศึกษา

นักศึกษาสามารถ
1. อธิบายศัพท์ที่ใช้ในการบอกคุณภาพของภาพรังสี
2. บอกปัจจัยต่างๆที่มีผลต่อภาพรังสีได้ถูกต้อง
3. อธิบายรายละเอียดของแต่ละปัจจัยได้ถูกต้อง

7. เนื้อหาเรื่อง
1. คุณภาพของภาพรังสี (Radiographic image quality)
- Radiographic Density
- Radiographic Contrast
- Image geometry
- Image sharpness and Resolution
- Radiographic Detail and Distortion
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2. ปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ คุ ณ ภาพของภาพรั ง สี (Practical
influencing radiographic image quality)
- X-ray equipment
- Patient/object
- Image receptor
- Processing
- Operator and radiographic technique
8. วิธีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
บรรยายประกอบภาพเลื่อนภาพตามหัวข้อ ดังนี้
1. Radiographic density, opacity
2. Radiographic contrast: subject contrast, film contrast
3. คุณสมบัติที่ดีของรังสีเอกซ์
4. Image geometry, sharpness, radiographic details, distortion
5. ปัจจัยต่างๆของเครื่องเอกซเรย์ที่มีผลต่อคุณภาพภาพรังสี
6. ปัจจัยของเนื้อเยื่อที่มีผลต่อคุณภาพภาพรังสี
7. ปัจจัยของตัวรับภาพที่มีผลต่อคุณภาพภาพรังสี
8. ปัจจัยของการล้างฟิล์มและเทคนิคการถ่ายที่มีผลต่อคุณภาพภาพรังสี
9. ซักถามและอภิปรายหลังจากการบรรยาย

factors

7 นาที
7 นาที
5 นาที
9 นาที
12 นาที
5 นาที
5 นาที
5 นาที
5 นาที

9. สื่อการเรียนรู้
1. เอกสารคาสอน
2. อุ ป กรณ์ ส่ื อ การเรี ย นรู้ (ครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ และเครื่ อ งถ่ า ยทอด
สัญญาณผ่านคอมพิวเตอร์)
3. ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Power Point ประกอบการบรรยาย
10. การวัดผลการเรียนรู้

วัดผลนักศึกษาจาก
1. สามารถทราบนิยามคุณภาพของภาพรังสี
2. สามารถทราบถึงปัจจัยต่างๆที่มีผลต่อคุณภาพของภาพรังสี
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ปัจจัยที่มีผลต่อภาพรังสี
ในการที่จะศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อภาพรังสีนั้น นักศึกษาทันตแพทย์ควรทราบและเข้าใจถึงคาต่างๆที่ใช้อธิบาย
คุณภาพของภาพรังสี (Radiographic quality) คือ Density, Contrast, Sharpness, Detail, Distortion.
Radiographic Quality
Photographic property
Geometric property
Visible
Sharpness
Density
Contrast
Detail
Distortion
Radiographic Density หมายถึง ความดาของภาพรังสี บนแผ่นฟิล์ม (Amount of blackening in a
negative) ซึ่งสามารถวัดได้โดยใช้เครื่อง Densitometer หรือคานวณได้จากสูตร
D = log10 (opacity) = log10 (Io / It)
D คือ Radiographic Density,
Opacity คือ อัตราส่วนของ Incident light on film (Io) ต่อ Transmitted light through film (It)
Io คือ Incident light intensity ความเข้ม หรือจานวนรังสีเอกซ์ที่ตกกระทบลงบนฟิล์ม
It คือ Transmitted light intensity ความเข้ม หรือจานวนรังสีเอกซ์ที่ทะลุผ่านออกมาจากฟิล์ม
ตัวอย่างเช่น ถ้ารังสีเอกซ์ที่ตกกระทบลงบนฟิล์ม 10 ส่วน และสามารถผ่านออกจากฟิล์มได้เพียง 1 ส่วน
ค่า Opacity ตรงจุดนั้นบนฟิล์มจะมีค่าเท่ากับ 10 และ มีค่า Density เท่ากับ 1
Io
Film
It

Density = log 10 = 1
1

โดยทั่วไปแล้ว ค่า Density ที่ใช้สาหรับการอ่านฟิล์มมีค่าอยู่ในช่วง 0.25 ถึง 2.0
- ฟิล์มบริเวณที่มีความดามาก เรียกว่า มีค่า Density มาก เกิดจาก ส่วนของวัตถุที่บาง และ ยอมให้รังสีเอกซ์
ผ่านออกมากระทบฟิล์มได้มาก เรียกบริเวณนี้ของภาพรังสีว่า เงาโปร่งรังสี (Radiolucency) เช่น โพรงประสาท
ฟัน รอยฟันผุ เป็นต้น
- ฟิล์มบริเวณที่มีความดาน้อย เรียกว่า มีค่า Density น้อย เกิดจาก ส่วนของวัตถุที่หนา ทาให้รังสีเอกซ์ผ่าน
ออกมากระทบฟิล์มได้น้อย เรียกบริเวณนี้ของภาพรังสีว่า เงาทึบรังสี (Radiopacity) เช่น cortical bone
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Radiographic Contrast หมายถึง ความแตกต่างของความดาในเนื้อที่แต่ละที่บนภาพรังสี
(Differences between adjacent densities)
ภาพรังสีที่มีคอนทราสมาก (High Contrast) คือ มีความแตกต่างในความดาของแต่ละบริเวณมาก ภาพมี
ลักษณะดาจัดตัดกับขาวจัด เรียกภาพทางรังสีนี้ว่า Short scale contrast ในทางตรงข้าม
ภาพรังสีที่มีคอนทราสน้อย (Low Contrast) คือ มีความแตกต่างในความดาของแต่ละบริเวณน้อย ภาพมี
ลักษณะค่อยๆเปลี่ยนจากขาว เป็นเทาอ่อน เทาแก่ จนกระทั่งเป็นสีดา เรียกภาพทางรังสีนี้ว่า Long scale
contrast

High Radiographic Contrast

Low Radiographic Contrast

(Short Scale Contrast)

(Long Scale Contrast)
Radiographic Contrast เป็นความดาขาวของภาพรังสี ทาให้สามารถมองเห็นรายละเอียดของอวัยวะต่างๆได้
ซึง่ เกิดจากปัจจัย 4 อย่าง คือ Subject contrast, Film contrast, scatter radiation, และ beam energy
(kVp)
Subject Contrast เกิดจากการที่รังสีเอกซ์ตกกระทบบนเนื้อเยื่อ/อวัยวะส่วนต่างๆและเกิดการ
attenuation ในปริมาณที่แตกต่างกัน Subject contrast ขึ้นกับ tissue thickness, tissue density,
tissue atomic number และ kVp (penetrating power of X-ray beam).
Attenuation คือ การที่พลังงานของรังสีเอกซ์ลดลงเมื่อผ่านวัตถุ เนื่องจากมีการดูดกลืนของรังสีเอกซ์โดยวัตถุ
นั้น (absorption) และมีการกระจายของรังสีเอกซ์เมื่อกระทบวัตถุ (scattering)

Film Contrast เป็นคุณสมบัติภายในของฟิล์มเอง ซึ่งตอบสนองต่อรังสีเอกซ์ที่ได้ผ่านเนื้อเยื่อ/
อวัยวะมาแล้ว. Film Contrast ขึ้นกับ Characteristic curve of film, ชนิดของฟิล์ม (direct หรือ indirect
action) และ กระบวนการล้างฟิล์ม (Processing).
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คุณสมบัติที่ดีของรังสีเอกซ์ (Ideal X-ray beam) คือ
- สามารถทะลุทะลวงผ่านเนื้อเยื่อ/อวัยวะส่วนต่างๆ และออกมาทาปฏิกิริยากับ Film emulsionได้
เพื่อที่จะผลิตภาพรังสี ที่มี contrast ที่ดี (ความแตกต่างของดา-เทา-ขาว)
- เป็นลาแสงขนาน (parallel) เพื่อป้องกันการเกิดการขยายของภาพ
- ผลิตจากแหล่งกาเนิดที่เป็นจุดที่เล็กที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เพื่อลดการเกิดภาพที่ไม่ชัดที่บริเวณขอบ
ของภาพ (penumbra effect)
Smaller Effective Focal Spot Size

Actual Focal Spot
Effective Focal Spot
Size
Object
Film
Penumbra

(ส่วนที่ไม่ชัด)

Penumbra

(ส่วนที่ไม่ชัด)

Less Penumbra = Increased Sharpness

Image geometry การที่จะให้ได้ภาพรังสี ที่ปรากฏบนฟิล์มมีสัดส่วนที่ถูกต้องเทียบเท่ากับวัตถุจริงนั้น
ตาแหน่ง/ทิศทางของ X-ray beam, Object, และ Film จะต้องสัมพันธ์กันตามหลักการเรขาคณิตพื้นฐาน คือ
1) Object และ Film ควรสัมผัสกัน หรืออยู่ใกล้กันที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
2) Object และ Film ควรอยู่ในแนวขนานซึ่งกันและกัน
3) X-ray beam ควรจัดให้ตกกระทบบน Object และ Film ในแนวตั้งฉาก
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Image Sharpness หมายถึง ความคมชัดของภาพรังสี ซึ่งจะแสดงให้เห็นขอบเขตของวัตถุได้ชัดเจน
Resolution หรือ resolving power of the film คือ ความสามารถของฟิล์มในการแยกวัตถุเล็กๆที่
วางอยู่ใกล้กันให้เห็นเป็นภาพของ 2 วัตถุได้ โดยนิยมวัดเป็น Line pairs per mm. Resolution จะดีหรือไม่
ขึ้นกับชนิดของฟิล์ม (direct หรือ indirect action) ความไวของฟิล์ม (Film speed) และ Silver halide
crystal size.
สาเหตุส่วนใหญ่ที่ทาให้ภาพไม่คมชัด (loss of edge definition) คือ
- Geometric unsharpness เช่น penumbra effect ซึ่งเกิดจากขนาดของจุดโฟกัสที่มีขนาดใหญ่
- Motion unsharpness เกิดจากผู้ป่วยเคลื่อนไหวหรือกระบอกเอกซเรย์ไม่อยู่นิ่งขณะถ่ายภาพรังสี
- Absorption unsharpness เกิดจาก variation in object shape เช่น cervical burn-out ที่ตาแหน่งคอฟัน
- Screen unsharpness เกิดจาก diffusion และ spread ของแสงที่ปลดปล่อยออกมาจาก screen
- Poor resolution

Radiographic Detail หมายถึง ความสามารถของภาพรังสี ที่จะแสดงรายละเอียดต่างๆ (The visibility
of fine lines or small structure edges on a radiograph) เช่น ภาพรังสีของฟันที่มีรายละเอียดดี คือ มี
enamel, dentin, pulp, cementum, supporting alveolar bone ปรากฏให้เห็นชัดเจน.
Radiographic Detail จะดีหรือไม่ขึ้นอยู่กับ OID (Object-Image receptor Distance), SID (SourceImage receptor Distance), Focal spot size, Motion unsharpness และ Screen unsharpness.

Distortion หมายถึง ความบิดเบือนของภาพซึ่งผิดไปจากขนาด หรือ รูปร่างเดิมของวัตถุนั้น
Size Distortion ความบิดเบือนของภาพซึ่งผิดไปจากขนาดเดิมของวัตถุนั้น คาส่วนใหญ่ที่ใช้
อธิบาย Size Distortion คือ Magnification ซึ่งเกิดจาก increased OID หรือ decreased SID
Shape Distortion ความบิดเบือนของภาพซึ่งผิดไปจากรูปร่างเดิมของวัตถุนั้น ทาให้ได้ภาพที่
ยาวกว่าวัตถุจริง (elongated image) หรือ สั้นกว่าวัตถุจริง (foreshortened image) ขึ้นอยู่กับตาแหน่งของ
ฟิล์ม และ central ray ว่าสัมพันธ์กับตาแหน่งของวัตถุอย่างไร

Size Distortion

Shape Distortion
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Increased SID
Actual Focal
Spot Size
Decreased SID

Object
Film
Size Distortion
= Magnification

Less Penumbra = Increased Sharpness
Less Magnification
Decreased OID

Increased OID

Actual Focal
Spot Size

Object

=
Magnification

= Magnification

Film

Object
Less Penumbra = Increased Sharpness
Less Magnification
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ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพของภาพรังสี (Practical factors influencing radiographic image
quality) แบ่งออกเป็นหัวข้อหลักๆ ได้
ดังนี้
1. X-ray equipment
2. Patient/object
3. Image receptor--- Film or Film/Screen combination
4. Processing
5. Operator and radiographic technique
1. X-ray equipment เครื่องเอกซเรย์ และการกาหนดค่าต่างๆมีผลทาให้ได้ภาพรังสี ที่มีคุณภาพดีหรือไม่
ขึ้นกับ Exposure time, mA, kVp, Collimation, Source-Image receptor Distance (SID) , Focal
spot size และ Filter
1.1 เวลาที่ใช้ในการถ่ายภาพรังสี (Exposure time) คือ ช่วงเวลาที่รังสีเอกซ์ถูกปล่อยออกมาจากจุดโฟกัส
ถ้าเวลาที่ใช้ในการถ่ายภาพรังสีมากกว่าปกติ (Overexposure) ปริมาณโฟตอนของรังสีเอกซ์ที่ตกกระทบบนฟิล์ม
จะมากขึ้น ทาให้ได้ภาพรังสี ที่ดาเกินไป ในทางตรงกันข้าม ถ้าเวลาที่ใช้ในการถ่ายภาพรังสีน้อยกว่าปกติ
(Underexposure) ปริมาณโฟตอนของรังสีเอกซ์ที่ตกกระทบบนฟิล์มจะน้อยลง ทาให้ได้ภาพรังสี ที่ขาวเกินไป
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1.2 มิลลิแอมแปร์ (mA) หมายถึง จานวนกระแสไฟฟ้า (tube current) หรือจานวนอิเลคตรอนที่วิ่งผ่าน
จุดหนึ่งในหนึ่งวินาที ถ้าเพิ่ม mA จะทาให้จานวนอิเลคตรอนที่วิ่งไปชน Anode target มากขึ้น และ จานวนโฟ
ตอนของรังสีเอกซ์ ก็จะเพิ่มขึ้นทาให้ได้ภาพรังสี ที่ดามากขึ้น

1.3 ความต่างศักย์ไฟฟ้า (kVp = peak kilovoltage) คือ ความต่างศักย์ระหว่างขั้วบวกและขั้วลบของ
หลอดเอกซเรย์ ถ้า kVp สูง ความต่างศักย์สูง ทาให้โฟตอนของรังสีเอกซ์มีพลังงานสูงซึ่งจะมีอานาจในการทะลุ
ทะลวงผ่านวัตถุได้มาก ทาให้ได้ภาพรังสีที่มีความดาเพิ่มขึ้น มี high radiographic contrast แต่ subject
contrast ลดลง เฉดสีขาว-ดาน้อยลง)

kVp ควบคุม “Quality” of the X-ray beam มีผลต่อ Subject contrast
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1.4 การควบคุมขนาด/รูปร่างของรังสี (Collimation) เป็นการควบคุมขนาดและรูปร่างของรังสีเอกซ์ เพื่อ
ลดการที่เกิดการกระจัดกระจายของรังสีไปจากทิศทางเดิม (scatter radiation) เป็นการลดการเกิดภาพมัว(Fog
image) ซึง่ ทาให้ contrast ของภาพรังสีที่ได้เพิ่มขึ้น

1.5 ระยะทางจากแหล่งกาเนิดเอกซเรย์ (จุดโฟกัส) ถึงฟิล์ม: Source-Image receptor Distance
(SID) ถ้าระยะทางระหว่างแหล่งกาเนิดเอกซเรย์ถึงฟิล์มเพิ่มขึ้น ความดาของภาพรังสีจะลดลง ถ้าต้องการความ
ดาเพิ่มขึ้นจะต้องเพิ่มเวลามากขึ้น เช่นในการถ่ายภาพรังสีโดยใช้ Long cone จะต้องใช้เวลาในการถ่ายมากกว่า
การใช้ Short cone
1.6 ขนาดของจุดโฟกัส (Focal spot size) ยิ่งมีขนาดเล็กยิ่งดี ภาพที่ได้จะคมชัด
1.7 แผ่นกรองรังสี (Filter) เป็นแผ่นอลูมิเนียมกลมหนา 1.5-2.5 มิลลิเมตร อยู่ระหว่างหลอดเอกซเรย์กับ
Collimator เพื่อกั้นรังสีเอกซ์ส่วนที่มีพลังงานต่า ทาให้รังสีเอกซ์ส่วนที่ผ่านออกมามีพลังงานเฉลี่ยสูงขึ้น ยังผลให้
มีอานาจในการทะลุทะลวงมากขึ้น การใช้แผ่นกรองรังสีจะมีผลต่อ subject contrast และความดา เนื่องจากมี
การกรอง โฟตอนของรังสีเอกซ์ออกจากลารังสี จึงทาให้ความเข้มของรังสีลดลง ภาพที่ได้จะขาว จึงต้องเพิ่มเวลา
ในการถ่ายขึ้นเล็กน้อย
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กราฟแสดงผลของการใส่แผ่นกรองรังสี ทาให้ค่าเฉลี่ยพลังงานสูงขึ้น (กราฟเลื่อนไปทางขวา) อานาจ
ทะลุทะลวงสูงขึ้น (kVp สูงขึ้น) ซึ่งหมายถึง คุณภาพของ subject contrast ลดลง และจานวนโฟตอนลดลง
(กราฟเตี้ยลง พื้นที่ใต้กราฟน้อยลง) ซึ่งหมายถึง density ลดลง
2. Patient/object
เนื้อเยื่อของผู้ป่วย หรือวัตถุที่ได้รับรังสีเอกซ์ จะเกิดการดูดกลืนรังสีไว้บางส่วน หรืออาจดูดกลืนไว้ทั้งหมด
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ tissue thickness, tissue density และ tissue atomic number
2.1 ความหนาของวัตถุ (Tissue Thickness)
ถ้าวัตถุมีความหนามาก เช่น กะโหลกศีรษะ จะดูดกลืนรังสีไว้ได้มาก ทาให้รังสีตกลงบนฟิล์มน้อย ภาพที่ได้จะ
ค่อนข้างขาว เมื่อต้องการแก้ไขให้ภาพมีความดาพอเหมาะ ต้องเพิ่มเวลา หรือ มิลลิแอมแปร์ (mA)
ถ้านา Exposure factors ของผู้ใหญ่มาใช้กับเด็ก หรือ Edentulous patient ภาพรังสี ที่ได้จะดาเกินไป
เนื่องจาก เนื้อเยื่อในแนวของรังสี ในเด็ก หรือ Edentulous patient มีปริมาณน้อยกว่า ดังนั้นจึงควรลดเวลา
หรือ kVp ลง
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2.2 ความหนาแน่นของวัตถุ (Tissue Density) ความหนาแน่นของวัตถุมีผลต่อความดาขาวของภาพรังสี
วัตถุที่มีความหนาแน่นมาก จะดูดกลืนรังสีเอกซ์ได้มาก ทาให้ภาพขาว เช่น รังสีเอกซ์จะผ่านกระดูกที่มีความมี
ความหนาเท่า Soft tissue ได้น้อยกว่าผ่าน Soft tissue เพราะ กระดูกมีความหนาแน่นมากกว่า Soft
tissue กระดูกจึงมีการดูดกลืนรังสีเอกซ์ไว้มาก ทาให้ปริมาณรังสีตกกระทบฟิล์มน้อย ภาพรังสี ของกระดูก
จึงมีสีขาว ขณะทีภ่ าพรังสี ของ Soft tissue มีสีเทาอ่อน
X-ray

Porous

Dense

Io
Film

ความหนาแน่นของวัตถุ นอกจากจะมีผลต่อความดาขาวของภาพรังสี แล้ว ยังมีผลต่อความมัวของภาพ
วัตถุที่มีความหนาแน่นมาก เช่น กระดูก จะสามารถดูดกลืน Secondary radiation ไว้ในตัวมันเอง ก่อนที่
จะตกลงบนฟิล์ม ทาให้ภาพคมชัด แต่วัตถุที่มีความหนาแน่นน้อย เช่น Soft tissue จะเกิดความมัวได้
มากกว่าวัตถุที่มีความหนาแน่นมาก
2.3 Tissue Atomic number (Z)
โอกาสในการเกิด Photoelectric absorption (PE) ขึ้นอยู่กับ Atomic number (PE α Z3)
ในการฉีด Contrast agents เช่น Iodine (Z=53), Barium (Z=56) ทาให้เกิดภาพรังสีที่ขาวกว่าเนื้อเยื่อ
ปกติซึ่งประกอบด้วยธาตุ Carbon Z=6, Nitrogen Z=7, Oxygen Z=8, Phosphorus z=15 เนื่องจาก
Contrast agents มีค่า Atomic number สูงกว่า จึงเกิด Photoelectric absorption ได้มากกว่าเนื้อเยื่อ
วัสดุอุดฟัน เช่น Amalgam ซึ่งมีส่วนประกอบของปรอท (Mercury Z= 80) จะเห็นเป็นเงาขาว
(radiopaque) ซึ่งมีความขาวมากกว่าเงาขาวของ enamel
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3. Image receptor--- Film or Film/Screen combination
3.1 ชนิดของฟิล์ม (Type of Film)
ฟิล์มชนิดสกรีน คือ ฟิล์มที่ต้องใช้ร่วมกับ Intensifying Screen จะมี emulsion ที่ไวต่อแสง
โดยเฉพาะต่อแสงสีฟ้า ทาให้ภาพไม่ชัดเจนเท่าฟิล์มธรรมดาที่ไม่มีสกรีน(ฟิล์มที่ใช้ถ่ายในปาก)
3.2 ความไวของฟิล์ม (Film Speed) คือ ความสามารถของฟิล์มที่จะทาให้เกิดภาพรังสีได้เร็วช้าต่างกัน
เมื่อได้รับรังสีจานวนเท่ากัน Film Speed ขึ้นอยู่กับ ขนาดผลึก Silver halides (ถ้าผลึกขนาดใหญ่ ฟิล์มจะ
มีความไวสูง), ความหนาของ Emulsion (ถ้า Emulsion หนา ความไวสูง)
ฟิล์มที่มีความไวสูง มีข้อดี คือ ลด Exposure time แต่มีข้อเสีย คือ ความคมชัด (Sharpness) จะลดลง
3.3 ความไวของสกรีน (Screen Speed) คือ ความสามารถของสกรีนในการที่จะเปล่งแสงซึ่งจะ
เปล่งแสงออกมามากน้อย ขึ้นอยู่กับ ความหนา และขนาดของผลึก Calcium Tungsten หรือ Rare earth
phosphors
Fast screen มีชั้นของผลึกหนา และมีขนาดใหญ่ จะใช้เวลาในการถ่ายน้อย แต่ภาพที่ได้จะไม่ชัดเท่า Slow
screen ซึ่งมีชั้นของผลึกบาง และ เล็กกว่า แต่ใช้เวลาในการถ่ายมากกว่า
3.4 การเก็บรักษาฟิล์ม (Film Storage) ควรเก็บในที่มิดชิด ไม่มีแสงสว่างเข้าได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ฟิ ล์มชนิดสกรี น ซึง่ ไวต่อแสงสว่างมาก
4. เทคนิคการล้างฟิล์ม (Processing) เป็นสิ่งสาคัญมากต่อการเกิดภาพรังสีเช่นกัน ถ้าห้องมืดมีแสงรั่วเข้าไป
จะทาให้เกิดภาพมัว (Fog Image) หรือการล้างฟิล์มในน้ายาที่มีอุณหภูมิสูง-ต่าเกินไป, เวลาที่ใช้ในการล้าง
มาก-น้อยไป, ความเข้มข้นของน้ายา และอื่นๆ สิ่งเหล่านี้ล้วนมีผลต่อภาพรังสีทั้งสิ้น
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5. ผู้ถ่ายภาพรังสี และ เทคนิคที่ใช้ในการถ่ายภาพรังสี (Operator and radiographic technique)
ผู้ถ่ายภาพรังสี และเทคนิคที่ใช้ในการถ่ายภาพรังสี มีส่วนสาคัญในการที่จะให้ได้ภาพรังสีที่ดี ตัวอย่างเช่น
5.1 การวางฟิล์ม ในการถ่ายแบบ parallel ควรวางฟิล์มให้ขนานกับ Long-axis ของฟัน เพื่อป้องกันการ
เกิด Distortion และควรวางฟิล์มให้ครอบคลุมส่วนที่ต้องการถ่าย
5.2 การจัดกระบอกรังสี ในการถ่ายแบบ parallel ควรจัดกระบอกรังสีเอกซ์ให้ตกกระทบฟันและฟิล์มใน
แนวตั้งฉากเพื่อป้องกันการเกิด Distortion และควรจัดให้กระบอกรังสีครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดของฟิล์ม
เพื่อป้องกันการเกิด Cone cut
5.3 การจัดตาแหน่งผู้ป่วย เช่น
ในการถ่ายฟันบน : ให้ผู้ป่วยก้มหน้าเล็กน้อย โดยจัดให้ Occlusal plane ของฟันบนขนานกับแนวราบ
หรือ ให้เส้นตรงที่ลากจากปีกจมูกไปยังติ่งหู (Ala-tragus line) ขนานกับแนวราบ
และมี Sagittal plane ของศีรษะตั้งฉากกับแนวราบด้วย
ในการถ่ายฟันล่าง : ควรให้ผู้ป่วยเงยหน้าเล็กน้อย โดยจัดให้ Occlusal plane ของฟันล่างขณะผู้ป่วยอ้า
ปากขนานกับแนวราบ หรือ ให้เส้นตรงที่ลากจากมุมปากไปยังติ่งหู ขนานกับ
แนวราบ และมี Sagittal plane ของศีรษะตั้งฉากกับแนวราบด้วย
ตารางสรุปปัจจัยต่างๆที่มีผลต่อความดาของภาพรังสี
Factors
Density Effect
Exposure time
เพิ่มเวลา
ภาพรังสีดาขึ้น
mA
เพิ่ม mA
ภาพรังสีดาขึ้น
kVp
เพิ่ม kVp
ภาพรังสีดาขึ้น
Film speed
เพิ่มความไวฟิล์ม
ภาพรังสีดาขึ้น
Screen speed
เพิ่มความไวสกรีน
ภาพรังสีดาขึ้น
Developing Time
จุ่ม developer นาน
ภาพรังสีดาขึ้น
Developing Temperature
อุณหภูมิ developerสูงขึ้น
ภาพรังสีดาขึ้น
Fixing Time
จุ่ม fixer นาน
ภาพรังสีขาวขึ้น
Object Size
ขนาดวัตถุใหญ่
ภาพรังสีขาวขึ้น
Source-Image receptor
เพิ่มระยะแหล่งกาเนิดเอกซเรย์
ภาพรังสีขาวขึ้น
Distance (SID)
กับตัวรับภาพ
เอกสารอ้างอิง

1. Film Imaging in Oral Radiology Principles and Interpretation White SC and Pharoah MJ 2014 7th
edition; St. Louis; Elsevier Mosby, Chapter 5; pp 63-83.
2. Principles of Imaging Science and Protection by M.A. Thompson, M.P. Hattaway, J.D. Hall, and S.B.
Dowd 1st edition, 1994 WB. Saunders Co.
3. “Factors affecting the radiographic image, film faults, and quality assurance” Chapter 16, pp 177-190
from Essentials of Dental Radiography and Radiology, Cawson 3rd edition, 2002 Churchill Co.
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