เรื่ อง : วิธีสอบเทียบเครื่ องเอกซเรย์ฟัน
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1. วัตถุประสงค์
1.1. เพื่อเป็ นแนวทางให้ เจ้ าหน้ าที่ผ้ สู อบเทียบเครื่ องเอกซเรย์ฟันดําเนินการได้ อย่างครบถ้ วน ถูกต้ อง
ตามลําดับของวิธีการที่กําหนด
1.2. เพื่อใช้ เป็ นแนวทางการดําเนินงานให้ ได้ มาตรฐานเดียวกัน สามารถสืบค้ นความเป็ นมา และใช้
ปฏิบตั งิ านทดแทนกันได้
2. ขอบเขต
เอกสารฉบับนี ้ครอบคลุมการตรวจวัดค่าต่างๆ และการบันทึกผลเครื่ องเอกซเรย์ฟัน (Dental X-ray)
ประกอบด้ วย
2.1 ค่าความเที่ยงตรง (Reproducibility) ของค่า kV
2.2 ค่าความแม่นยํา (Accuracy) ของค่า kV
2.3 ค่าความแม่นยํา(Accuracy) ของค่าเวลา (sec)
2.4 ค่าความเที่ยงตรง (Reproducibility) ของเครื่ องตั้งเวลา
2.5 ค่า Radiation output
3. ผู้รับผิดชอบ
3.1. เจ้ าหน้ าที่ปฏิบตั งิ านสอบเทียบ เครื่ องเอกซเรย์ฟัน (Dental X-ray)
- ปฏิบตั งิ านตามเอกสารวิธีการสอบเทียบ เครื่ องเอกซเรย์ฟัน (Dental X-ray)
4. เครื่ องมืออุปกรณ์
4.1. เครื่ องมือ Standard X-RAY Tester ยี่ห้อ Victoreen รุ่น 4000+
4.2. ชุดตรวจสอบมาตรฐานของกองวิศวกรรมการแพทย์
5. เอกสารอ้ างอิง
5.1. คูม่ ือการใช้ งานเครื่ องมือแพทย์(UUC)
5.2. คูม่ ือการใช้ เครื่ องมือมาตรฐานสอบเทียบ(STD)
5.3. การประเมินค่าความไม่แน่นอนในการวัด สมาคมส่งเสริ มเทคโนโลยี(ไทย-ญี่ปน)
ุ่
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6. วิธีปฏิบัตงิ านการสอบเทียบ
6.1. ตรวจสอบสภาพทัว่ ไปของเครื่ องเอกซเรย์ฟันในส่วนของปุ่ มปรับและชุดเสดงผลต่างว่าอยูใ่ นสภาพดี
6.1.1. ตรวจสอบดูยี่ห้อ,รุ่น,หมายเลขเครื่ อง และจดบันทึกลงแบบลงข้ อมูลหมายเลข EAD-027
6.1.2. ตรวจสอบปุ่ มปรับในส่วนของ Sec และปุ่ มปรับต่าง ๆ
6.1.3. ตรวจสอบเครื่ องจํากัดลําแสงของรังสี ดูวา่ มีรอยแตกร้ าวหรื อไม่และความยาวไม่ตํ่ากว่า 18
cm และความกว้ างไม่เกิน 7 cm
6.2. ตรวจสอบการทํางานของเครื่ องโดยการวัดรังสีเอกซเรย์
6.2.1. นําเครื่ องมือวัด X-RAY Tester ยี่ห้อ Victoreen รุ่น 4000+ วางตั้งฉากกับปลายกระบอก
ของเครื่ องจํากัดลําแสงของรังสีเอกซ์
6.2.2. ให้ ชดุ ตรวจวัดของเครื่ อง X-RAY Tester ยี่ห้อ Victoreen รุ่น 4000+ ห่างจากจุดโฟกัสของ
หลอดเอกซเรย์โดยระยะห่าง 25-30 ซ.ม
6.3. การวัดและเก็บค่ าการใช้ งาน
6.3.1. ตั้งเครื่ องมือวัดให้ ตั้งฉากกับหัวหลอดเครื่ องเอกซเรย์โดยให้ ระยะห่างจากจุดโฟกัสของหลอด
25-30 cm
6.3.2. การวัดและเก็บค่า kV ลงในตารางที่ 1.1 ของแบบลงข้ อมูล RAD-027 โดยการตั้งค่าที่ 0.4
Sec และทําการเอกซเรย์ซํ ้าๆกัน จํานวน 5 ครั้ง เพื่อหาค่าความเทียงตรง
(Reproducibility)ของค่า kVp
6.3.3. การวัดและเก็บค่า kV ลงในตารางที่ 1.2 ของแบบลงข้ อมูล RAD-027 โดยการตั้งค่าที่ 0.4
Sec และทําการเอกซเรย์จํานวน 2 ครั้ง เพื่อหาค่าแม่นยํา (Accuracy) ของค่าkVp
6.3.4. การวัดและเก็บค่า Sec ลงในตารางที่ 1.3 ของแบบลงข้ อมูล RAD-027 โดยการตั้งค่าที่ 0.4
Sec และทําการเอกซเรย์ซํ ้าๆกัน จํานวน 5 ครั้ง เพื่อหาค่าความเทียงตรง
(Reproducibility)ของค่า Sec
6.3.5. การวัดและเก็บค่า Sec ลงในตารางที่ 1.4 ของแบบลงข้ อมูล RAD-027 โดยการตั้งค่าที่ 0.4
Sec ,0.6 Sec ,0.8 Sec ,1.0 Sec และ 1.2 Sec เพื่อหาค่าแม่นยํา (Accuracy) ของค่าSec
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6.3.6. หาค่าความเป็ นครึ่งค่า (Half-value layer : HVL โดยการวัดค่า µGy โดยการตั้งค่า kV
และค่า Sec โดยใช้ คา่ เดิมเช่น 65 kV 0.4 Sec ครั้งที่ 1 โดยจดค่า µGy 1 และ µGy 2 โดย
การเอกซเรย์ครั้งที่ 1 จะได้ µGy 1 และเอาอลูมิเนียมที่มีขนาดความหนา 1.5 mm.Al กันที่
ลําแสงเอกซเรย์และทําการเอกซเรย์ครั้งที่ 2 จะได้ µGy 2 ลงในตารางที่ 1.5
6.3.7. การวัดและเก็บค่า µGy ลงในตารางที่ 1.6 ของแบบลงข้ อมูล RAD-027 โดยการตั้งค่าที่
0.4 Sec และทําการเอกซเรย์ซํ ้าๆกัน จํานวน 5 ครั้ง เพื่อหาค่าความเทียงตรง
(Reproducibility) ของค่า µGy
ตารางบันทึกผลการสอบเทียบ
1) รายละเอียดการสอบเทียบเครื่ องเอกซเรย์ฟัน
1.1 ค่าความเที่ยงตรง (Reproducibility) ของค่า kV (มาตรฐาน < 5 %)
ค่า kV ที่ตั้ง
ค่า kV ที่ได้ จากการตรวจวัด

% CV

1.2 ค่าความแม่นยํา (Accuracy) ของค่า kV (มาตรฐาน ± 10 %)
ค่า kV Setting
kV
ค่า kV ที่วดั ได้
kV
ผิดพลาด %
%
1.3 ค่าความแม่นยํา(Accuracy) ของค่าเวลา (sec)
ค่าเวลาที่ตั้ง
CV %
ค่าเวลาที่วดั ได้
1.4 ค่าความเที่ยงตรง (Reproducibility) ของเครื่ องตั้งเวลา ที่ ……. kV …mA …….Sec
(มาตรฐาน < 5 %)
ค่าเวลาที่ตั้ง
ค่าเวลาที่ได้ จากการตรวจวัด
CV %
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1.5 ค่า Radiation output
Reproducibility : setting ที่ ……kV ……… mA ……Sec FCD 23 cm.
(มาตรฐาน < 5 %)
No. of Exp.
1
2
3
4
5
CV %
Rad . Meas(µGy)
1.6 ระยะจากหลอดเอกซเรย์ถึงลําบังคับรังสี....................................cm.
1.7 เส้ นผ่าศูนย์กลางของลําบังคับรังสี.....................................cm
1.8 การกรองรังสีเอกซ์(HVL) ที่ ≥ 1.5 mm.Al
ค่าที่ตั้ง kVp mA sec
Filtration
No FiltrationR1 (µGy)
Add Filter ………. mm.Al
R2(µGy)
Output (µGy)
(mm.Al x ln0.5)
HVL =
=
mm.Al
ln(R2 / R1)
6.2 แบบฟอร์ มที่เกี่ยวข้ อง
• แบบฟอร์ ม FM-DEN-00 บันทึกผลการสอบเทียบเครื่ องเอกซเรย์ฟัน (Dental X-ray)
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